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Abstract
The purpose of this research was to study family factors and attitudes towards parents affecting adolescent
stress. Using simple random sampling, the respondents were 422 undergraduate students, Faculty of Science, King
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. Additionally, the questionnaires were used to collect data. Also,
considering the stress score from 18 points to 216 stressful teenagers. Statistical analyses in this research used mean,
standard deviation, one – way ANOVA and multiple linear regression analysis.
The research found that 1) teens with 1, 2 and 3 or more siblings had a slightly higher stress level than normal
and adolescence had moderate stress levels in family such as farmers, separate families or divorces, father or mother
died, family income of 25,001- 35,000 baht and the head of family graduated from junior high school. 2) The
adolescence, who was different in number of brothers, family income, educational level of family leader, career
head of family, was not significantly different in mean scores of adolescent stress. But in the case of families with
parents, the mean scores of stress on adolescents were significantly lower than those of the separated or divorced
families and those whose parents died (p<0.01). 3) The multiple linear regression analysis indicated that the attitude
toward parents, such as understanding parents, were significant factor for predicting stress level of adolescence
(p<0.01).
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเชิงส�ำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านครอบครัวและทัศนคติต่อผู้ปกครองที่มีผลต่อความเครียดในวัยรุ่น
กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นเป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ�ำนวน 422 คน ซึ่งได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เมื่อพิจารณาคะแนนความเครียดตั้งแต่ 18 คะแนนขึ้นไป ได้วัยรุ่นที่มี
ความเครียด 216 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ�ำแนก
ทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบว่า 1) วัยรุ่นที่มีพี่น้อง 1, 2 และตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย และหัวหน้าครอบครัว
ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพเกษตรกร สถานะครอบครัวทั้งแยกกันอยู่หรือหย่าร้าง และบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ครอบครัว
มีรายได้ 25,001 – 35,000 บาท ปรากฏว่าวัยรุน่ มีระดับความเครียดปานกลาง 2) วัยรุน่ ทีม่ จี ำ� นวนพีน่ อ้ ง รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษา
ของหัวหน้าครอบครัว อาชีพของหัวหน้าครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่นไม่แตกต่างกัน แต่กรณีครอบครัว
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ที่มีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่นน้อยกว่าครอบครัวแยกกันอยู่ หรือหย่าร้าง และครอบครัวที่บิดาหรือ
มารดาเสียชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ 0.01 3) ทัศนคติความเข้าใจที่มีต่อผู้ปกครอง มีผลต่อความเครียดในวัยรุ่นอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ 0.01
ค�ำส�ำคัญ : ครอบครัว วัยรุ่น ทัศนคติ ความเครียด

