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Research Abstract
Research Synthesis Concerning the Stress and Coping of Thai People
Assist. Dr. Ungsinun Intarakamhang
The main objectives of this research were to summarize the progress and development of
research studies related to stress and stress coping of Thai people and search for variables affecting
stress and stress coping by synthesizing from researches. The sample consisted of 490 research studies
of 15 higher education institutions which concerning the stress and stress coping during 1982–2007.
Qualitative data was synthesized by content analysis presented in percentages. Quantitative data was
synthesized by estimating effect size through Meta analysis technique of Glass and others. Research
synthesis results showed that the majority of research objectives were correlation and prediction
findings at 80%. The reliability range of stress questionnaire were 0.7000-0.9800 and 0.6033-0.9500
of coping questionnaire. The appropriate stress and stress coping level of most samples were at
moderate, 55.41% and 49.5% respectively. The majority of studied samples were

government

officials : nurses, teachers, and policemen . Furthermore, factors which effected on stress and stress
coping consisted of four groups ; 1) Bio-social and personal factors had influenced on stress by
average effect size 0.1609-0.0559 which the highest predictor was the physical disability. 2)
Psychological factors had influenced on stress by average effect size 0.2637-1.6450 which the highest
predictor was the anxiety. 3) Social factors had influenced on stress by average effect size 0.21180.9725 which the highest predictor was the education reforming. 4) Intervention program which the
highest effect stress was self - control practice. Finally, it was found that factors which affected stress
coping were as follows : 1) Bio-social and personal factors had influenced on stress coping by average
effect size 0.1214-0.3551 which the highest predictor was the resident environment, 2)Psychological
factors had influenced on stress coping by average effect size 0.1201-1.0208 which the highest
predictor was the expectation, 3) Social factors had influenced on coping by average effect size
0.1635-0.7144 which the highest predictor was the workplace support, and 4) Intervention program
which the highest effect stress coping was the information program of cartoon picture.
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บทที่ 1
บทนํา
ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาการวิจัย
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) มีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาที่ยงั่ ยืน และสิ่ ง
สําคัญคือการสร้างทุนทางสังคม ซึ่งหมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้างความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ประชาชนด้วยแนวคิดของความพอดี พอประมาณ และการสร้างภูมิคุม้ กันให้ประชาชนเข้มแข็ง ภายใต้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2549) นัน่ คือ ทุกคนใน
สังคมไทยมีสุขภาพจิตที่ดี รับรู ้ถึงความสุ ขที่แท้จริ งได้ หรื อมีความสุ ขใจ (Well-being) ซึ่งสามารถวัดได้
จากองค์ประกอบ 3 ด้านคือ 1) ความภาคภูมิใจ การเห็นคุณค่าในตนเองมีความเชื่อมัน่ ศรัทธาในตนเอง 2)
ความพึงพอใจในชีวิต เป็ นคนที่มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขนั และพอใจในสิ่ งที่ตนมีอยู่ และ 3) ความสงบ
ทางใจ มีกิจกรรมที่เสริ มสร้างความสุ ข รู ้จกั ผ่อนคลายและสงบทางจิตใจ (กรมสุ ขภาพจิต, 2545) แต่ใน
ปั จจุบนั วิถีชีวติ ของคนไทยกับต้องเผชิญกับการแข่งขัน
ความกดดันจากสภาพการเปลี่ยนแปลงตาม
ระบบทุนนิยม ในยุคโลกาภิวตั น์ ที่เน้นการต่อสูเ้ พื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจทางเศรษฐกิจ การเงินที่เหนือกว่า
คู่แข่ง ซึ่งมีผลกระทบให้คนไทยตกอยูใ่ นวัตถุนิยม ต้องการเพียงความสุ ขชัว่ ครู่ ที่ได้มาจากภายนอก
ไม่ใช่ความสุ ขสงบทางจิตจึงไม่ใช่ความสุ ขที่แท้จริ ง
จะเห็นได้วา่ สังคมไทยปั จจุบนั ค่อนข้างที่จะ
เปราะบาง แนวโน้มของครอบครัวเริ่ มอ่อนแอ เนื่องจากสภาพครอบครัวแตกแยก เกิดครอบครัวเดี่ยว
ครอบครัวพ่อแม่คนเดียว (One parent family) เพิ่มมากขึ้น สมาชิกทุกคนต่างมีอิสระในการดํารงชีวิต ทุก
คนต่างพึ่งพาตนเอง ขาดความพึ่งพิงและผูกพันต่อกัน ความสัมพันธ์ในครอบครัวเหิ นห่าง เพราะพ่อแม่
ต่างทุ่มเททํางานนอกบ้านจนเหน็ดเหนื่อย จึงสร้างความเครี ยดและความกดดัน ความคาดหวังและ
สัมพันธภาพในครอบครัวเปราะบาง ดังนั้น เมื่อประสบปัญหาหรื อเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง จึงยากที่จะ
เผชิญปั ญหาด้วยตนเอง เกิดความตึงเครี ยดได้ ถ้าไม่สามารถจัดการกับความเครี ยดนั้นได้กอ้ าจนําไปสู่
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่รุนแรง อาจทําร้ายตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้ง่าย
แนวโน้มครอบครัวไทยจึงเป็ นครอบครัวที่มีความเครี ยด
เมื่อสมาชิกในครอบครัวเกิด
ความเครี ยด มักขาดแหล่งความช่วยเหลือที่ดีจากเครื อญาติ จากผลการสํารวจ ปั ญหาสุ ขภาพจิตของคน
ไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกรุ งเทพมหานคร มีการเพิ่มขึ้นเป็ น 9 เท่า ซึ่งในปี 2548 มีผปู ้ ่ วยทาง
