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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�ารวจน้ีมีวัตถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านครอบครัวและทัศนคติต่อผู้ปกครองที่มีผลต่อความเครียดในวัยรุ่น 

กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นเป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ�านวน 422 คน ซึ่งได้จาก

การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เมื่อพิจารณาคะแนนความเครียดตั้งแต่ 18 คะแนนขึ้นไป ได้วัยรุ่นที่มี

ความเครียด 216 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ�าแนก

ทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) วัยรุ่นที่มีพี่น้อง 1, 2 และตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย และหัวหน้าครอบครัว

ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพเกษตรกร สถานะครอบครัวทั้งแยกกันอยู่หรือหย่าร้าง และบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ครอบครัว

มรีายได้ 25,001 – 35,000 บาท ปรากฏว่าวยัรุ่นมรีะดับความเครยีดปานกลาง 2) วยัรุน่ทีม่จี�านวนพีน้่อง รายได้ครอบครวั ระดบัการศกึษา

ของหัวหน้าครอบครัว  อาชีพของหัวหน้าครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่นไม่แตกต่างกัน แต่กรณีครอบครัว
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ที่มีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่นน้อยกว่าครอบครัวแยกกันอยู่ หรือหย่าร้าง และครอบครัวที่บิดาหรือ 

มารดาเสียชีวิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างย่ิงท่ี 0.01 3) ทัศนคติความเข้าใจที่มีต่อผู้ปกครอง มีผลต่อความเครียดในวัยรุ่นอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ 0.01 

ค�าส�าคัญ : ครอบครัว วัยรุ่น ทัศนคติ ความเครียด

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ความเครยีดเป็นค�าทีก่ล่าวในกลุม่บคุคลต่างๆ ทกุครอบครวั 

ทุกหน่วยงาน ไม่เว้นแม้แต่กลุ ่มวัยรุ ่นเพราะการด�าเนินชีวิตใน

ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไป ด้วยความเร่งรีบและแข่งขันกันใน 

ทุกด้าน การท�างาน การเรียน ความคาดหวังในการท�ากิจกรรมทุก

อย่างต้องประสบความส�าเร็จ ท�าให้มีความเครียดโดยไม่รู ้ตัว  

กรมสขุภาพจติ (2561) ได้รายงานว่าคนไทยมแีนวโน้มเครยีดกนัมาก

ขึ้น ผลการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในปี 2560 พบว่า 

ประชาชนโทรปรึกษาเรื่องปัญหาเครียด วิตกกังวลมากเป็นอันดับ  

1 เกือบ 30,000 สาย เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว เมื่อเทียบกับปี 2557 

เป็นวัยท�างานมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-21 ปี และ

ความเครียด มีข้อเสียส่งผลกระทบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย 

ท�าให้ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดตีบหรืออุดตัน เกิดการหล่ัง  

HCl ในกระเพาะอาหารมากกว่าปกติ เกิดโรคต่างๆ ได้ง ่าย  

หากความเครียดสะสมเป็นระยะเวลานาน จะท�าให้สุขภาพแย่ลง  

เน่ืองจากคอร์ติซอลที่หลั่งออกมาปริมาณมาก ซึ่งคนที่มีโรค 

ประจ�าตัว เช่น เบาหวาน ฮอร์โมนน้ีจะกระตุ้นให้ระดับน�้าตาล 

ในเลือดสูงขึ้นผิดปกติ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 2) ด้านจิตใจและ

อารมณ์ ท�าให้ขาดสมาธิและความระมัดระวัง หลงลืม ไม่สนใจ 

สิ่งรอบตัว สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง หากเครียดเป็นระยะเวลา

นาน จะท�าให้หลั่งคอร์ติซอลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เซลล์ประสาท 

ที่สมองฝ่อและลดจ�านวนลง ส่งผลต่อสติปัญญาและความจ�า หรือ 

มีอาการซึมเศร้า วิตกกังวลมากกว่าปกติ 3) ด้านพฤติกรรม อาจมี

พฤติกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละคน เช่น มีอาการหิวตลอดเวลา 

เบ่ืออาหาร นอนหลับยากหรือนอนไม่หลับหลายคืนติดต่อกัน 

บางคนอาจเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ผิด เช่น ดื่มเหล้า ติดยา  

เล่นการพนัน ก้าวร้าว ท�าร้ายตนเองและผู้อื่น (ปาณิก เวียงชัย, 

2558) นอกจากนี้นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวร-

วัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต (2561) กล่าวว่าผู ้ที่มีความเครียด  

หากปล่อยความเครียดสะสม จะส่งผลต่อการด�าเนนิชวีติการท�างาน

และชีวิตประจ�าวัน มีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานและ 

คนรอบข้าง ความสามารถในการท�างานลดลงหรือผิดพลาดบ่อย 

และที่ส�าคัญความเครียดจะมีผลให้ภูมิต้านทานโรคลดลง ที่เห็นได้

ชัดเจนคือ เป็นหวัดได้ง่าย นอกจากน้ียังมีผลให้การท�างานของ

อวัยวะภายในผิดปกติ เกิดเป็นโรคเรื้อรังได้ เช่น โรคหัวใจ โรคความ

ดนัโลหติสงู โรคมะเรง็ และเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้เสือ่มสมรรถภาพ