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ความเครียดเป็นค�ำทีก่ ล่าวในกลุม่ บุคคลต่างๆ ทุกครอบครัว
ทุกหน่วยงาน ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มวัยรุ่นเพราะการด�ำเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไป ด้วยความเร่งรีบและแข่งขันกันใน
ทุกด้าน การท�ำงาน การเรียน ความคาดหวังในการท�ำกิจกรรมทุก
อย่ า งต้ อ งประสบความส� ำ เร็ จ ท� ำ ให้ มี ค วามเครี ย ดโดยไม่ รู ้ ตั ว
กรมสุขภาพจิต (2561) ได้รายงานว่าคนไทยมีแนวโน้มเครียดกันมาก
ขึ้น ผลการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในปี 2560 พบว่า
ประชาชนโทรปรึกษาเรื่องปัญหาเครียด วิตกกังวลมากเป็นอันดับ
1 เกือบ 30,000 สาย เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว เมื่อเทียบกับปี 2557
เป็นวัยท�ำงานมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-21 ปี และ
ความเครียด มีข้อเสียส่งผลกระทบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย
ท�ำให้ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดตีบหรืออุดตัน เกิดการหลั่ง
HCl ในกระเพาะอาหารมากกว่ า ปกติ เกิ ด โรคต่ า งๆ ได้ ง ่ า ย
หากความเครียดสะสมเป็นระยะเวลานาน จะท�ำให้สุขภาพแย่ลง
เนื่ อ งจากคอร์ ติ ซ อลที่ ห ลั่ ง ออกมาปริ ม าณมาก ซึ่ ง คนที่ มี โรค
ประจ�ำตัว เช่น เบาหวาน ฮอร์โมนนี้จะกระตุ้นให้ระดับน�้ำตาล
ในเลือดสูงขึ้นผิดปกติ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 2) ด้านจิตใจและ
อารมณ์ ท�ำให้ขาดสมาธิและความระมัดระวัง หลงลืม ไม่สนใจ
สิ่งรอบตัว สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง หากเครียดเป็นระยะเวลา
นาน จะท�ำให้หลั่งคอร์ติซอลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เซลล์ประสาท
ที่สมองฝ่อและลดจ�ำนวนลง ส่งผลต่อสติปัญญาและความจ�ำ หรือ
มีอาการซึมเศร้า วิตกกังวลมากกว่าปกติ 3) ด้านพฤติกรรม อาจมี
พฤติกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละคน เช่น มีอาการหิวตลอดเวลา
เบื่ อ อาหาร นอนหลั บ ยากหรื อ นอนไม่ ห ลั บ หลายคื น ติ ด ต่ อ กั น
บางคนอาจเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ผิด เช่น ดื่มเหล้า ติดยา
เล่นการพนัน ก้าวร้าว ท�ำร้ายตนเองและผู้อื่น (ปาณิก เวียงชัย,
2558) นอกจากนี้นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต (2561) กล่าวว่าผู้ที่มีความเครียด
หากปล่อยความเครียดสะสม จะส่งผลต่อการด�ำเนินชีวติ การท�ำงาน
และชีวิตประจ�ำวัน มีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานและ
คนรอบข้าง ความสามารถในการท�ำงานลดลงหรือผิดพลาดบ่อย
และที่ส�ำคัญความเครียดจะมีผลให้ภูมิต้านทานโรคลดลง ที่เห็นได้
ชัดเจนคือ เป็นหวัดได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีผลให้การท�ำงานของ
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อวัยวะภายในผิดปกติ เกิดเป็นโรคเรื้อรังได้ เช่น โรคหัวใจ โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง และเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เสือ่ มสมรรถภาพ
ทางเพศ มีบุตรยากขึ้น เป็นต้น
ดังนั้นผู้ปกครองที่อยู่ในวัยท�ำงาน ถ้ามีความเครียดสะสม
ทุกวัน อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูใ่ นสมาชิกครอบครัว พ่อ แม่
ลูก ท�ำให้ไม่เข้าใจกัน เกิดการทะเลาะ ท�ำร้ายร่างกาย และในที่สุด
น�ำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ และนักวิจัยพบว่าความเครียดในชีวิต เป็น
ดัชนีชบี้ ง่ ถึงผลกระทบต่อวัยรุน่ กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื ระดับทีส่ งู ขึน้
ของความเครียด (ในหลากหลายชนิด) เป็นสาเหตุใหญ่ของผล
กระทบในเชิงลบต่อวัยรุน่ (วิทยา มานะวาณิชเจริญ, 2558) นอกจาก
นีย้ งั พบว่าการศึกษาของบิดามารดา รายได้ครอบครัว ความสัมพันธ์
ในครอบครัว และการสื่อสารในครอบครัว และความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็ก มีความสัมพันธ์ทางลบกับแนวโน้มการใช้ความรุนแรง
ต่อเด็ก (จินตนา วัชรสินธุ์ และคณะ, 2556) ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ความเครียดในวัยรุ่นได้ ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจใน
การศึกษาอิทธิพลของครอบครัวทีม่ ตี อ่ ความเครียดในวัยรุน่ เพือ่ เป็น
ประโยชน์ได้ทราบถึงระดับความเครียดในวัยรุ่น ที่มีลักษณะสภาพ
ครอบครัวในรูปแบบต่างๆ และให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือวัยรุ่นที่มี
ความเครียดให้ลดลง ไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยด้านครอบครัวและทัศนคติต่อผู้ปกครอง
ที่มีผลต่อความเครียดในวัยรุ่น

สมมติฐานการวิจัย

1. ปัจจัยด้านครอบครัวมีผลต่อความเครียดในวัยรุ่น
2. ปัจจัยด้านทัศนคติต่อผู้ปกครองมีผลต่อความเครียด
ในวัยรุ่น

แนวคิดทฤษฎี

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ส�ำคัญประกอบไปด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว วัยรุ่น ความเครียด และทัศนคติ ดังนี้

แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว
ครอบครั ว คื อ กลุ ่ ม บุ ค คลที่ ผู ก พั น และใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั น
ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น สถาบั น หลั ก ฐานรากส� ำ คั ญ ยิ่ ง ต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต
ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบและหลายลักษณะนอกเหนือจาก
ครอบครัวที่ครบถ้วนทั้งบิดามารดาและบุตร (ส�ำนักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว, 2548)
การจัดประเภทของครอบครัวโดยพิจารณาจากล�ำดับทีม่ กี าร
ก่อตั้งครอบครัวของคนในรุ่นต่างๆ รวมไปถึงขนาดของครอบครัว
ด้วย สามารถจ�ำแนกได้ดังนี้
1. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) คือครอบครัวที่ถือ
เป็นแก่นแท้หรือแกนหลักของครอบครัวในความหมายที่แท้จริง
เพราะก่อตั้งขึ้นด้วยการที่คนต่างเพศสองคนตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน
มีความสัมพันธ์ฉันท์สามี-ภรรยา และสืบทอดสายโลหิตด้วยการให้
ก�ำเนิดบุตร หรือหากไม่มีบุตรโดยสายโลหิต ก็อาจจะมีการรับเลี้ยง
ดู ผู ้ อื่ น มาเป็ น บุ ต รบุ ญ ธรรม ครอบครั ว เดี่ ย วในลั ก ษณะเช่ น นี้
จะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นแกนหลักของครอบครัว คือสามีภรรยา หรือ พ่อ แม่ ลูก สมาชิกมีความสัมพันธ์และผูกพันกันอย่าง
แน่น มีการสืบทอดสายโลหิตเพียงทอดเดียว คือจากพ่อ-แม่และลูก
สมาชิกในครอบครัวจึงมีจ�ำนวนไม่มากนัก มักจะพบครอบครัว
ประเภทนี้ในสังคมเมืองหรือสังคมสมัยใหม่ บางครั้งจึงมีการเรียก
ครอบครัวประเภทนี้ว่า ครอบครัวสมัยใหม่ หรือ Modern Family
2. ครอบครัวขยาย (Extended Family) เป็นครอบครัวที่
แตกแขนงจ�ำนวนสมาชิกออกไปจากแกนเดิมของครอบครัว คือ
นอกจากจะประกอบด้วยวงศาคณาญาติทอี่ าศัยร่วมอยูด่ ว้ ย ยังอาจ
หมายถึงบุคคลอื่นที่มาสมทบในภายหลังโดยนับรวมเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของครอบครัวด้วย สมาชิกที่เป็นบุคคลอื่นที่มาสมทบและ
นับรวมเป็นสมาชิกของครอบครัวนี้ อาจขยายจ�ำนวนเพิ่มขึ้นด้วย
การสืบทอดตามสายโลหิตรุ่นต่อรุ่น หรืออาจมาสมทบเพิ่มเติมด้วย
ความผู ก สมั ค รรั ก ใคร่ บางครั้ ง จึ ง เรี ย กครอบครั ว ประเภทนี้ ว ่ า
“ครอบครัวร่วม” หรือ Joint Family ซึ่งแบ่งออกเป็นลักษณะ คือ
ครอบครัวขยายที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ครอบครัวขยายที่มี
ความสัมพันธ์โดยการสมรส ครอบครัวแอบแฝง หรือ “ครอบครัว
หลายผัวหลายเมีย” ครอบครัวภาระหรือครอบครัวจ�ำเป็น ซึ่ง
ครอบครัวทีฝ่ า่ ยบิดาหรือมารดาไม่อาศัยอยูด่ ว้ ยในครัวเรือนเดียวกัน
แยกไปอยู่ต่างหาก ด้วยเหตุผลความจ�ำเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(ภิญโญ ทองดี, 2559)
แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น
ศรีเรือน แก้วกังวาล (อ้างอิงใน ซาอีดะห์ เกษา, 2558)
ได้กล่าวถึงช่วงระยะวัยรุน่ เป็น 3 ระยะ คือ ระยะวัยแรกรุน่ (12 - 15 ปี)
ระยะวัยรุ่นตอนกลาง (16–17 ปี) และระยะวัยรุ่นตอนปลาย

(18–25 ปี) และสุริยเดว ทรีปาตี (2559) ได้กล่าวถึง พัฒนาการ
ของวัยรุ่น เกี่ยวกับลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษของวัยรุ่นในแต่ละช่วง
ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านความรูส้ กึ นึกคิด และความ
สัมพันธ์กับบิดามารดาโดยแบ่งดังนี้
1. วัยแรกรุน่ (10 - 13 ปี) เป็นช่วงทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทาง
ร่ า งกายทุ ก ระบบ โดยจะมี ค วามคิ ด หมกมุ ่ น กั ง วลเกี่ ย วกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังจิตใจ ท�ำให้
อารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนง่าย
2. วัยรุ่นตอนกลาง (14 - 16 ปี) เป็นช่วงที่วัยรุ่นจะยอมรับ
สภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มเป็นสาวได้แล้ว มีความ
คิดที่ลึกซึ้ง จึงหันมาใฝ่หาอุดมการณ์และหาเอกลักษณ์ของตนเอง
เพื่อความเป็นตัวของตัวเอง และพยายามเอาชนะความรู้สึกแบบ
เด็กๆ ที่ผูกพันและอยากจะพึ่งพาพ่อแม่
3. วัยรุ่นตอนปลาย (17 - 19 ปี) เป็นเวลาของการฝึกฝน
อาชีพ ตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่เหมาะสม และเป็นช่วงเวลา
ที่จะมีความผูกพันแน่นแฟ้นกับเพื่อนต่างเพศ สภาพทางร่างกาย
เปลี่ยนแปลงเติบโตโดยสมบูรณ์เต็มที่ และบรรลุนิติภาวะในเชิง
กฎหมาย
แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด
ความหมายของความเครียด (Stress) Hans Selye (อ้างอิง
ใน ปาณิก เวียงชัย, 2558) ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความว่า “ความเครียด
เป็นกลุ่มอาการตอบสนองของร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างไม่จ�ำเพาะ
เจาะจงต่อสิง่ ทีม่ าคุกคามหรืออันตราย โดยสิง่ นัน้ มีสาเหตุหรือผลมา
จากสิ่งที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็ตาม”
อีกความหมายหนึ่งคือ ความเครียด คือการตอบสนองทาง
สรีรวิทยา (Physiological) และทางจิตวิทยา (Psychological) ต่อ
การเปลีย่ นแปลงทีม่ คี วามส�ำคัญหรือสิง่ ทีไ่ ม่คาดคิดในการด�ำรงชีวติ
ซึ่งเกิดได้จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในร่างกาย
ประเภทของความเครียด แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ
1. ความเครียดเฉียบพลัน (Acute Stress) เป็นความเครียด
ที่เกิดขึ้นกะทันหัน เช่น การตกใจจากเสียงดัง ร่างกายพบสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ ความร้อน ความเย็น ความเครียด
ประเภทนีร้ า่ งกายจะค่อยๆ ปรับให้เข้าสูภ่ าวะปกติได้เอง ซึง่ เป็นการ
รักษาดุลยภาพ (Homeostasis) ของร่างกายมนุษย์ให้อยู่ในภาวะ
ปกติ
2. ความเครียดเรื้อรัง (Chronic Stress) เป็นความเครียด
ที่สะสมเป็นระยะเวลานาน เช่น ปัญหาในครอบครัว ปัญหาในการ
ท�ำงาน ความเครียดประเภทนี้ขจัดออกได้ยากหากปล่อยทิ้งไว้นาน
มักจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เนื่องจากร่างกายไม่
สามารถรักษาดุลยภาพให้อยู่ในภาวะปกติเองได้ รวมทั้งมีการ
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เปลีย่ นแปลงทางด้านอารมณ์และบุคลิกภาพ อาการของความเครียด
นี้จะรุนแรงกว่าความเครียดชนิดที่ 1 หากเป็นมากต้องเข้าพบ
นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อขอค�ำปรึกษา
สาเหตุของความเครียดมีได้หลากหลาย แต่สามารถแบ่งได้
3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
1. ด้านร่างกาย เช่น การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วย
เล็กๆ น้อยๆ
2. ด้านจิตใจ เช่น ความกลัวต่อสิ่งต่างๆ ความวิตกกังวล
ความรู้สึกผิด
3. ด้านสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในสังคมใหม่ ความ
ขัดแย้งในครอบครัว การเปลี่ยนงาน (ปาณิก เวียงชัย, 2558)
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2540) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ
(Attitude) ซึง่ บางต�ำราใช้คำ� ว่า “เจตคติ” หมายถึง ท่าที หรือความ
รู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เจตคติถือเป็นกิริยาท่าที ความรู้สึก
รวมๆ ของบุคคลทีเ่ กิดจากความพร้อม หรือความโน้มเอียงของจิตใจ
หรื อประสาท ซึ่ ง แสดงออกเพื่อโต้ต อบต่อสิ่งเร้า สิ่งใดสิ่ ง หนึ่ ง
โดยจะแสดงออกในทางสนับสนุนเห็นดี เห็นชอบด้วย หรือต่อต้าน
ไม่เห็นดี เห็นชอบด้วยก็ได้