สุ ขภาพจิตจํานวน 5,489 คนต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 ที่มีเพียง 587 คนต่อประชากร
1 แสนคน โดยค่าเฉลี่ยของผูป้ ่ วยทางจิตทั้งประเทศมีจาํ นวน 3,392 คนต่อประชากร 1 แสนคน ในปี
2548 (กิติศกั ดิ์ สิ นธุวนิช, 2549) และสถิติ 10 อันดับโรคที่เป็ นสาเหตุการตายของคนไทยคือ โรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke) เอดส์ เบาหวาน หัวใจขาดเลือด มะเร็ งตับ โรคติดเชื้อในระบบหายใจ อุบตั ิเหตุ โรค
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จากแนวคิดการศึกษาในด้านจิตวิทยามนุษย์สมัยใหม่ ที่เริ่ มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1960 และมีการ
ศึกษาวิจยั กันเพิ่มขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1970 (อังศุธร ศรี พรหม, 2545) ดังการศึกษาของเซลเย่ (Selye, 1976)
ที่ได้ศึกษาและตั้งทฤษฎีความครี ยด (Selye stress theory) ว่าเป็ นกระบวนการที่ร่างกายถูกคุกคามทําให้
เกิดความเครี ยด ทําให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงและขาดสมดุลทางสรี รวิทยา ชีววิทยาและชีวเคมีของ
ร่ างกาย การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่ก่อให้เกิดความเครี ยดในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันตามปั จจัยภายใน
เช่น อายุ เพศ พันธุกรรม และปัจจัยภายนอก เช่น ฮอร์โมน ยาและอาหารที่ได้รับ เป็ นต้น ถ้าความเครี ยด
หลาย ๆ ชนิดเกิดขึ้นพร้อมกันจะทําให้ความต้านทานต่อสิ่ งเร้าที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยดลดลง จะเห็นว่า
การศึกษาของเซลเย่ มุ่งเน้นเฉพาะสาเหตุที่มาจากภายในตัวบุคคล แต่ยงั ขาดการเชื่อมโยงกับสิ่ งแวดล้อม
ทางสังคม สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งต่อมา ลาซาลัสและโฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984) ได้
ศึกษาและตั้งทฤษฎีความเครี ยดขึ้น โดยให้ขอบเขตของความเครี ยดกว้างขึ้นว่า ความเครี ยดมาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อม โดยที่บุคคลเป็ นผูป้ ระเมินด้วยบุคลิกลักษณะของตนเอง
ส่ วนหนึ่ง และตามธรรมชาติของเหตุการณ์ในขณะนั้น ถ้าความสัมพันธ์เกินขีดความสามารถหรื อ
ทรัพยากรที่ตนมีอยูท่ ี่จะใช้ต่อต้านได้ รู ้สึกว่าถูกคุกคามหรื อเป็ นอันตรายต่อความเป็ นสุ ขของตนเอง ส่ วน
ลักก์แมนและซอร์สนั (Luckman & Soreson, 1987) ได้กล่าวว่า ความเครี ยดนั้นเป็ นการจัดการเพื่อ
ตอบสนองสิ่ งที่เกิดขึ้น จากสภาวะแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อร่ างกาย สภาพจิตใจและสามารถ
ทําให้เกิดการเบี่ยงเบนทางพฤติกรรมของบุคคลได้
การศึกษาเกี่ยวกับความเครี ยดในประเทศไทยนั้น
อยูใ่ นความสนใจของจิตแพทย์คลินิก
นักจิตวิทยา นักพฤติกรรมศาสตร์และนักวิจยั นักวิชาการอย่างมาก ปั ญหาด้านความเครี ยดและการเผชิญ
ความเครี ยดยังคงพบในคนไทยและสังคมไทยมีความต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ดังการสํารวจ
เบื้องต้นของรายงานวิจยั และปริ ญญานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของรัฐจํานวน 8 แห่ ง พบว่ามีการ
ศึกษาวิจยั เรื่ องความเครี ยดตั้งแต่ ปี 2525 เรื่ อยมา และศึกษากันมากในช่วงปี 2540 ถึง ปั จจุบนั รวม
ทั้งสิ้ น 500 เรื่ อง การศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาเชิงสํารวจความเครี ยดและวิธีเผชิญความเครี ยดของ
กลุ่มคนสาขาอาชีพต่าง ๆ เช่น ครู ตํารวจ ผูบ้ ริ หาร ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ทหาร นักจิตวิทยาคลินิก
นักบัญชี นิสิตนักศึกษา นักเรี ยน เป็ นต้น รวมทั้งกลุ่มผูป้ ่ วยโรคต่าง ๆ และญาติ
ดังการศึกษาของ
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วัตถุประสงค์ เพือ่
1. สรุ ปความก้าวหน้าและพัฒนาการของการวิจยั ที่เกี่ยวกับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด
2. สรุ ปปั จจัยสําคัญและค่าอิทธิพลที่ส่งผลต่อความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด
3. สรุ ปโปรแกรมเพื่อลดความเครี ยดที่มีอิทธิพลต่อความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้องค์ความรู ้ที่นาํ ไปสู่ การวางแผนในการแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพจิตที่มีสาเหตุจากความเครี ยด
ของบุคคล ครอบครัวและสังคมไทย
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2. เป็ นแหล่งความรู ้ให้คณาจารย์ นักวิชาการและผูเ้ กี่ยวข้องสนใจศึกษาต่อในขอบเขตที่ไม่ซ้ าํ ซ้อน
งานวิจยั เดิม เติมเต็มให้องค์ความรู ้สมบูรณ์ หรื อนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจยั ที่มีประสิ ทธิภาพต่อ
สังคมไทยยิง่ ขึ้น
3. นําความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนการสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็ นรู ปธรรมได้มากยิง่ ขึ้น
4. ได้เป็ นแหล่งรวบรวมเครื่ องมือหรื อแบบทดสอบ ความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดเฉพาะ
ของคนแต่ละกลุ่มวัยหรื อกลุ่มอาชีพ ต่อไป
5. เป็ นแนวทางในการป้ องกันภาวะเครี ยดของบุคคลและส่ งเสริ มกลวิธีที่เหมาะสมในการเผชิญ
ความเครี ยดให้กบั นิสิตเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุ ข
หน่ วยงานทีน่ ําผลการวิจัยไปใช้
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงความมัน่ คงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงเรี ยน สถาบัน การศึกษา
และหน่วยงานไม่หวังผลกําไร ที่ปฏิบตั ิงานด้านการป้ องกัน พัฒนา ฟื้ นฟู ครอบครัวและสังคม
ขอบเขตการวิจัย
การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับ ความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดของคนไทย ผูว้ ิจยั ได้คน้
แหล่งข้อมูลที่เป็ นรายงานการวิจยั ปริ ญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ที่มีผศู ้ ึกษาในช่วง 25 ปี ที่ผา่ นมา คือ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ.2550 จํานวน 490 เรื่ อง