ทางเพศ มีบุตรยากขึ้น เป็นต้น 

 ดังน้ันผู้ปกครองที่อยู่ในวัยท�างาน ถ้ามีความเครียดสะสม 

ทกุวนั อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูใ่นสมาชิกครอบครวั พ่อ แม่ 

ลูก ท�าให้ไม่เข้าใจกัน เกิดการทะเลาะ ท�าร้ายร่างกาย และในที่สุด

น�าไปสู่การฆ่าตัวตายได้ และนักวิจัยพบว่าความเครียดในชีวิต เป็น

ดชันชีีบ่้งถงึผลกระทบต่อวยัรุน่ กล่าวอกีนยัหนึง่ กคื็อ ระดบัทีส่งูขึน้

ของความเครียด (ในหลากหลายชนิด) เป็นสาเหตุใหญ่ของผล 

กระทบในเชงิลบต่อวยัรุน่ (วทิยา มานะวาณชิเจริญ, 2558) นอกจาก

นีย้งัพบว่าการศกึษาของบดิามารดา รายได้ครอบครวั ความสัมพนัธ์

ในครอบครัว และการส่ือสารในครอบครัว และความรู้เก่ียวกับ

พฒันาการเดก็ มคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัแนวโน้มการใช้ความรนุแรง

ต่อเด็ก (จินตนา วัชรสินธุ ์ และคณะ, 2556) ซึ่งอาจส่งผลต่อ

ความเครียดในวัยรุ่นได้ ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจใน

การศึกษาอทิธพิลของครอบครวัทีม่ต่ีอความเครยีดในวยัรุน่ เพือ่เป็น

ประโยชน์ได้ทราบถึงระดับความเครียดในวัยรุ่น ที่มีลักษณะสภาพ

ครอบครัวในรูปแบบต่างๆ และให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือวัยรุ่นท่ีมี

ความเครียดให้ลดลง ไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านครอบครัวและทัศนคติต่อผู้ปกครอง 

ที่มีผลต่อความเครียดในวัยรุ่น

สมมติฐานการวิจัย
 1. ปัจจัยด้านครอบครัวมีผลต่อความเครียดในวัยรุ่น

 2. ปัจจัยด้านทัศนคติต่อผู้ปกครองมีผลต่อความเครียด 

ในวัยรุ่น

แนวคิดทฤษฎี
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ส�าคัญประกอบไปด้วย 

แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว วัยรุ่น ความเครียด และทัศนคติ ดังนี้
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 แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว

 ครอบครัว คือ กลุ ่มบุคคลที่ผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกัน 

ท�าหน้าที่เป็นสถาบันหลัก ฐานรากส�าคัญยิ่งต่อการด�ารงชีวิต 

ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบและหลายลักษณะนอกเหนือจาก

ครอบครัวที่ครบถ้วนทั้งบิดามารดาและบุตร (ส�านักงานกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว, 2548)

 การจดัประเภทของครอบครวัโดยพิจารณาจากล�าดบัทีม่กีาร

ก่อตั้งครอบครัวของคนในรุ่นต่างๆ รวมไปถึงขนาดของครอบครัว

ด้วย สามารถจ�าแนกได้ดังนี้ 

	 1.	 ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) คือครอบครัวที่ถือ

เป็นแก่นแท้หรือแกนหลักของครอบครัวในความหมายที่แท้จริง 

เพราะก่อตั้งขึ้นด้วยการท่ีคนต่างเพศสองคนตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน 

มีความสัมพันธ์ฉันท์สามี-ภรรยา และสืบทอดสายโลหิตด้วยการให้

ก�าเนิดบุตร หรือหากไม่มีบุตรโดยสายโลหิต ก็อาจจะมีการรับเลี้ยง

ดูผู ้อื่นมาเป็นบุตรบุญธรรม ครอบครัวเด่ียวในลักษณะเช่นนี้  

จะประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นแกนหลักของครอบครัว คือสามี- 

ภรรยา หรือ พ่อ แม่ ลูก สมาชิกมีความสัมพันธ์และผูกพันกันอย่าง

แน่น มีการสืบทอดสายโลหิตเพียงทอดเดียว คือจากพ่อ-แม่และลูก 

สมาชิกในครอบครัวจึงมีจ�านวนไม่มากนัก มักจะพบครอบครัว

ประเภทน้ีในสังคมเมืองหรือสังคมสมัยใหม่ บางครั้งจึงมีการเรียก

ครอบครัวประเภทนี้ว่า ครอบครัวสมัยใหม่ หรือ Modern Family

 2. ครอบครัวขยาย (Extended Family) เป็นครอบครัวที่

แตกแขนงจ�านวนสมาชิกออกไปจากแกนเดิมของครอบครัว คือ

นอกจากจะประกอบด้วยวงศาคณาญาตทิีอ่าศยัร่วมอยูด้่วย ยงัอาจ

หมายถึงบุคคลอื่นที่มาสมทบในภายหลังโดยนับรวมเข้าร่วมเป็น

สมาชิกของครอบครัวด้วย สมาชิกที่เป็นบุคคลอื่นที่มาสมทบและ 

นับรวมเป็นสมาชิกของครอบครัวน้ี อาจขยายจ�านวนเพ่ิมข้ึนด้วย

การสืบทอดตามสายโลหิตรุ่นต่อรุ่น หรืออาจมาสมทบเพิ่มเติมด้วย

ความผูกสมัครรักใคร่ บางครั้งจึงเรียกครอบครัวประเภทนี้ว่า 

“ครอบครัวร่วม” หรือ Joint Family ซึ่งแบ่งออกเป็นลักษณะ คือ 

ครอบครัวขยายที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ครอบครัวขยายที่มี