ที่มีลักษณะพื้นฐานแตกต่างกันมีความเครียดแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น นักศึกษาที่บิดามีอาชีพ
แตกต่างกันมีความเครียดไม่แตกต่างกัน และนักศึกษามีการปรับตัว
แตกต่างกันมีความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย และคณะ (2559) รายงานวิจัยเกี่ยว
กับเรือ่ งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความเครียด
กับความเครียดในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียด
และปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความเครียด และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดกับความเครียด
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
จ�ำนวน 171 คนหรือร้อยละ 93.95 เป็นชาย 4 คน (2.30%)
เป็นหญิง 167 คน (97.70%) ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล
แบบทดสอบความเครียดสวนปรุงชุด 20 ข้อ และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดของวินทิ รา นวลละออง (อ้างอิงในเสาวลักษณ์ เล็กอุทยั
และคณะ, 2559) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลที่ท�ำการทดสอบความเครียด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นั น ทิ พ ย์ หาสิ น และคณะ (2559) รายงานวิ จั ย เรื่ อ ง สวนปรุงชุด 20 ข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความเครียดระดับน้อย
ความเครียด และการปรับตัวของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ร้ อ ยละ 32.74 และมี ค ่ า คะแนนเฉลี่ ย ของความเครี ย ดระดั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมีวตั ถุประสงค์ของการ ปานกลาง ร้อยละ 67.26 และพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด
วิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) ระดับความเครียด 2) การปรับตัว และ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกเครียดรวมในระดับน้อย โดยปัจจัยด้าน
3) เปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ส่วนตัวและปัจจัยด้านการเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกเครียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีลักษณะพื้นฐานและ ในระดับน้อยเช่นเดียวกัน ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
การปรับตัวแตกต่างกัน โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ส่วนบุคคลกับความเครียด พบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญ
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 396 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ทางสถิติที่ 0.05 และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผล
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ความ ต่อความเครียดกับความเครียดพบว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างยิ่ง
แปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยใช้โปรแกรม ที่ 0.01
คอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาประมาณครึง่ เล็ก
น้อย มีผลการเรียนอยู่ในช่วง 2.00-2.99 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กรอบแนวความคิด
6,728.54 บาท สองในห้าอาศัยอยู่บ้านของบิดา มารดาและตัว
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาตัวแปรที่สนใจมีตัวแปรอิสระ
นักศึกษาเอง สี่ในห้าบิดามารดาอยู่ด้วยกัน มากกว่าสามในห้าบิดา และตัวแปรตามดังนี้
และมารดาจบการศึกษาต�ำ่ กว่าระดับปริญญาตรี นอกจากนีม้ ากกว่า
ตัวแปรอิสระ คือ
หนึ่ ง ในห้ า ของนั ก ศึ ก ษาบิ ด าและมารดามี อ าชี พ รั บ จ้ า งทั่ ว ไป
1. ปั จ จั ย ด้ า นครอบครั ว ประกอบด้ ว ย จ� ำ นวนพี่ น ้ อ ง
ความเครียดของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง และการปรับตัวของ รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว สถานะ
นักศึกษาอยู่ในระดับสูงจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษา ครอบครัว และอาชีพของหัวหน้าครอบครัว
ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
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2. ทัศนคติต่อผู้ปกครอง ประกอบด้วย พฤติกรรมของ
ผู้ปกครอง ความรู้สึกที่มีต่อผู้ปกครอง และความเข้าใจที่มีต่อ
ผู้ปกครอง
ตัวแปรตาม คือ ความเครียดในวัยรุ่น