แหล่งข้อมูลงานวิจยั ที่นาํ มาประมวลและสังเคราะห์ เป็ นงานวิจยั ประเภท รายงานงานวิจยั
ปริ ญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของนักวิชาการ นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
ตั้งอยูท่ ้ งั ในกรุ งเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมจํานวน 15 แห่ง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3. มหาวิทยาลัยบูรพา
4. มหาวิทยาลัยมหิ ดล
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
12. สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์บณ
ั ฑิต (นิดา้ )
13. มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
14. มหาวิทยาลัยนเรศวร
15. มหาวิทยาลัยศิลปากร
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
การสังเคราะห์งานวิจยั หมายถึง การจําแนกส่วนย่อยของข้อมูลหรื อเนื้อหาที่มาจากงานวิจยั ที่
ศึกษาแต่ละฉบับ และนําส่ วนย่อยดังกล่าวมาจัดเป็ นหมวดหมู่ หรื อประกอบเข้าด้วยกันใหม่เพื่อให้ได้
ข้อสรุ ปใหม่ที่ชดั เจนขึ้น ซึ่งผูว้ ิจยั ใช้การสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา และเทคนิค
การสังเคราะห์เชิงปริ มาณซึ่งเป็ นการวิเคราะห์เมต้าตามแนวคิดของกลาส แมคกอว์และสมิธ (Glass,
McGaw & Smith, 1981)
ความเครี ยด หมายถึง ความรู ้สึกที่บุคคลรับรู ้ถึงความอึดอัด ความคับข้องใจ ไม่ได้ดงั ใจ ไม่
สามารถตกลงใจหรื อตัดสิ นเหตุการณ์ในขณะนั้นได้จึงแสดงออกให้เห็นทางด้านร่ างกายหรื อทางอารมณ์
ที่ไม่สมดุล
การเผชิญความเครี ยด หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเผชิญกับปั ญหาโดยมุ่งแก้ไขที่
ปั ญหาให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จริ งหรื อปรับกระบวนการใหม่ และมุ่งแก้ไขอารมณ์ที่เป็ นทุกข์
โดยใช้การคิดและใช้กลไกทางจิต แสดงออกด้วยการควบคุมอารมณ์ ทําจิตให้สงบรวมทั้งการระบาย
อารมณ์ออกมาทางการพูดและการกระทํา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการสังเคราะห์งานวิจยั ครั้งนี้ ใช้หลักการสังเคราะห์เมต้า ตามแนวคิดของกลาส แมคกอว์
และสมิธ (Glass, McGaw, & Smith, 1981) ในการปรับค่าสถิติที่นาํ เสนอในงานวิจยั เชิงปริ มาณ โดยการ
คํานวณจากสูตรทางคณิ ตศาสตร์ ให้เป็ นค่าขนาดอิทธิพล (Effect size - d) โดยผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด
เพื่อกําหนดกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
ความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด ได้ดงั กรอบแนวคิดการวิจยั ครั้งนี้
กลุ่มปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ปัจจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคล
2. ปัจจัยทางจิตลักษณะ
3. ปัจจัยทางสังคม
4. ตัวแปรจัดกระทํา/โปรแกรมต่าง ๆ

ข้ อมูลทัว่ ไป ทีท่ ําการวิเคราะห์ เนือ้ หา
ปี ที่พิมพ์ สถาบันฯที่ทาํ วิจยั ประเภทงานวิจยั
วัตถุประสงค์งานวิจยั กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่
ศึกษา แบบแผนการวิจยั คุณภาพเครื่ องมือ สถิติที่
ใช้ในการวิจยั ผลการวิจยั

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ความเครี ยด
2. การเผชิญความเครี ยด
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บทที่ 2
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาประมวลความรู ้และสังเคราะห์ รายละเอียดข้อมูลจากรายงาน
การวิจยั ความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด
จากหน่วยงาน ปริ ญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์จาก
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และแนวทางในการศึกษาวิจยั
เชิงสังเคราะห์ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องไว้ 4 หัวข้อดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ความเครี ยดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 2 การเผชิญความเครี ยดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 3 กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด
ตอนที่ 4 แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจยั
ตอนที่ 1 ความเครียดและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความเครียด (Stress)
ความเครี ยดเป็ นอาการที่เป็ นผลมาจากปฏิกิริยาตอบสนองของร่ างกาย จิตใจและสติปัญญากับ
สิ่ งที่มาคุกคาม (Stressor) ซึ่งตามทฤษฎีความเครี ยด นิยามไว้ ดังนี้
เซลเย่ (Selye, 1976) ได้ต้ งั ทฤษฎีเกี่ยวกับความเครี ยดตามแนวของเซลเย่ (Selye Stress
Theory) กล่าวคือเมื่อร่ างกายถูกควบคุมด้วยความเครี ยดหรื อทําให้เกิดความเครี ยด ทําให้ร่างกายของ
เราเปลี่ยนแปลงไป ขาดสมดุลและเมื่อร่ างกายถูกคุกคามจะทําให้เกิดการตอบสนอง มีการเปลี่ยนแปลง
ทางสรี รวิทยา ชีววิทยาและชีวเคมีของร่ างกาย และการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าก่อให้เกิดความเครี ยดในแต่
ละบุคคลแตกต่างกันตามปัจจัยภายใน เช่น อายุ เพศ พันธุกรรม ส่ วนปั จจัยภายนอก เช่น การรักษา
ด้วยฮอร์โมน ยาและอาหาร นอกจากนี้ ความเครี ยดหลายๆชนิดที่เกิดขึ้นพร้อมๆกัน ซึ่งจะเพิ่มการ
กระตุน้ ความเครี ยด มีผลทําให้การต้านทานต่อสิ่ งเร้าที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยดลดลง
ลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus and Folkman, 1984: 21) ให้ความหมายของความเครี ยดว่า
เป็ นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อม โดยที่บุคคลเป็ นผูป้ ระเมินด้วยบุคลิกลักษณะของ
ตนเองส่ วนหนึ่งและตามธรรมชาติของเหตุการณ์ในขณะนั้นว่าความสัมพันธ์เกินขีดความสามารถหรื อ
ทรัพยากรที่มีอยู่ ที่ตนเองจะใช้ต่อต้านได้ และรู ้สึกว่าถูกคุกคามหรื อเป็ นอันตรายต่อความเป็ นสุ ข