ความสัมพันธ์โดยการสมรส ครอบครัวแอบแฝง หรือ “ครอบครัว

หลายผัวหลายเมีย” ครอบครัวภาระหรือครอบครัวจ�าเป็น ซึ่ง

ครอบครวัทีฝ่่ายบดิาหรอืมารดาไม่อาศยัอยูด้่วยในครวัเรอืนเดยีวกนั 

แยกไปอยู่ต่างหาก ด้วยเหตุผลความจ�าเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

(ภิญโญ ทองดี, 2559)

 แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น

 ศรีเรือน แก้วกังวาล (อ้างอิงใน ซาอีดะห์ เกษา, 2558)  

ได้กล่าวถึงช่วงระยะวยัรุน่เป็น 3 ระยะ คอื ระยะวัยแรกรุน่ (12 - 15 ปี) 

ระยะวัยรุ ่นตอนกลาง (16–17 ปี) และระยะวัยรุ ่นตอนปลาย  

(18–25 ปี) และสุริยเดว ทรีปาตี (2559) ได้กล่าวถึง พัฒนาการ 

ของวัยรุ่น เกี่ยวกับลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษของวัยรุ่นในแต่ละช่วง 

ซึง่มคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจนในด้านความรูส้กึนกึคดิ และความ

สัมพันธ์กับบิดามารดาโดยแบ่งดังนี้ 

 1. วยัแรกรุน่ (10 - 13 ปี) เป็นช่วงทีม่กีารเปล่ียนแปลงทาง

ร่างกายทุกระบบ โดยจะมีความคิดหมกมุ่นกังวลเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังจิตใจ ท�าให้

อารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนง่าย 

 2. วัยรุ่นตอนกลาง (14 - 16 ปี) เป็นช่วงที่วัยรุ่นจะยอมรับ

สภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มเป็นสาวได้แล้ว มีความ

คิดที่ลึกซ้ึง 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�าจ�ากัดความว่า “ความเครียด

เป็นกลุ่มอาการตอบสนองของร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างไม่จ�าเพาะ

เจาะจงต่อสิง่ทีม่าคุกคามหรอือันตราย โดยสิง่นัน้มสีาเหตหุรอืผลมา

จากสิ่งที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็ตาม”

 อีกความหมายหนึ่งคือ ความเครียด คือการตอบสนองทาง

สรรีวทิยา (Physiological) และทางจติวทิยา (Psychological) ต่อ

การเปล่ียนแปลงทีม่คีวามส�าคญัหรอืสิง่ทีไ่ม่คาดคิดในการด�ารงชวิีต 

ซึ่งเกิดได้จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในร่างกาย

 ประเภทของความเครียด แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

 1. ความเครยีดเฉยีบพลัน (Acute Stress) เป็นความเครยีด

ที่เกิดข้ึนกะทันหัน เช่น การตกใจจากเสียงดัง ร่างกายพบสภาพ

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ ความร้อน ความเย็น ความเครียด

ประเภทนีร่้างกายจะค่อยๆ ปรบัให้เข้าสูภ่าวะปกตไิด้เอง ซึง่เป็นการ

รักษาดุลยภาพ (Homeostasis) ของร่างกายมนุษย์ให้อยู่ในภาวะ

ปกติ

 2. ความเครียดเรื้อรัง (Chronic Stress) เป็นความเครียด

ที่สะสมเป็นระยะเวลานาน เช่น ปัญหาในครอบครัว ปัญหาในการ

ท�างาน ความเครียดประเภทนี้ขจัดออกได้ยากหากปล่อยทิ้งไว้นาน

มักจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย เน่ืองจากร่างกายไม่

สามารถรักษาดุลยภาพให้อยู ่ในภาวะปกติเองได้ รวมทั้งมีการ
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เปลีย่นแปลงทางด้านอารมณ์และบคุลกิภาพ อาการของความเครยีด

นี้จะรุนแรงกว่าความเครียดชนิดที่ 1 หากเป็นมากต้องเข้าพบ 

นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อขอค�าปรึกษา

 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 กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2540) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ 

(Attitude) ซึง่บางต�าราใช้ค�าว่า “เจตคต”ิ หมายถงึ ท่าท ีหรอืความ

รู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เจตคติถือเป็นกิริยาท่าที ความรู้สึก