ครั้งคราว เท่ากับ 1 เป็นบ่อย เท่ากับ 2 เป็นประจ�ำ เท่ากับ 3 ดังนั้น
ผู้ตอบแบบประเมินจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 60 ซึ่งแปลความ
หมายของคะแนนที่กรมสุขภาพจิตก�ำหนดไว้ดังนี้
0 – 5 คะแนนแสดงว่า ผูต้ อบไม่จริงใจ/ไม่แน่ใจ ในค�ำถาม
6 – 17 คะแนนแสดงว่าปกติ/ไม่เครียด
18 – 25 คะแนนแสดงว่าเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย
ขอบเขตการวิจัย
26 – 29 คะแนนแสดงว่า เครียดปานกลาง
1. ขอบเขตประชากร งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส�ำรวจ
30		 คะแนนขึ้นไปแสดงว่าเครียดมาก
โดยมีประชากรเป้าหมาย คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
ระดับความเครียด 26 คะแนน ขึ้นไป ถือว่ามีความเสี่ยงต่อ
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560
การเกิดภาวะโรคซึมเศร้า
จ�ำนวนทั้งสิ้น 4,215 คน
จากคะแนนข้างต้นจะท�ำการคัดกรองเฉพาะนักศึกษาผู้มี
2. ขอบเขตตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างวัยรุ่นเป็นนักศึกษา
จ�ำนวน 422 คน และส�ำรวจตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ใช้การสุ่ม ความเครียด ในระดับความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อยขึ้นไปเป็น
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยก�ำหนด ตัวอย่าง นั้นคือจุดตัดที่ 18 คะแนนขึ้นไป ท�ำให้ได้ตัวอย่างในการ
หมายเลขให้กับหน่วยสมาชิกในประชากร และใช้เครื่องค�ำนวณที่มี วิจัยครั้งนี้เท่ากับ 216 คน
ตอนที่ 3 ค�ำถามเกีย่ วกับทัศนคติของวัยรุน่ ทีม่ ตี อ่ ผูป้ กครอง
เลขสุ ่ ม ซึ่ ง ได้ ห มายเลขใดตรงกับ หมายเลขในหน่ว ยสมาชิ ก ใน
ประกอบด้วย พฤติกรรมของผู้ปกครอง ความรู้สึกของวัยรุ่นที่มีต่อ
ประชากร หน่วยสมาชิกนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ถูกคัดเลือกนั้นเอง
3. ขอบเขตเนือ้ หา เนือ้ หาทีศ่ กึ ษาในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ ผู้ปกครอง และความเข้าใจของวัยรุ่นที่มีต่อผู้ปกครอง และลักษณะ
		 3.1 ลั ก ษณะด้านครอบครัว ประกอบด้ว ย จ� ำ นวน เป็ น ค� ำ ถามแบบประเมิ น ค่ า (Rating Scale) โดยใช้ ม าตรวั ด
พี่น้อง รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว แบบลิเคอร์ท (Likert-Type Scale) ซึง่ มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
สถานะครอบครัว และอาชีพของหัวหน้าครอบครัว
อย่างยิ่ง
		 3.2 ความเครียดในวัยรุ่น
2. การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้
4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการด�ำเนินงานตั้งแต่
		 2.1 ลักษณะด้านครอบครัวของวัยรุ่นนั้นเป็นข้อมูลเชิง
เดือนมีนาคม 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2561
กลุ่ม (Categorical Data) ได้แก่ พี่น้อง รายได้ครอบครัว ระดับการ
ศึกษาของหัวหน้าครอบครัว สถานะครอบครัว และอาชีพของ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม ซึ่ง หัวหน้าครอบครัว น�ำเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
พั ฒ นาขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ Statistics) เป็ น ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
เกีย่ วข้อง รวมถึงได้ทำ� การตรวจสอบความเทีย่ งตรง (Validity) และ (Percentage)
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามไปทดสอบใช้ 		 2.2 ความเครียด พฤติกรรมของผู้ปกครอง ความรู้สึก
(Pilot Survey) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach ของวั ย รุ ่ น ที่ มี ต ่ อ ผู ้ ป กครอง และความเข้ า ใจของวั ย รุ ่ น ที่ มี ต ่ อ
Alpha Coefficient) ซึ่งวัดความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ 0.80 และ ผู้ปกครอง น�ำเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
เป็นค่าเฉลี่ย ( X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะด้านครอบครัวของ 		 2.3 การทดสอบสมมติฐาน ในกรณีเปรียบเทียบค่าเฉลีย่
วัยรุ่น ได้แก่ จ�ำนวนพี่น้อง รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษาของ ประชากรตัง้ แต่ 3 กลุม่ ทีเ่ ป็นอิสระ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
หั ว หน้ า ครอบครั ว สถานะครอบครั ว และอาชี พ ของหั ว หน้ า ทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย (Multiple Comparison Test) โดยวิ ธี
ครอบครัว
ตอนที่ 2 ค�ำถามเกีย่ วกับแบบประเมินความเครียด ของกรม Bonferroni’s Test (Weber & Skilling, 2000)
สุขภาพจิต (2561) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีทั้งหมด 20 ข้อ 		 2.4 การทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในวัยรุ่น
เป็นการวัดระดับอาการที่เกิดขึ้นในระยะ 2 เดือนที่ผ่านมา โดย ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression
ระดับอาการให้เลือก จะให้ค่าคะแนน คือ ไม่เคยเลย เท่ากับ 0 เป็น Analysis) (Freund & Wilson, 1998)