ลักก์แมนและซอร์สนั (สุ ญาริ นทร์ สิ ทธวงศ์, 2544: 7 อ้างอิงจาก Luckman and Soreson,
1987) ได้สรุ ปความหมายของความเครี ยดไว้ ดังนี้
1. สิ่ งที่มาคุกคามหรื อพยายามที่จะทําลายบุคคล
2. สิ่ งที่ทาํ ให้บุคคลประสบความไม่พึงพอใจในสิ่ งที่ตอ้ งการ
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3. สิ่ งที่ขดั ขวางพัฒนาการด้านร่ างกายและจิตใจของมนุษย์
4. สิ่ งที่มาคุกคามมนุษย์ ทําให้สภาวะของร่ างกายและจิตใจขาดความสมดุล
ลูธานส์ (Luthans, 1989) ได้ให้ความหมายของความเครี ยดในเชิงการจัดการไว้วา่ เป็ นอาการ
ตอบสนองที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อร่ างกาย สภาพจิตใจ และ
สามารถทําให้เกิดการเบี่ยงเบนทางพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร
พรศิริ ใจสม (2536: 36-39) กล่าวว่า ความเครี ยดเป็ นปฏิกิริยาของบุคคลต่อสิ่ งที่มากระตุน้ ซึ่ง
ได้ประเมินแล้วว่าเป็ นสิ่ งที่มีผลกระทบ และก่อให้เกิดการเสี ยสมดุลของร่ างกายซึ่งทําให้บุคคลต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อให้สามารถรักษาภาวะสมดุลของร่ างกายไว้
สุ นทรี ภิญโญมิตร (2539) กล่าวว่า ความเครี ยดเป็ นการตอบสนองของบุคคลต่อสภาวการณ์ที่มา
กระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัยของบุคคล ทําให้บุคคลต้องใช้ความสามารถของตนที่มีอยูอ่ ย่างเต็มกําลัง
เพื่อรักษาภาวะที่ดีของตนไว้
กรมสุ ขภาพจิต (2542:1) กล่าวว่า ความเครี ยดเป็ นเรื่ องของร่ างกายและจิตใจ ที่เกิดการตื่นตัว
เตรี ยมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งเราคิดว่าไม่น่าพอใจเป็ นเรื่ องที่หนักหนาสาหัสเกินกําลัง
ทรัพยากรที่เรามีอยู่ หรื อเกินความสามารถที่เราจะแก้ไขได้ ทําให้รู้สึกหนักใจเป็ นเรื่ องที่หนักหนาสาหัส
เกินกําลังทรัพยากรที่เรามีอยู่ หรื อเกินความสามารถที่เราจะแก้ไขได้ ทําให้รู้สึกหนักใจและเป็ นทุกข์
กระวนกระวายใจ และพลอยทําให้เกิดอาการผิดปกติทางร่ างกายและพฤติกรรมตามไปด้วย ซึ่งเกิดขึ้น
พร้อมกับความรู ้สึกว่าตนเองจะได้รับอันตรายในอนาคตได้
สุ ญาริ นทร์ ลิทธิวงศ์ (2544: 13-14) กล่าวว่า ความเครี ยดเป็ นความรู ้สึกเป็ นทุกข์ในตัวบุคคล เกิด
ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ และจิตใจ เกิดความไม่สมดุลของบุคคล ซึ่งจะมีผลต่อการทํางาน พฤติกรรมการ
ปรับตัวและบุคลิกภาพของบุคคลผิดปกติไป
พรรณวิภา บรรณเกียรติ (2548: 3) กล่าวว่า ความเครี ยด เป็ นภาวะที่คนเราถูกกดดันจากสิ่ งต่าง ๆ
ที่มากระทบต่อร่ างกายหรื อจิตใจ ส่ งผลให้ท้ งั ด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณของบุคคลเสี ย
สมดุล ทําให้บุคคลต้องพยายามปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลไว้
สรุ ปได้วา่ ความเครี ยดเป็ นความรู ้สึกที่บุคคลรับรู ้ได้ถึงอารมณ์ สภาพจิตใจและการแสดงออกทาง
ร่ างกายของตนเองที่บ่งบอกได้วา่ อึดอัด คับข้องใจ ไม่สบายตัวไม่สบายใจ ไม่มีความสุ ข ซึ่งจะมีผลต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวของตนเอง ความเครี ยดวัดได้จากการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยา จากอาการทางระบบ
ประสาทอัตโนมัติ เช่น ความดันโลหิ ต อัตราการหายใจ การตึงของกล้ามเนื้อ คลื่นสมอง หรื ออาการระบบ
ทางเดินอาหาร เป็ นต้น ความเครี ยดวัดจากแบบสอบถามประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับรู ้ต่อความรู ้สึกของ
ตนเอง วัดจากการสังเกตพฤติกรรมหรื ออาการต่างๆที่บุคคลแสดงออก เช่น พูดเร็ วรัว กระสับกระส่ าย ซึมเศร้า
ร้องไห้ บุคลิกที่เปลี่ยนแปลง เป็ นต้น
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ชนิดของความเครียด
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2533) และสุ ภาณี เกษมสันต์ (2547: 30-31) ได้แบ่งประเภทของ
ความเครี ยดจากผลกระทบที่เกิดจากความเครี ยดไว้ดงั นี้
1. ความเครี ยดที่เกิดขึ้นจากสิ่ งที่ไม่ดีหรื ออิทธิพลที่ไม่ดี (Negative thing or negative forces)
หรื อเรี ยกว่าความทุกข์(Distress) เมื่อคนทัว่ ไปเกิดปัญหาก็เข้าใจได้ทนั ทีวา่ เกิดความเครี ยด เช่น การหย่า
ร้าง ญาติมิตรเสี ยชีวิต การเจ็บป่ วย การตกงาน เป็ นต้น
2. ความเครี ยดที่เกิดขึ้นจากสิ่ งที่ดี (Positive thing or positive forces)หรื อความเครี ยดที่เกิดจาก
ความสุ ข(Eustress)สิ่ งที่เป็ นสาเหตุให้เกิดความเครี ยดชนิดนี้ เป็ นสิ่ งที่ดีสร้างความสุ ขให้แก่คนทัว่ ไป เช่น
การแต่งงาน การประสบความสําเร็ จในหน้าที่การงาน เป็ นต้น
สาเหตุทที่ าํ ให้ เกิดความเครียด
สาเหตุของความเครี ยด มีหลายด้านตั้งแต่ตวั บุคคล ครอบครัว สภาพแวดล้อมในที่ทาํ งาน และ
ในสังคมซึ่งกรมสุ ขภาพจิต(2542) ได้แบ่งสาเหตุ ของความเครี ยดไว้ ดังนี้
1. สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิต เช่น ปัญหาการเงิน การงาน ครอบครัว ที่อยูอ่ าศัย การเรี ยน
สุ ขภาพ มลพิษ รถติด นํ้าท่วม ฝนแล้ง ความขัดแย้งระหว่างบุคคล เป็ นต้น ปัญหาเหล่านี้จะเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความเครี ยดขึ้น
2. การคิดและการประเมินสถานการณ์ของบุคคล เราจะสังเกตได้วา่ คนที่มองโลกในแง่ดี มี
อารมณ์ขนั ใจเย็น จะมีความเครี ยดน้อยกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย เอาจริ งเอาจังกับชีวิต และใจร้อน อาจ
รวมถึงบุคลิกภาพเดิมของแต่ละบุคคลที่รู้สึกว่าตนเองมีคนคอยให้การช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา เช่น มีคู่
สมรส มีพอ่ แม่ ญาติพี่นอ้ ง มีเพื่อนสนิทที่รักใคร่ และไว้วางใจกันได้ ก็จะมีความเครี ยดน้อยกว่าคนที่อยู่
โดดเดี่ยวตามลําพัง
ความเครี ยดไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว แต่มกั จะเกิดจากทั้งสองสาเหตุประกอบคือ
มีปัญหาเป็ นตัวกระตุน้ และมีการคิด ประเมินสถานการณ์เป็ นตัวบ่งบอกว่าเครี ยดมากน้อยแค่ไหน