รวมๆ ของบคุคลทีเ่กดิจากความพร้อม หรือความโน้มเอยีงของจติใจ

หรือประสาท ซึ่งแสดงออกเพื่อโต้ตอบต่อสิ่งเร้า สิ่งใดส่ิงหน่ึง  

โดยจะแสดงออกในทางสนับสนุนเห็นดี เห็นชอบด้วย หรือต่อต้าน 

ไม่เห็นดี เห็นชอบด้วยก็ได้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 นันทิพย์ หาสิน และคณะ (2559) รายงานวิจัยเรื่อง 

ความเครียด และการปรับตัวของนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีและมวีตัถปุระสงค์ของการ

วิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) ระดับความเครียด 2) การปรับตัว และ 

3) เปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีมีลักษณะพ้ืนฐานและ 

การปรบัตวัแตกต่างกนั โดยใช้แบบสอบถามเกบ็รวบรวมข้อมลูจาก

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 396 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปู ผลการวจิยั พบว่า นกัศกึษาประมาณครึง่เลก็

น้อย มีผลการเรียนอยู่ในช่วง 2.00-2.99 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

6,728.54 บาท สองในห้าอาศัยอยู่บ้านของบิดา มารดาและตัว

นักศึกษาเอง สี่ในห้าบิดามารดาอยู่ด้วยกัน มากกว่าสามในห้าบิดา

และมารดาจบการศกึษาต�า่กว่าระดบัปรญิญาตร ีนอกจากนีม้ากกว่า 

หนึ่งในห้าของนักศึกษาบิดาและมารดามีอาชีพรับจ้างทั่วไป 

ความเครียดของนกัศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง และการปรบัตวัของ

นักศึกษาอยู่ในระดับสูงจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษา 

ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ที่มีลักษณะพื้นฐานแตกต่างกันมีความเครียดแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น นักศึกษาที่บิดามีอาชีพ

แตกต่างกนัมคีวามเครยีดไม่แตกต่างกนั และนกัศึกษามกีารปรบัตวั

แตกต่างกันมีความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05

 เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย และคณะ (2559)  รายงานวิจัยเกี่ยว

กบัเรือ่งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีม่ผีลต่อความเครยีด

กับความเครียดในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียด

และปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 1 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความเครียด และ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดกับความเครียด  

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

จ�านวน 171 คนหรือร้อยละ 93.95 เป็นชาย 4 คน (2.30%)  

เป็นหญิง 167 คน (97.70%) ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล  

แบบทดสอบความเครียดสวนปรุงชุด 20 ข้อ และปัจจัยที่มีผลต่อ

ความเครยีดของวนิิทรา นวลละออง (อ้างองิในเสาวลกัษณ์ เลก็อทุยั 

และคณะ, 2559) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลที่ท�าการทดสอบความเครียด

สวนปรุงชุด 20 ข้อ มีค่าคะแนนเฉล่ียของความเครียดระดับน้อย 

ร้อยละ 32.74 และมีค่าคะแนนเฉล่ียของความเครียดระดับ 

ปานกลาง ร้อยละ 67.26 และพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด 

มีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกเครียดรวมในระดับน้อย โดยปัจจัยด้าน

ส่วนตัวและปัจจัยด้านการเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ียความรู้สึกเครียด

ในระดบัน้อยเช่นเดยีวกนั ส่วนการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล

ส่วนบคุคลกบัความเครยีด พบว่าไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ 0.05 และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผล

ต่อความเครียดกับความเครียดพบว่ามีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างยิ่ง 

ที่ 0.01 

กรอบแนวความคิด
 ในการวิจัยครั้งน้ี ได้ศึกษาตัวแปรท่ีสนใจมีตัวแปรอิสระ 

และตัวแปรตามดังนี้

 ตัวแปรอิสระ คือ

 1. ปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วย จ�านวนพี่น้อง  

รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว สถานะ

ครอบครัว และอาชีพของหัวหน้าครอบครัว 
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 2. ทัศนคติต่อผู้ปกครอง ประกอบด้วย พฤติกรรมของ 

ผู ้ปกครอง ความรู ้สึกที่มีต่อผู ้ปกครอง และความเข้าใจที่มีต่อ 

ผู้ปกครอง

 ตัวแปรตาม คือ ความเครียดในวัยรุ่น

ขอบเขตการวิจัย
 1. ขอบเขตประชากร งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส�ารวจ  

โดยมีประชากรเป้าหมาย คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ปีการศกึษา 2560 

จ�านวนทั้งสิ้น 4,215 คน

 2. ขอบเขตตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างวัยรุ ่นเป็นนักศึกษา

จ�านวน 422 คน และส�ารวจตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยก�าหนด

หมายเลขให้กับหน่วยสมาชิกในประชากร และใช้เครื่องค�านวณที่มี

เลขสุ ่ม ซึ่งได้หมายเลขใดตรงกับหมายเลขในหน่วยสมาชิกใน

ประชากร หน่วยสมาชิกนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ถูกคัดเลือกนั้นเอง 