Journal of Rajanagarindra July - December 2018

209

ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีผลต่อความเครียดในวัยรุ่น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความเครียด
ลักษณะด้านครอบครัว
วัยรุ่นส่วนใหญ่ครอบครัวมีจ�ำนวนพี่น้อง 2 คน คิดเป็น ในวัยรุ่น จ�ำแนกตามปัจจัยด้านครอบครัวพบว่า จ�ำนวนพี่น้อง
ร้อยละ 54.6 บิดามารดาอยู่ด้วยกัน 147 คู่ คิดเป็นร้อยละ 68.1 รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว อาชีพของ
หัวหน้าครอบครัวส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 67 คน คิดเป็น หัวหน้าครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดใน
ร้ อ ยละ 31.0 มี อ าชี พ ข้ า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ และรั บ จ้ า ง วัยรุ่นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่สถานะ
จ�ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 เท่ากัน และรายได้ครอบครัว ครอบครัวที่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่น
15,001– 25,000 บาท จ�ำนวน 90 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 41.7 แตกต่างกันอย่างน้อยหนึง่ คู่ นอกจากนีค้ รอบครัวทีม่ บี ดิ ามารดาอยู่
ด้วยกัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่นน้อยกว่าครอบครัว
ระดับความเครียด
จากการส�ำรวจพบว่า จ�ำนวนตัวอย่าง 422 คน มี 216 คน แยกกันอยู่ หรือหย่าร้าง และครอบครัวที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต
ทีเ่ ริม่ มีความเครียดคิดเป็นร้อยละ 51.18 มีระดับความเครียดสูงกว่า อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ 0.01 แต่ครอบครัวแยกกันอยู่
ปกติเล็กน้อย จ�ำนวน 141 คน ความเครียดปานกลาง 27 คน และ หรือหย่าร้าง และครอบครัวที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตมีค่าเฉลี่ย
ความเครียดมาก 48 คน และวัยรุ่นที่มี พี่น้อง 1, 2 และตั้งแต่ 3 คน คะแนนความเครียดในวัยรุน่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ขึ้นไป มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ยคะแนน อย่างยิ่งที่ 0.01 ดังตารางที่ 1 – 5
ความเครียดเท่ากับ 24.65, 24.85 และ 24.89 ตามล�ำดับ ครอบครัว
ที่มีรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท, 15,000 25,000 บาท และ ตารางที่ 1 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่น
มากกว่า 35,000 บาท พบว่า วัยรุ่นมีระดับความเครียดสูงกว่าปกติ จ�ำแนกตามจ�ำนวนพี่น้อง
เล็กน้อย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดเท่ากับ 24.44, 25.42 และ
คะแนนความเครียด สถิติที่ใช้ทดสอบ
23.35 ตามล�ำดับ แต่ครอบครัวที่มีรายได้ 25,001–35,000 บาท จ�ำนวนพี่น้อง n
(คน)
S.D.
F p-value
X
ปรากฏว่าวัยรุ่นมีระดับความเครียดปานกลาง มีค่าเฉลี่ยคะแนน
1
52 24.65 7.25
ความเครียดเท่ากับ 26.31 ในกรณีการส�ำเร็จการศึกษาของหัวหน้า
ครอบครั ว พบว่ า หั ว หน้ า ครอบครั ว ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาต�่ ำ กว่ า
2
118 24.85 6.10 0.02 0.98
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. อนุปริญญา
46 24.89 6.71
≥3
หรือ ปวส. ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี วัยรุ่นมีระดับความเครียด
สูงกว่าปกติเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดเท่ากับ 25.23,
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่น
25.64, 25.13, 23.49 และ 24.38 ตามล�ำดับ แต่หัวหน้าครอบครัว
จ�ำแนกตามรายได้ครอบครัว
ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า วัยรุน่ มีระดับความเครียด
ปานกลางมี ค ่ า เฉลี่ ย คะแนนความเครี ย ดเท่ า กั บ 26.00 เมื่ อ
คะแนน
สถิติที่ใช้ทดสอบ
รายได้ครอบครัว n
พิจารณาอาชีพของหัวหน้าครอบครัว ข้อมูลชีใ้ ห้เห็นว่า ข้าราชการ/
ความเครียด
(บาท)
รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย พนักงานบริษัท รับจ้าง ธุรกิจส่วนตัว วัยรุ่นมี
S.D.
F p-value
X
ระดับความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย มีคา่ เฉลีย่ คะแนนความเครียด
น้อยกว่า 15,000 23 24.44 6.70
เท่ากับ 25.98, 24.83, 23.93, 24.95 และ 23.22 ตามล�ำดับ อย่างไร
ก็ตามอาชีพเกษตรกร พบว่า วัยรุ่นมีระดับความเครียดปานกลางมี 15,000 – 25,000 90 25.42 5.99
2.23 0.09
ค่าเฉลีย่ คะแนนความเครียดเท่ากับ 26.04 ตัวแปรสุดท้ายคือ สถานะ 25,001 – 35,000 35 26.31 7.81
ครอบครัว ปรากฏว่าวัยรุ่นที่มีครอบครัวอยู่ด้วยกัน มีความเครียด มากกว่า 35,000 68 23.35 5.46
สูงกว่าปกติเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดเท่ากับ 23.67
นอกจากนีย้ งั พบว่าวัยรุน่ ทีค่ รอบครัวทัง้ แยกกันอยูห่ รือหย่าร้าง และ
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต มีระดับความเครียดปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความเครียดเท่ากับ 27.35 และ 27.08 ตามล�ำดับ