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2545:117-118) ได้กล่าวไว้วา่ สาเหตุของความเครี ยด เป็ น สิ่ งที่มี
อิทธิพลต่ออารมณ์สภาวะร่ างกายของงบุคคลเป็ นสิ่ งที่คาดว่าจะมีผลก่อให้เกิดความเครี ยดขึ้นได้ และการ
เกิดความเครี ยดนั้นมาจากสาเหตุใหญ่ 2 ประการคือ
1. จากตัวบุคคลเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับสติปัญญา ประสบการณ์ชีวิต บุคลิกภาพ เฉพาะบุคคลเป็ น
แบบก้าวร้าว เก็บตัว ต่อต้านสังคม รักและหลงตนเองมาก ความคับข้องใจ ความรู ้สึกสูญเสี ย และรู ้สึกผิด
ความพิการ ความเจ็บปวดทางด้านร่ างกายและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในลักษณะของปัจเจกบุคคล
2. จากภายนอกตัวบุคคล เป็ นเรื่ องของปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น
ปั ญหาจากอาชีพการงาน เศรษฐกิจและสังคม ความยากจนและสภาพของสังคมเมือง การเปลี่ยนแปลง
ชีวิต ความรับผิดชอบ และตําแหน่งหน้าที่การงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องและแวดล้อมบุคคลนั้นๆอยู่
พรรณวิภา บรรณเกียรติ(2548:3) กล่าวว่าสาเหตุของความเครี ยดในผูใ้ หญ่อาจมาจากสภาวะดังนี้
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1. เรื่ องเงิน ปั ญหาเศรษฐกิจ เงินไม่พอใช้ มีหนี้สิน
2. เรื่ องงาน เช่น ไม่ถูกกับเจ้านาย เข้ากับเพื่อนไม่ได้ แข่งขันชิงดีชิงเด่น ทํางานได้ไม่ดี
3. เรื่ องคน คนในครอบครัว ภรรยา สามี ลูก ญาติ พี่นอ้ ง ปั ญหาการหย่าร้าง ในสังคมไทยเรา
รุ นแรงขึ้นทุกวินาที 1 ใน 4 คู่ของสามีภรรยามักลงเอยด้วยการหย่าร้าง
4. เรื่ องของความรัก เครี ยดจากความรัก ผิดหวัง อกหัก หึ งหวงทําให้ทุกข์ใจ ตรอมใจ
ลักก์แมน และ ซอร์สนั (สุ ญาริ นทร์ สิ ทธิวงศ์, 2544 :13-14 อ้างอิงจาก Luckman and Soreson,
1987) ได้แบ่งปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยด 10 ด้านดังนี้
1. ปั จจัยด้านพันธุกรรม (Genetic factor) ได้แก่การทํางานของระบบต่างๆภายในร่ างกาย
ผิดปกติตลอดจนโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
2. ปั จจัยด้านกายภาพและเคมี (Physical and chemical factor) แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ
2.1 อันตรายจากสิ่ งแวดล้อมภายนอก เช่น ความร้อน ความเย็น แสงแดด รังสี เป็ นต้น
2.2 อันตรายจากสภาพภายในร่ างกาย เช่น ร่ างกายได้รับอินซูลินมากเกินไปทําให้ร่างกาย
หมดสติ หรื อร่ างกายสะสม คอเรสเตอรอล มากเกินไปทําให้เกิดภาวะเส้นเลือดแข็ง
2.3 อันตรายจากการขาดสิ่ งจําเป็ นสําหรับการชีวิต เช่น
ขาดสารอาหารต่างๆขาด
ออกซิเจน สูญเสี ยเกลือแร่
3. ปั จจัยด้านจุลินทรี ยแ์ ละปาราสิ ต (Microorganism and parasites factor) เช่น แบคทีเรี ย
ไวรัส พยาธิต่างๆ เป็ นต้น
4. ปั จจัยด้านจิตใจ (Psychological factor)ได้แก่สภาพการเจริ ญเติบโต ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามวัย เช่น การย่างเข้าสู่ วยั เจริ ญพันธ์ การตั้งครรภ์ รวมถึงกระบวนการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการช่วง
วัยต่างๆ เช่น วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น เป็ นวัยที่ตอ้ เข้าสู่สงั คม ต้อต่อสูแ้ ข่งขัน วัยผูใ้ หญ่ตอนกลางจะรู ้สึกว่าชีวิต
วุน่ วายต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆมากมาย วัยผูใ้ หญ่ตอนปลายจะรู ้สึกว่าชีวิตไม่มีคุณค่า ร่ างกายมีแต่
ความเสื่ อมสลาย ทําให้รู้สึกสิ้ นหวังว้าเหว่
5. ปั จจัยด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม(Culture factor) เนื่องจากสภาพทางสังคมมี
การเปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็ ว มนุษย์จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยูใ่ นสังคมได้ โดยจะต้องมีทศั นคติ
ค่านิยมและความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับซึ่งสิ่ งเหล่านี้จะมีผลต่อบุคลิกภาพ
6. ปั จจัยด้านการเผชิญกับสิ่ งที่ตอ้ งตัดสิ นใจ (Endure shock factor) การเผชิญกับสิ่ งแวดล้อมที่
เคร่ งครัด เช่น การจราจรติดขัด เสี ยงรบกวนต่างๆ และต้องมีการใช้ความคิดเพื่อคัดเลือกหรื อตัดสิ นใจต่อ
สภาพแวดล้อมต่างๆในชีวิตประจําวัน ถ้าหากบุคคลไม่สามารถตัดสิ นใจได้ ก็จะเกิดความวิตกกังวล เกิด
ความซึมเศร้าอย่างรุ นแรงหรื อเฉยชาเหมือนไม่มีชีวิตจิตใจ
7. ปั จจัยด้านการอพยพ (Migration factor) การที่ตอ้ งโยกย้ายเปลี่ยนสถานที่ทาํ งาน หรื อที่พกั
อาศัยทําให้บุคคลต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์น้ นั ซึ่งก่อให้เกิดความเครี ยดได้
8. ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factor) ได้แก่ ฐานะการเป็ นอยูท่ ี่ขดั สน ก่อให้เกิดปัญหา
ต่างๆตามมา เช่น ปั ญหาสุ ขภาพ ปั ญหาสังคม
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9. ปั จจัยด้านการประกอบอาชีพ (Occupation factor) อาชีพที่มีความรับผิดชอบสูงหรื อมีการ
แข่งขัน หรื อมีความซํ้าซากน่าเบื่อ จะทําให้บุคคลนั้นเครี ยดได้ง่าย
10. ปั จจัยด้านเทคโนโลยีทางสังคม (Technologies and societies factor) ได้แก่ เทคโนโลยีดา้ น
อุตสาหกรรมก่อให้เกิดปั ญหาด้านมลภาวะเทคโนโลยีดา้ นการแพทย์ก่อให้เกิดปัญหาการใช้ยา
นอกจากนั้น วิวฒั นาการทางเทคโนโลยี ทําให้มนุษย์ใช้เครื่ องทุ่นแรงต่างๆ จึงก่อให้เกิดปัญหาขาดการ
ออกกําลังกาย ในที่สุดก็เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิ ตสูง โรหัวใจ
ปัจจัยทางจิตทีก่ ่ อให้ เกิดความเครียดทีส่ ํ าคัญ คือ การมองโลกในแง่ร้าย ดังงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ เฮนรี่ (Henry, 2005: 341-256) ได้ศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการสิ้ นหวัง (Hopeless theory) ในอธิบาย
ความเครี ยดในชีวิต ทําการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผูบ้ ริ หารแรงงานกับกลุ่มคนงานกลุ่มละ