 3. ขอบเขตเนือ้หา เนือ้หาทีศึ่กษาในการวจิยัในครัง้นี ้ได้แก่ 

  3.1 ลักษณะด้านครอบครัว ประกอบด้วย จ�านวน 

พี่น้อง รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว 

สถานะครอบครัว และอาชีพของหัวหน้าครอบครัว 

  3.2 ความเครียดในวัยรุ่น

 4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการด�าเนินงานตั้งแต่

เดือนมีนาคม 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2561

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1.  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม ซ่ึง

พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เก่ียวข้อง รวมถงึได้ท�าการตรวจสอบความเทีย่งตรง (Validity) และ

ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามไปทดสอบใช้  

(Pilot Survey) ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach 

Alpha Coefficient) ซึ่งวัดความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ 0.80 และ

แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะด้านครอบครัวของ

วัยรุ่น ได้แก่ จ�านวนพี่น้อง รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษาของ

หัวหน้าครอบครัว สถานะครอบครัว และอาชีพของหัวหน้า

ครอบครัว 

 ตอนที ่2 ค�าถามเกีย่วกบัแบบประเมนิความเครยีด ของกรม

สุขภาพจิต (2561) กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีท้ังหมด 20 ข้อ 

เป็นการวัดระดับอาการที่เกิดขึ้นในระยะ 2 เดือนที่ผ่านมา โดย 

ระดับอาการให้เลือก จะให้ค่าคะแนน คือ ไม่เคยเลย เท่ากับ 0 เป็น

ครั้งคราว เท่ากับ 1 เป็นบ่อย เท่ากับ 2 เป็นประจ�า เท่ากับ 3 ดังนั้น

ผู้ตอบแบบประเมินจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 60 ซึ่งแปลความ

หมายของคะแนนที่กรมสุขภาพจิตก�าหนดไว้ดังนี้

 0 – 5  คะแนนแสดงว่า ผูต้อบไม่จรงิใจ/ไม่แน่ใจ ในค�าถาม

  6 – 17  คะแนนแสดงว่าปกติ/ไม่เครียด

  18 – 25 คะแนนแสดงว่าเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย

  26 – 29 คะแนนแสดงว่า เครียดปานกลาง

 30  คะแนนขึ้นไปแสดงว่าเครียดมาก

 ระดับความเครียด 26 คะแนน ขึ้นไป ถือว่ามีความเสี่ยงต่อ

การเกิดภาวะโรคซึมเศร้า

 จากคะแนนข้างต้นจะท�าการคัดกรองเฉพาะนักศึกษาผู้มี

ความเครียด ในระดับความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อยขึ้นไปเป็น

ตัวอย่าง นั้นคือจุดตัดที่ 18 คะแนนขึ้นไป ท�าให้ได้ตัวอย่างในการ

วิจัยครั้งนี้เท่ากับ 216 คน 

 ตอนที ่3 ค�าถามเกีย่วกบัทศันคตขิองวยัรุน่ทีม่ต่ีอผูป้กครอง 

ประกอบด้วย พฤติกรรมของผู้ปกครอง ความรู้สึกของวัยรุ่นที่มีต่อ

ผู้ปกครอง และความเข้าใจของวัยรุ่นที่มีต่อผู้ปกครอง และลักษณะ

เป็นค�าถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตรวัด 

แบบลเิคอร์ท (Likert-Type Scale) ซึง่มรีะดับความคิดเหน็ 5 ระดบั 

คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้

  2.1 ลักษณะด้านครอบครัวของวัยรุ่นนั้นเป็นข้อมูลเชิง

กลุ่ม (Categorical Data) ได้แก่ พี่น้อง รายได้ครอบครัว ระดับการ

ศึกษาของหัวหน้าครอบครัว สถานะครอบครัว และอาชีพของ

หัวหน้าครอบครัว น�าเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เป ็นค่าความถี่  (Frequency) และค่าร ้อยละ  

(Percentage)

  2.2 ความเครียด พฤติกรรมของผู้ปกครอง ความรู้สึก

ของวัยรุ ่นที่มีต่อผู ้ปกครอง และความเข้าใจของวัยรุ ่นที่มีต่อ 

ผู้ปกครอง น�าเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เป็นค่าเฉลี่ย ( X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

  2.3 การทดสอบสมมตฐิาน ในกรณเีปรียบเทยีบค่าเฉล่ีย

ประชากรตัง้แต่ 3 กลุม่ ทีเ่ป็นอสิระ ใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ย (Multiple Comparison Test) โดยวิธี 

Bonferroni’s Test (Weber & Skilling, 2000)

  2.4 การทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในวัยรุ่น  

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression 

Analysis) (Freund & Wilson, 1998) 
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ผลการวิจัย
 ลักษณะด้านครอบครัว

 วัยรุ่นส่วนใหญ่ครอบครัวมีจ�านวนพี่น้อง 2 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 54.6 บิดามารดาอยู่ด้วยกัน 147 คู่ คิดเป็นร้อยละ 68.1 

หัวหน้าครอบครัวส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 67 คน คิดเป็น  

ร ้อยละ 31.0 มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรับจ ้าง  

จ�านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 เท่ากัน และรายได้ครอบครัว 

15,001– 25,000 บาท จ�านวน 90 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 41.7 