ผลการวิจัย
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่น
จ�ำแนกตามระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว
คะแนน
สถิติที่ใช้
ความเครียด ทดสอบ
S.D. F p-value
X
ต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 35 25.23 6.22
มัธยมศึกษาตอนต้น
31 26.00 6.74
มัธยมศึกษาตอน
39 25.64 7.09
ปลาย หรือ ปวช.
1.01 0.42
อนุปริญญา หรือปวส.
631 25.13 4.69
ปริญญาตรี
67 23.49 6.21
สูงกว่าปริญญาตรี
13 24.38 6.56

ระดับการศึกษาของหัวหน้า
n
ครอบครัว

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่น
จ�ำแนกตามอาชีพของหัวหน้าครอบครัว
อาชีพของหัวหน้า
คะแนน
สถิติที่ใช้
ทดสอบ
ครอบครัว
n ความเครียด
S.D. F
X
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 42 25.98 7.45
เกษตรกร
28 26.04 6.14
ค้าขาย
35 24.83 5.98
1.14 0.34
พนักงานบริษัท
28 23.93 4.86
รับจ้าง
42 24.95 7.28
ธุรกิจส่วนตัว
41 23.22 4.90
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่น
จ�ำแนกตามสถานะครอบครัว
คะแนน
ความเครี
ยด สถิติที่ใช้ทดสอบ
n
สถานะครอบครัว
X S.D. F p-value
อยู่ด้วยกัน
147 23.67a 5.54
แยกกันอยู่ หรือหย่าร้าง 43 27.35b 7.37 8.12 0.001**
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต 26 27.08b 6.76
หมายเหตุ **มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่นแตกต่างกัน
		 อย่างน้อย
		 1 คู่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ 0.01
a,b มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่นแตกต่างกัน
			 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ 0.01
b,b มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่นไม่แตกต่าง
			 กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ 0.01

ปัจจัยด้านทัศนคติต่อผู้ปกครองที่มีผลต่อความเครียด
ในวัยรุ่น
ปั จ จั ย ด้ า นทั ศ นคติ ต ่ อ ผู ้ ป กครองที่ มี ผ ลต่ อ ความเครี ย ด
ในวัยรุ่น ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
พบว่าพฤติกรรมของผู้ปกครอง และความรู้สึกที่มีต่อผู้ปกครอง
ไม่มผี ลต่อความเครียดในวัยรุน่ แต่ความเข้าใจทีม่ ตี อ่ ผูป้ กครองมีผล
ต่อความเครียดในวัยรุ่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ 0.01
นอกจากนี้ ความเข้ า ใจที่ มี ต ่ อ ผู ้ ป กครองมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความเครียดในวัยรุ่น โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.219 และ
สามารถพยากรณ์ความเครียดในวัยรุ่นได้ร้อยละ 4.8 ดังตารางที่ 6
และสมการพยากรณ์ คือ
ความเครียดในวัยรุน่ = 32.651– 0.320 ความเข้าใจทีม่ ตี อ่ ผูป้ กครอง
ตารางที่ 6 ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อความเครียดในวัยรุ่น
ตัวแปร
Beta
t
p - value
ค่าคงที่
32.651 13.447 0.000
ความเข้าใจทีม่ ตี อ่ ผูป้ กครอง -0.320 -3.278 0.001**
R = 0.219, R2 = 0.048, F = 10.746, p – value = 0.001
หมายเหตุ ** มีผลต่อความเครียดในวัยรุน่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
		 อย่างยิ่งที่ 0.01