20 คน พบว่า กลุ่มคนงานมีลกั ษณะมองโลกในแง่ร้ายมากกว่า และเงื่อนไขที่ทาํ ให้เกิดการสิ้ นหวังต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเครี ยด เช่น การเปลี่ยนแปลงในที่ทาํ งานอย่างรุ นแรง และ
ความเครี ยดในงานทั้งสองกลุ่มจะมีการรับรู ้แตกต่างกัน ผูบ้ ริ หารจะพิจารณาความเสี่ ยงของความสิ้นหวัง
ท่ามกลางกลุ่มคนงานที่ทาํ งานในช่วงสถานการณ์เปลี่ยนแปลง และไม่แน่นอน ส่วนปี เตอร์สนั และวิล
สัน (Peterson, &Wilson, 2004: 91-113) ได้ศึกษาความเครี ยดในงานในอเมริ กา โดยมีสมมติฐานทาง
วัฒนธรรม ค่านิยม และความเชื่อ มีแนวโน้มที่ช้ ีบ่งถึงชนิดของความเครี ยด โดยมีความสัมพันธ์กบั ความ
เจ็บป่ วยภายในปัญหาของาน ผลวิจยั พบว่า ถ้าจะช่วยให้ความเครี ยดในงานดีข้ ึนควรจะเข้าใจใน
วัฒนธรรมการทํางานของคนอเมริ กา ชีวสังคมทัว่ ไปและพฤติกรรมการทํางาน เงื่อนไขของนายจ้างและ
ลูกจ้าง
ตอนที่ 2 การเผชิญความเครียดและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การเผชิญความเครียด (Stress Coping)
การเผชิญความเครี ยดของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างไปตามลักษณะเฉพาะตัวบุคคล ซึ่ง
เกิดจากการอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม ค่านิยมทางสังคม การศึกษา ภาวะสุ ขภาพร่ างกายสุ ขภาพจิตและ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ถ้าบุคคลใดมีการเผชิญความเครี ยดได้ไม่เหมาะสม ก็ยง่ิ ส่ งผลให้บุคคลนั้น
เกิดความตึงเครี ยดมากขึ้น ไม่สามารถจัดการกับความเครี ยดนั้นได้ยอ่ มทําให้บุคคลสูญเสี ยความมีคุณค่า
ในตนเอง สิ้ นหวัง ย่อมนําไปสู่ ความล้มเหลวในการดําเนินชีวิตในครอบครัว ที่ทาํ งานและสังคม
ลาซารัส (Lazarus, 1984: 143 ) กล่าวถึงการเผชิญความเครี ยดว่า เป็ นความพยายามทางปัญญา
และความพยายามทางพฤติกรรม เพื่อที่จะจัดการกับปั ญหาหรื อข้อเรี ยกร้องทั้งที่เกิดจากภายนอกและจาก
ภายในรวมถึงการจัดการต่อความขัดแย้งระหว่างปัญหาหรื อข้อเรี ยกร้องเหล่านั้น เมื่อบุคคลประเมินรับรู ้
ได้วา่ เป็ นภาวะที่ตนถูกคุกคามหรื อเป็ นภาวะที่หนักเกินกว่าความสามารถของบุคคลที่จะรับได้
คาร์เวอร์ ไชยเออร์ และไวน์ทรอบ (Carver Scheier & Weintraub,1989:267-283) ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมการเผชิญความเครี ยดว่า เป็ นพฤติกรรมที่บุคคลใช้ในการลดความขัดแย้งในใจ
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เอื้ออารี ย ์ สาลิกา (2543) กล่าวว่า การเผชิญความเครี ยดเป็ นกระบวนการซึ่งแสดงออกในรู ปแบบ
ของพฤติกรรมต่างๆทั้งในด้านความคิด
การกระทําของบุคคลโดยหาวิธีการต่างๆรวมทั้งมีการใช้
กระบวนการทางจิตใจในการพยายามที่จะกําจัด ควบคุม หรื อบรรเทาเหตุการณ์ที่ตึงเครี ยด เพื่อลดความ
กดดันทางจิตใจ และอารมณ์ ลดความต้องการหรื อความขัดแย้งภายในและภายนอกทําให้จิตใจกลับสู่
ภาวะสมดุลตามเดิม
สิ ริพร เลียวกิติกลุ (2545) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการเผชิญความเครี ยด เป็ นความพยายามทาง
ความคิดหรื อพฤติกรรมที่บุคคลใช้เพื่อควบคุมปัญหา หรื อบรรเทาความรู ้สึกเครี ยดที่เกิดจากปัญหานั้น
เพื่อให้ตนเองกลับสู่สภาวะสมดุลตามปกติ
สรุ ปได้วา่ การเผชิญความเครี ยด เป็ นพฤติกรรมการรับรู ้ความสามารถของบุคคลที่แสดงออกใน
รู ปของการกระทําหรื อความคิดที่พยายามหาวิธีการในการควบคุม จัดการกับสภาพปัญหาหรื อเหตุการณ์
ที่คุกคาม เพื่อลดความตึงเครี ยด ของบุคคลนั้น เพื่อให้สภาพร่ างกายกลับสู่สภาวะสมดุลตามปกติ
ลักษณะวิธีการเผชิญความเครี ยด
มอสส์และบิลลิ่งส์ (นิยดา พงศ์พาชํานาญ, 2535 : อ้างอิงจาก Moss and Billings, 1982: 212230) ได้ให้ความสนใจกับการเผชิญความเครี ยดของบุคคลว่ามีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ พัฒนา
ของ อีโก้ (Ego development) ทฤษฎีวงจรชีวิตที่เน้นพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีวิวฒั นาการและการ
ปรับตัวเป็ นการประเมินความนึกคิด และทฤษฎีทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อม จึงได้แบ่งวิธีการเผชิญความเครี ยดได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่1 การเผชิญความเครี ยดที่มุ่งเน้นการประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง (Appraisal focused
coping)ประกอบด้วยวิธีเผชิญปั ญหา 3 วิธี คือ
1. การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (Logical analysis)
2. การปรับเปลี่ยนการรู ้คิด (Cognitive redefinition) คือ การคิดทบทวนและการพิจารณาข้อดี
ข้อเสี ย ของสถานการณ์น้ นั ๆ
3. การหลีกหนีหรื อหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญการรู ้คิด (Cognitive avoidance)คือ การปฏิเสธความ
จริ ง พยายามลืมเหตุการณ์ท้ งั หมด และการฝันกลางวันถึงสิ่ งที่พอใจ
กลุ่มที่ 2 การเผชิญความเครี ยดที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา (Problem focused coping)ประกอบด้วยวิธี
เผชิญปัญหา 3 วิธี คือ
1. การแสวงหาข้อมูลหรื อคําแนะนํา(Seek information and advice)
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2. การลงมือแก้ปัญหา(Take problem-solving action) ได้แก่ การพิจารณาหาทางเลือกที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหา พิจารณาข้อดี ข้อเสี ย ในการดําเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็ นปัญหานั้น
3. การพัฒนาวิถีทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา (Develop alternative rewards)เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงการกระทําของตนเอง และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ดีให้กบั ตนเอง ได้แก่ การสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคคล
การพัฒนาเอกลักษณ์และความเป็ นอิสระของตนเองรวมทั้งการแสวงหาสิ่ ง
ทดแทน
กลุ่มที่ 3 การเผชิญความเครี ยดที่มุ่งเน้นที่อารมณ์ (Emotion focused coping)ประกอบด้วยวิธี
เผชิญปัญหา 3 วิธี คือ
1. การควบคุมอารมณ์ต่างๆ (Affective regulation)
2. การทําจิตใจให้สงบ ไม่ทุรนทุรายยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Resigned acceptance)
3. การระบายอารมณ์ (Emotion discharge) ซึ่งแสดงออกมาทางคําพูดหรื อการกระทํา
มูส์และบิลลิ่งส์ เน้นว่า ความคิดเห็นเป็ นปัจจัยสําคัญในการเลือกใช้วิธีเผชิญกับปั ญหาและการ
เลือกใช้วิธีเผชิญปั ญหาวิธีใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยด้านตัวบุคคล
และปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมตลอดทั้ง
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้วธิ ีการเผชิญความเครี ยดได้แก่ ค่านิยม สัญชาตญาณ อารมณ์
บุคลิกภาพ อายุ ความเชื่อ และความสําเร็จในการใช้วิธีเผชิญปัญหาเหล่านั้นในอดีต ซึ่งโกเซน และบุช
(ฉัตรกมล ออกกิจวัตร, 2546: 31 – 32 อ้างอิงจาก Grossen & Bush, 1979: 51 – 56) ได้ใช้การ
ตอบสนองทางอารมณ์และร่ างกายเป็ นเกณฑ์ในการวัดผลสําเร็ จในการเผชิญความเครี ยด
โดยปัจจัย
ต่างๆที่มีอิทธิ พลต่อการตอบสนองดังกล่าว ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา จริ ยธรรมหรื อวัฒนธรรม ระดับ
การศึกษา อาชีพ มนุษยสัมพันธ์ และภาวะสุ ขภาพ ส่ วนปัจจัยด้านวิธีเผชิญปัญหานั้น พบว่า กลไกที่
สมบูรณ์จะส่ งเสริ มให้บุคคลประสบผลสําเร็ จในการเผชิญความเครี ยด
การเผชิญความเครียดตามแนวคิดของแมคคานิค
แมคคานิค (ฉัตรกมล ออกกิจวัตร, 2546: 35 – 35 อ้างอิงจาก Mechanic, 1982: 107 – 112)
กล่าวว่า
ลักษณะบุคคลที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการเผชิญความเครี ยดด้วยลักษณะผูแ้ ก้ปัญหา
ประกอบด้วย
1. อารมณ์ของผูเ้ ผชิญปั ญหา ผูท้ ี่มีความวิตกกังวลหรื อรู ้สึกกดดัน ย่อมไม่สามารถคิด
แก้ปัญหาได้ดีเท่าที่ควร
2. ระดับสติปัญญาของผูเ้ ผชิญปัญหา ผูท้ ี่มีเชาว์ปัญญาต่างกัน ย่อมใช้วธิ ีการ ประสบการณ์
ในการแก้ปัญหาต่างกัน โดยผูท้ ี่มีเชาว์ปัญญาสูงสามารถใช้วิธีการและหลักการที่สลับซับซ้อนในการ
แก้ปัญหาได้มากกว่าผูท้ ี่มีเชาว์ปัญญาตํ่า
3. ระดับแรงจูงใจที่ต่างกันย่อมมีผลต่อการแก้ปัญหาที่ต่างกัน
ผูท้ ี่มีความคาดหวังใน
ความสําเร็ จของการเผชิญความเครี ยดสู งจะมีแรงจูงใจมากกว่าผูท้ ี่มีความคาดหวังในความสําเร็ จตํ่า
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4. ฝึ กให้รู้จกั คิดหลายแบบในการเผชิญความเครี ยดหลายวิธีทาํ ให้สามารถแก้ปัญหาได้ดีข้ ึน
จากวิธีการเผชิญความเครี ยดดังกล่าว สามารถแบ่งการเผชิญความเครี ยดออกเป็ น 2 แบบ ได้แก่
1. การเผชิญความเครี ยดแบบมีประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย การเผชิญความเครี ยด 2 ด้านย่อย คือ
1.1 ด้านมุ่งเน้นการแก้ปัญหา ประกอบด้วยการเผชิญความเครี ยดเหล่านี้ คือ การลงมือ
ดําเนินการแก้ปัญหา การวางแผน การระงับกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง การชะลอการเผชิญความเครี ยด
และแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อการช่วยเหลือ
1.2 ด้านมุ่งเน้นอารมณ์ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย การเผชิญความเครี ยด
ด้านต่าง ๆ เช่น การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อให้ได้รับกําลังใจ การตีความหมายใหม่ใน
ทางบวก การพึ่งศาสนา การยอมรับ และการมีอารมณ์ขนั
2. การเผชิญความเครี ยดแบบด้อยประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย การเผชิญความเครี ยด 2 ด้านย่อย
ได้แก่
2.1 ด้านมุ่งเน้นอารมณ์ที่ไม่สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วยการเผชิญความเครี ยด
ในลักษณะการปฏิเสธ และการระบายอารมณ์
1.2 ด้านหลีกหนีปัญหา ประกอบด้วย
การเผชิญความเครี ยดโดยไม่แสดงออกทาง
พฤติกรรม การไม่เกี่ยวข้องทางความคิด และการใช้สุราและสารเสพติด
วิธีการเผชิญความเครี ยดตามแนวคิดของ ลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus and Folkman,
1984:141-157) ได้กล่าวถึงการเผชิญความเครี ยดเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรับรู ้วา่ มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
ตนเองกับสิ่ งแวดล้อมเมื่อมีปัญหา หรื อเหตุการณ์มากระทบบุคคลจะใช้กระบวนการทางความคิดในการ
ประเมินสถานการณ์ที่คุกคามต่อบุคคลว่าจะเกิดผลดีหรื อผลเสี ยต่อตนเอง
มีผลร้ายแรงหรื อผลใน
ทางบวกกับตนเอง การที่บุคคลประเมินสถานการณ์ดงั กล่าวก่อให้เกิดภาวะเครี ยด ซึ่งจะมีการจัดการ
ปั ญหาที่ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินสถานการณ์ แบ่งย่อยเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
1.1 การประเมินปฐมภูมิ คือ การที่บุคคลใช้สติปัญญา ความรู ้และประสบการณ์มา
ประเมินสถานการณ์เพื่อตัดสิ นว่ามีผลกระทบต่อตนเองอย่างไร
1.2 การประเมินทุติยภูมิ เป็ นการประเมินตัดสิ น โดยพิจารณาจากแหล่งประโยชน์ และ
ทางเลือกที่จะจัดการกับเหตุการณ์น้ นั ๆที่ตนได้ประเมินแล้วว่าอันตรายหรื อคุกคามต่อตนเอง
การ
ประเมินชนิดทุติยภูมิอาจเกิดขึ้นหลังการประเมินแล้ว บุคคลจะเลือกใช้วิธีการเผชิญความเครี ยดหากความเครี ยด
ไม่ลดลงหรื อหมดไป บุคคลจะต้องเปลี่ยนการประเมินใหม่วา่ มีผลดีผลเสี ยกับตนเอง หรื อเป็ นภาวะความตึง
เครี ยดที่ยงั คงมีอยู่
ขั้นตอนที่ 2 การเผชิญความเครี ยด
เมื่อบุคคลประเมินสถานการณ์น้ นั ว่าก่อให้เกิดภาวะ
ความเครี ยด หรื อปั ญหากับตนเอง เขาก็จะต้องเผชิญปัญหานั้นๆ โดยแบ่งย่อยเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
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2.1 การเผชิญความเครี ยดโดยมุ่งแก้ไขปัญหา (Problem-focused coping) เป็ นความ