 ระดับความเครียด

 จากการส�ารวจพบว่า จ�านวนตัวอย่าง 422 คน มี 216 คน 

ทีเ่ริม่มคีวามเครยีดคดิเป็นร้อยละ 51.18 มรีะดบัความเครยีดสงูกว่า

ปกติเล็กน้อย จ�านวน 141 คน ความเครียดปานกลาง 27 คน และ

ความเครียดมาก 48 คน และวัยรุ่นที่มี พี่น้อง 1, 2 และตั้งแต่ 3 คน

ขึ้นไป มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความเครยีดเท่ากบั 24.65, 24.85 และ 24.89 ตามล�าดบั ครอบครวั

ที่มีรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท, 15,000 25,000 บาท และ

มากกว่า 35,000 บาท พบว่า วัยรุ่นมีระดับความเครียดสูงกว่าปกติ

เล็กน้อย  มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดเท่ากับ 24.44, 25.42 และ 

23.35 ตามล�าดับ แต่ครอบครัวท่ีมีรายได้ 25,001–35,000 บาท 

ปรากฏว่าวัยรุ่นมีระดับความเครียดปานกลาง มีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความเครียดเท่ากับ 26.31 ในกรณีการส�าเร็จการศึกษาของหัวหน้า

ครอบครัวพบว่า หัวหน้าครอบครัวส�าเร็จการศึกษาต�่ากว ่า

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. อนุปริญญา

หรือ ปวส. ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี วัยรุ่นมีระดับความเครียด

สูงกว่าปกติเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดเท่ากับ 25.23, 

25.64, 25.13, 23.49 และ 24.38 ตามล�าดับ แต่หัวหน้าครอบครัว

ส�าเร็จการศกึษามธัยมศกึษาตอนต้น พบว่า วยัรุน่มรีะดบัความเครยีด

ปานกลางมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดเท่ากับ 26.00 เม่ือ 

พจิารณาอาชีพของหวัหน้าครอบครวั ข้อมลูชีใ้ห้เหน็ว่า ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย พนักงานบริษัท รับจ้าง ธุรกิจส่วนตัว วัยรุ่นมี

ระดับความเครียดสงูกว่าปกตเิลก็น้อย มีค่าเฉลีย่คะแนนความเครียด

เท่ากบั 25.98, 24.83, 23.93, 24.95 และ 23.22 ตามล�าดบั อย่างไร

ก็ตามอาชีพเกษตรกร พบว่า วัยรุ่นมีระดับความเครียดปานกลางมี

ค่าเฉลีย่คะแนนความเครยีดเท่ากบั 26.04 ตวัแปรสุดท้ายคอื สถานะ

ครอบครัว   ปรากฏว่าวัยรุ่นที่มีครอบครัวอยู่ด้วยกัน มีความเครียด

สูงกว่าปกติเล็กน้อย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดเท่ากับ 23.67 

นอกจากนีย้งัพบว่าวยัรุน่ทีค่รอบครวัทัง้แยกกนัอยูห่รอืหย่าร้าง และ

บิดาหรือมารดาเสียชีวิต มีระดับความเครียดปานกลาง มีค่าเฉลี่ย

คะแนนความเครียดเท่ากับ 27.35 และ 27.08 ตามล�าดับ

 ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีผลต่อความเครียดในวัยรุ่น

 การวิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความเครยีด

ในวัยรุ่น จ�าแนกตามปัจจัยด้านครอบครัวพบว่า จ�านวนพี่น้อง  

รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว อาชีพของ

หัวหน้าครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดใน 

วัยรุ่นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่สถานะ

ครอบครัวที่แตกต่างกัน มีค่าเฉล่ียคะแนนความเครียดในวัยรุ่น 

แตกต่างกนัอย่างน้อยหนึง่คู ่นอกจากนีค้รอบครวัทีม่บีดิามารดาอยู่

ด้วยกัน มีค่าเฉล่ียคะแนนความเครียดในวัยรุ่นน้อยกว่าครอบครัว

แยกกันอยู่ หรือหย่าร้าง และครอบครัวที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ 0.01 แต่ครอบครัวแยกกันอยู่ 

หรือหย่าร้าง และครอบครัวที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตมีค่าเฉล่ีย

คะแนนความเครยีดในวยัรุน่ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติ ิ

อย่างยิ่งที่ 0.01 ดังตารางที่ 1 – 5

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่น

จ�าแนกตามจ�านวนพี่น้อง

จ�านวนพี่น้อง

(คน)
n

คะแนนความเครียด สถิติที่ใช้ทดสอบ

X S.D. F p-value

1 52 24.65 7.25

0.02 0.982 118 24.85 6.10

≥  3 46 24.89 6.71

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่น

จ�าแนกตามรายได้ครอบครัว

 รายได้ครอบครัว

(บาท)
n

คะแนน

ความเครียด
สถิติที่ใช้ทดสอบ

X S.D. F p-value

น้อยกว่า 15,000 23 24.44 6.70

2.23 0.09
15,000 – 25,000 90 25.42 5.99

25,001 – 35,000 35 26.31 7.81

มากกว่า 35,000 68 23.35 5.46
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่น