อภิปรายผล

วัยรุ่นมีความเครียดถึง 51.18% แสดงให้เห็นว่า ณ ปัจจุบัน
วัยรุ่น 1 ใน 2 คน จะมีความเครียด ซึ่งกรมสุขภาพจิต (2561) ได้
รายงานถึงเรือ่ งปัญหาความเครียด วิตกกังวลมาก ซึง่ มีวยั รุน่ ปรึกษา
เป็นอันดับสอง และวัยรุ่นที่มีพี่น้อง 1, 2 และตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย แต่ครอบครัวที่มีรายได้
25,001– 35,000 บาท หั ว หน้ า ครอบครั ว ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพเกษตรกร สถานะครอบครัว ทั้งแยกกัน
อยูห่ รือหย่าร้าง และบิดาหรือมารดาเสียชีวติ ปรากฏว่าวัยรุน่ มีระดับ
ความเครียดปานกลาง จะเห็นว่าครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งที่มีความ
ส�ำคัญมาก ทีส่ มาชิกในครอบครัวจะมีความสุข หรือความทุกข์ได้นนั้
จะขึน้ อยูก่ บั สมาชิกทุกคนในครอบครัวทีม่ คี วามเข้าใจกัน และเข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่ องตัวเอง ซึง่ ผูท้ เี่ ป็นผูน้ ำ� จะท�ำหน้าทีห่ ลักในการดูแล
สมาชิกในครอบครัวให้มีความสุข ด้วยปัจจัยสี่ ที่อยู่อาศัย อาหาร
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ที่พอเพียงกับความต้องการ
ของสมาชิก นอกจากนี้ต้องให้บุตรได้รับการศึกษาที่ดีเพื่ออนาคต
ของบุตร สิง่ ต่างๆ เหล่านีส้ ามารถท�ำให้เกิดความเครียดได้ตลอดเวลา
ดังที่กรมสุขภาพจิต (2561) รายงานผู้ที่ปรึกษาปัญหาความเครียด
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อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ ผู ้ ท� ำ งานก็ คื อ ผู ้ น� ำ ครอบครั ว ดั ง นั้ น เมื่ อ
มีความเครียด อาจเกิดสภาพอารมณ์ในเชิงลบ ทีส่ ง่ ผลต่อความรูส้ กึ
ของวัยรุ่นได้ และสิ่งที่ตามมาคือความเครียดในวัยรุ่นนั่นเอง
วัยรุ่นที่มีรายได้ครอบครัว ระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครอบครัว อาชีพของหัวหน้าครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความเครียดในวัยรุน่ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ เสาวลักษณ์ เล็กอุทยั
และคณะ (2559) พบว่า อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา และ
รายได้ครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในนักศึกษา
พยาบาล แต่นันทิพย์ หาสิน และคณะ (2559) พบว่านักศึกษาที่มี
บิดาประกอบอาชีพแตกต่างกันมีความเครียดแตกต่างกัน ในกรณี
ครอบครัวทีม่ บี ดิ ามารดาอยูด่ ว้ ยกันมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความเครียดใน
วัยรุ่นน้อยกว่าครอบครัวที่แยกกันอยู่ หรือหย่าร้าง และครอบครัว
ที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ 0.01
จะพบว่าสภาพที่ครอบครัวแยกกันอยู่ หรือหย่าร้าง และครอบครัว
ที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เป็นลักษณะที่คุณแม่เลี้ยงบุตรคนเดียว
หรือกรณีทคี่ ณ
ุ พ่อเลีย้ งบุตรคนเดียว ในสถานการณ์ปจั จุบนั ทีพ่ บว่า
เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งกระทบต่อการด�ำรงชีวิตที่มี
ค่าครองชีพสูง ย่อมส่งผลต่อความเครียดมากกว่าครอบครัวทีม่ บี ดิ า
มารดาอยู่ด้วยกัน
ปัจจัยด้านครอบครัว ความเข้าใจที่มีต่อผู้ปกครองสามารถ
พยากรณ์ความเครียดในวัยรุ่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างยิ่ง
ที่ 0.01 ซึ่งได้ผลเช่นเดียวกับวงเดือน ปั้นดี (2558) พบว่า ปัจจัย
ทางด้ า นครอบครั ว สามารถท� ำ นายภาวะซึ ม เศร้ า ในเด็ ก วั ย รุ ่ น
ตอนปลาย

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา

1. วั ย รุ ่ น มี ค วามเครี ย ดถึ ง 51.18 % แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
มี จ� ำ นวนวั ย รุ ่ น ที่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาอยู ่ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก เกิ ด สภาวะ
ความเครียด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้พบว่าวัยรุ่นที่มีครอบครัว
มีรายได้ 25,001 – 35,000 บาท หัวหน้าครอบครัวส�ำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพเกษตรกร สถานะครอบครัว ทั้งแยกกัน
อยูห่ รือหย่าร้าง และบิดาหรือมารดาเสียชีวติ ปรากฏว่ามีคา่ คะแนน
ความเครียดตัง้ แต่ 26.00 ขึน้ ไป แสดงว่าวัยรุน่ จะมีภาวะความเสีย่ ง
ที่จะเป็นโรคภาวะซึมเศร้า
2. ครอบครัว หรือผู้ปกครอง จะต้องตระหนักถึงความ
ใส่ ใจในบุ ต รหลานให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ บุ ต รหลานเป็ น บุ ค คลที่ มี
ศักยภาพที่ดี ไม่เป็นปัญหาในสังคม
3. มหาวิทยาลัย ครอบครัว และหน่วยงานพัฒนาสุขภาพ
จิต ควรให้คำ� แนะน�ำในการแก้ปญ
ั หาความเครียดในวัยรุน่ (นักศึกษา)
แม้ ก ระทั่ ง สมาชิ ก ในครอบครั ว เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
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ความเครียดเรื้อรัง ที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจที่อาจก่อ
ให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นได้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ในการศึกษาครัง้ นีท้ ำ� การวัดความเครียดและทัศนคติทมี่ ตี อ่
ครอบครัว ซึ่งไม่มีข้อมูลที่ผู้ปกครองมีทัศนคติต่อบุตรหลาน และ
ความเครียดที่เกิดขึ้นในสมาชิกครอบครัว เพื่อหาปัจจัยสาเหตุการ
เกิดความเครียดในวัยรุ่นได้มากขึ้น และเป็นประโยชน์ในการรักษา
ได้ถูกวิธี ไม่ให้ภาวะความเครียดเรื้อรังจนเป็นโรคซึมเศร้า และอาจ
น�ำไปสู่จุดจบการฆ่าตัวตาย
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