จ�าแนกตามระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว

ระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครอบครัว n

คะแนน 
ความเครียด

สถิติที่ใช้
ทดสอบ

X S.D. F p-value
ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 35 25.23 6.22

1.01 0.42

มัธยมศึกษาตอนต้น 31 26.00 6.74
 มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ ปวช. 39 25.64 7.09

อนุปริญญา หรือปวส. 631 25.13 4.69

ปริญญาตรี 67 23.49 6.21
สูงกว่าปริญญาตรี 13 24.38 6.56

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่น

จ�าแนกตามอาชีพของหัวหน้าครอบครัว
 อาชีพของหัวหน้า

ครอบครัว n

คะแนน
ความเครียด

สถิติที่ใช้
ทดสอบ

X S.D. F
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 42 25.98 7.45

1.14 0.34

เกษตรกร 28 26.04 6.14
ค้าขาย 35 24.83 5.98
พนักงานบริษัท 28 23.93 4.86
รับจ้าง 42 24.95 7.28
ธุรกิจส่วนตัว 41 23.22 4.90

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่น

จ�าแนกตามสถานะครอบครัว

สถานะครอบครัว n
คะแนน

ความเครียด สถิติที่ใช้ทดสอบ

X S.D. F p-value
อยู่ด้วยกัน 147 23.67a 5.54

8.12 0.001**แยกกันอยู่ หรือหย่าร้าง 43 27.35b 7.37
 บิดาหรือมารดาเสียชีวิต 26 27.08b 6.76
หมายเหต ุ **มีค่าเฉล่ียคะแนนความเครียดในวัยรุ่นแตกต่างกัน 

  อย่างน้อย 

  1 คู่ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ 0.01

    a,b มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่นแตกต่างกัน 

   อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ 0.01

   b,b มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในวัยรุ่นไม่แตกต่าง 

   กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ 0.01

 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อผู้ปกครองที่มีผลต่อความเครียด 

ในวัยรุ่น

 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อผู ้ปกครองที่มีผลต่อความเครียด 

ในวัยรุ่น ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

พบว่าพฤติกรรมของผู้ปกครอง และความรู้สึกที่มีต่อผู้ปกครอง  

ไม่มผีลต่อความเครยีดในวยัรุน่ แต่ความเข้าใจท่ีมต่ีอผูป้กครองมผีล

ต่อความเครียดในวัยรุ่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างยิ่งท่ี 0.01 

นอกจากนี้  ความเข ้าใจที่ มีต ่อผู ้ปกครองมีความสัมพันธ ์กับ

ความเครียดในวัยรุ่น โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.219 และ

สามารถพยากรณ์ความเครียดในวัยรุ่นได้ร้อยละ 4.8 ดังตารางที่ 6 

และสมการพยากรณ์ คือ

ความเครยีดในวยัรุน่ = 32.651– 0.320 ความเข้าใจทีม่ต่ีอผูป้กครอง

ตารางที่ 6 ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อความเครียดในวัยรุ่น 
ตัวแปร Beta t p - value

ค่าคงที่

ความเข้าใจทีม่ต่ีอผูป้กครอง

32.651

-0.320

13.447

-3.278

0.000

0.001**

 R = 0.219, R2 = 0.048, F = 10.746,   p – value = 0.001

หมายเหตุ ** มผีลต่อความเครยีดในวยัรุน่อย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิ

  อย่างยิ่งที่ 0.01

อภิปรายผล
 วัยรุ่นมีความเครียดถึง 51.18% แสดงให้เห็นว่า ณ ปัจจุบัน 

วัยรุ่น 1 ใน 2 คน จะมีความเครียด ซึ่งกรมสุขภาพจิต (2561) ได้

รายงานถงึเรือ่งปัญหาความเครยีด  วติกกงัวลมาก ซึง่มวียัรุ่นปรกึษา

เป็นอันดับสอง และวัยรุ่นที่มีพ่ีน้อง 1, 2 และต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป  

มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย แต่ครอบครัวที่มีรายได้ 

25,001– 35,000 บาท หัวหน้าครอบครัวส�าเร็จการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพเกษตรกร สถานะครอบครัว ทั้งแยกกัน

อยูห่รอืหย่าร้าง และบดิาหรอืมารดาเสียชวีติปรากฏว่าวยัรุน่มรีะดบั

ความเครียดปานกลาง จะเห็นว่าครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งที่มีความ

ส�าคญัมาก ทีส่มาชกิในครอบครวัจะมคีวามสขุ หรอืความทกุข์ได้นัน้

จะขึน้อยูก่บัสมาชกิทกุคนในครอบครวัทีม่คีวามเข้าใจกนั และเข้าใจ

บทบาทหน้าทีข่องตวัเอง ซ่ึงผูท้ีเ่ป็นผูน้�าจะท�าหน้าทีห่ลกัในการดแูล

สมาชิกในครอบครัวให้มีความสุข ด้วยปัจจัยสี่ ที่อยู่อาศัย อาหาร 

เส้ือผ้า เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ที่พอเพียงกับความต้องการ

ของสมาชิก นอกจากนี้ต้องให้บุตรได้รับการศึกษาที่ดีเพื่ออนาคต     

ของบตุร สิง่ต่างๆ เหล่านีส้ามารถท�าให้เกดิความเครยีดได้ตลอดเวลา 

ดังที่กรมสุขภาพจิต (2561) รายงานผู้ที่ปรึกษาปัญหาความเครียด
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อันดับหนึ่ งคื อ  ผู ้ ท� า งานก็คือผู ้ น� าครอบครั ว  ดั งนั้ น เมื่ อ 

มคีวามเครยีด อาจเกดิสภาพอารมณ์ในเชงิลบ ทีส่่งผลต่อความรูส้กึ

ของวัยรุ่นได้ และสิ่งที่ตามมาคือความเครียดในวัยรุ่นนั่นเอง

 วัยรุ ่นที่มีรายได้ครอบครัว ระดับการศึกษาของหัวหน้า

ครอบครัว อาชีพของหัวหน้าครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีค่าเฉล่ีย

คะแนนความเครียดในวยัรุน่ไม่แตกต่างกนั ซึง่เสาวลกัษณ์ เลก็อทุยั 

และคณะ (2559) พบว่า อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา และ 

รายได้ครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในนักศึกษา

พยาบาล แต่นันทิพย์ หาสิน และคณะ (2559) พบว่านักศึกษาที่มี

บิดาประกอบอาชีพแตกต่างกันมีความเครียดแตกต่างกัน ในกรณี

ครอบครวัทีม่บีดิามารดาอยูด้่วยกนัมค่ีาเฉลีย่คะแนนความเครยีดใน

วัยรุ่นน้อยกว่าครอบครัวท่ีแยกกันอยู่ หรือหย่าร้าง และครอบครัว

ที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ 0.01 

จะพบว่าสภาพที่ครอบครัวแยกกันอยู่ หรือหย่าร้าง และครอบครัว

ที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เป็นลักษณะที่คุณแม่เลี้ยงบุตรคนเดียว 

หรอืกรณทีีค่ณุพ่อเลีย้งบตุรคนเดยีว ในสถานการณ์ปัจจบุนัทีพ่บว่า

เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งกระทบต่อการด�ารงชีวิตที่มี

ค่าครองชพีสงู ย่อมส่งผลต่อความเครยีดมากกว่าครอบครวัทีม่บิีดา

มารดาอยู่ด้วยกัน 

 ปัจจัยด้านครอบครัว ความเข้าใจท่ีมีต่อผู้ปกครองสามารถ

พยากรณ์ความเครียดในวัยรุ่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอย่างยิ่ง 

ที่ 0.01 ซึ่งได้ผลเช่นเดียวกับวงเดือน ปั้นดี (2558) พบว่า ปัจจัย 

ทางด้านครอบครัวสามารถท�านายภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยรุ ่น 

ตอนปลาย

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
 1.  วัยรุ ่นมีความเครียดถึง 51.18 % แสดงให้เห็นว่า  

มีจ�านวนวัยรุ ่นที่เป็นนักศึกษาอยู ่เป็นจ�านวนมาก เกิดสภาวะ

ความเครียด ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีได้พบว่าวัยรุ ่นท่ีมีครอบครัว 

มรีายได้ 25,001 – 35,000 บาท หวัหน้าครอบครวัส�าเรจ็การศกึษา

มัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพเกษตรกร สถานะครอบครัว ทั้งแยกกัน

อยูห่รอืหย่าร้าง และบดิาหรอืมารดาเสยีชวีติ ปรากฏว่ามค่ีาคะแนน

ความเครยีดตัง้แต่ 26.00 ขึน้ไป แสดงว่าวยัรุน่จะมภีาวะความเสีย่ง

ที่จะเป็นโรคภาวะซึมเศร้า 

 2. ครอบครัว หรือผู้ปกครอง จะต้องตระหนักถึงความ  

ใส่ใจในบุตรหลานให้มากขึ้น เพื่อให้บุตรหลานเป็นบุคคลที่มี

ศักยภาพที่ดี ไม่เป็นปัญหาในสังคม

 3. มหาวิทยาลัย ครอบครัว และหน่วยงานพัฒนาสุขภาพ 

จติ ควรให้ค�าแนะน�าในการแก้ปัญหาความเครียดในวยัรุน่ (นกัศึกษา) 

แม้กระทั่งสมาชิกในครอบครัว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด

ความเครียดเรื้อรัง ที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจที่อาจก่อ

ให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นได้

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

 ในการศึกษาครัง้นีท้�าการวดัความเครยีดและทศันคติทีม่ต่ีอ

ครอบครัว ซึ่งไม่มีข้อมูลที่ผู้ปกครองมีทัศนคติต่อบุตรหลาน และ

ความเครียดที่เกิดข้ึนในสมาชิกครอบครัว เพื่อหาปัจจัยสาเหตุการ

เกิดความเครียดในวัยรุ่นได้มากขึ้น และเป็นประโยชน์ในการรักษา

ได้ถูกวิธี ไม่ให้ภาวะความเครียดเรื้อรังจนเป็นโรคซึมเศร้า และอาจ

น�าไปสู่จุดจบการฆ่าตัวตาย
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