พยายามที่มุ่งกําหนดขอบเขตของปั ญหา หาทางเลือก พิจารณาข้อดีและข้อบกพร่ องของแต่ละทางเลือก
ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกและลงมือแก้ไขปัญหา โดยการมุ่งที่ปัญหานั้นมีเป้ าหมายที่สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ลดแรงคุกคาม ประเมินสิ่ งกีดขวาง และวิธีดาํ เนินการ และมีเป้ าหมายในการ
ช่วยให้สามารถแก้ไขปั ญหา เช่น การยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การแสวงหาข้อมูล การแสวงหา
ทรัพยากร การพยายามหาวิธีแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเรี ยนรู ้ทกั ษะและวิธีการใหม่ๆ
2.2 การเผชิญความเครี ยดโดยมุ่งแก้ไขอารมณ์(Emotional focused coping) เป็ นการ
เผชิญความเครี ยดที่มุ่งลดอารมณ์หรื อความรู ้สึกที่ไม่เป็ นสุ ขไม่สบายใจโดยไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์
จริ ง นําเอากระบวนการทางความคิดหรื อการหรื อการใช้กลไกทางจิต เกิดขึ้นในระดับที่ไม่รู้ตวั ได้แก่
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงความหมายของสถานการณ์ใหม่(Cognitive reappraisal) เช่น
การค้นหาข้อดีจากสถานการณ์น้ นั ใหม่ หรื ออาจใช้กลไกทางจิต(Defensive reappraisal) เช่น การปฏิเสธ
ความจริ ง ซึ่งบิดเบือนความเป็ นจริ งและหลอกตัวเอง
2.2.2 การไม่ได้เปลี่ยนแปลงความหมายของสถานการณ์ เช่น หลีกเลี่ยงไม่คิดถึง
2.2.3 กลยุทธ์ทางพฤติกรรม เช่น การออกกําลังกาย การสะกดจิต การดื่มเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ การระบายอารมณ์โกรธ การแสวงหาการสนับสนุนทางอารมณ์จากผูอ้ ื่น เป็ นต้น
การเผชิญความเครี ยดเป็ นกระบวนการที่บุคคลใช้น้ นั เป็ นการผสมผสานระหว่างการมุ่งแก้ไข
ปั ญหาและการมุ่งลดอารมณ์ตึงเครี ยดในการเลือกใช้วิธีการเผชิญความเครี ยดนั้น
ทั้งนี้ลาซารัส(Lazarus, 1966: 258-262)ได้สรุ ปวิธีเผชิญปัญหาต่อภาวะเครี ยดไว้ 3 ลักษณะ คือ
1. การเข้าต่อสู ้ (Attack) เป็ นความพยายามของบุคคลที่จะขจัดสิ่ งที่มาขัดขวางเป้ าหมาย โดย
พยายามเอาชนะอุปสรรคด้วยการเลือกวิธีการที่เหมาะสม ปรับปรุ งวิธีการที่มีอยูเ่ พื่อเอาชนะอุปสรรค
2. การถอยหนี (Withdrawal) บุคคลเรี ยนรู ้ต้ งั แต่วยั เด็กเมื่อพบกับสิ่ งที่เป็ นอันตรายมักจะใช้
วิธีการถอยหนี เช่น การชักมือหรื อเท้า เพื่อหนีไฟ เมื่อเป็ นผูใ้ หญ่กจ็ ะใช้วิธีการแบบเดิมที่เคยใช้ในวัยเด็ก
คือลักษณะการหลีกเลี่ยงลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เหล่านั้น ได้แก่ การเก็บกด (Repression)
การถดถอย การแยกตนเองหรื อหลีกเลี่ยง (Withdrawal) การเพ้อฝัน(Fantasy) เป็ นต้น
3. การประนีประนอม (Compromise) บุคคลจะใช้วิธีการเผชิญความเครี ยดแบบประนีประนอม
เมื่อต้องเผชิญปัญหาที่ยงุ่ ยากมากๆ ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้ ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้
บุคคลจะใช้วิธีประนีประนอมเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายได้มากที่สุด หรื อบางครั้งอาจต้องเปลี่ยนเป้ าหมาย
ได้แก่ การชดเชย การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) การเลียนแบบ(Identification) ทั้งนี้
กระบวนการเผชิญความเครี ยด ตามแนวคิดของ ลาซารัส ซึ่ง เชลเลย์ (สิ ริพร เลียวกิติกลุ , 2545: 32;
อ้างอิงจาก Shelley, 1991:32; citing Lazarus & Folkman, 1984: 305) ได้สรุ ปเป็ นกรอบความคิดไว้ดงั นี้
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ปัจจัยด้านบุคคล

เหตุการณ์

ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม

การประเมิน
ขั้นปฐมภูมิ
ขั้นทุติยภูมิ
ความเครียด
อันตราย/คุกคาม/ท้าทาย
ไม่เกิดผลใดๆ
การเผชิญปัญหา
มุ่งแก้ปัญหา
มุ่งปรับอารมณ์

การสนับสนุนทางสังคม

การประเมินซํ้า
การปรับตัว

ภาพประกอบ 2 แสดงกรอบทฤษฏีของ ความเครี ยด การเผชิญความเครี ยดและการปรับตัว
ความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด พบว่าเมื่อบุคคลประสบกับเหตุการณ์ที่บุคคลประเมิน
และรับรู ้วา่ เป็ นภัยคุกคามต่อตนเองจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง เกิดเป็ นความเครี ยดที่ตอ้ งเผชิญ เพื่อ
แก้ปัญหานั้นเพื่อลดความตึงเครี ยดแต่ถา้ พยามหาทางแก้ปัญหาหรื อสาเหตุของปั ญหาไม่ได้
จะหัน
กลับมาแก้ไขอารมณ์ตนเอง เพื่อเข้าสู่ ในระยะการปรับตัวต่อไป เพื่อรักษาสมดุลของร่ างกายจิตใจ พร้อม
ที่จะรับสู่สถานการณ์อื่นๆเข้ามา
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครี ยดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตามการศึกษาของ รัชดา ไชย
โยธา (2543:74) และฉัตรกมล ออกกิจวัตร (2546:69-71) ประกอบด้วย
1. ปั จจัยชีวสังคม เช่น สถานภาพสมรส การศึกษา อายุ เพศ ภาวะสุ ขภาพ ศาสนา เป็ นต้น
2. ประสบการณ์ในอดีตช่วยให้บุคคลเรี ยนรู ้ต่อความเครี ยด และปั ญหาทําให้เผชิญ และ
ตัดสิ นใจในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาต่างๆได้ดีข้ ึน ความสําเร็ จในการใช้วิธีการเผชิญความเครี ยด
3. การรับสถานการณ์รุนแรงของปั ญหาได้ดีตามการรับรู ้ถึงความรุ นแรงของปั ญหาต่างกัน
4. บุคคลที่มีการปรับตัวที่ดี มีขวัญกําลังใจดี สุ ขภาพจิตดี
5. บุคลิกภาพที่มีความเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหาได้ดี
6. แหล่งประโยชน์จากสิ่ งแวดล้อมที่มีอยูใ่ นสถานการณ์น้ นั เช่น ภาวะสุ ขภาพ การมองโลกใน
แง่ดี ความขยันขันแข็ง มีการคิดอย่างมีเหตุผล มีทกั ษะด้านสังคมดี มีแรงสนับสนุนทางสังคม มีแหล่ง
ทรัพยากร งบประมาณ อุปกรณ์พร้อม เป็ นต้น
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จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ฮาสิ ดา้ (Hasida, 2005:188-196) ได้ศึกษาการเผชิญความเครี ยด
ความทุกข์ยากและสถานการณ์ในชีวิตโดยมีวตั ถุประสงค์ ศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชีว
สังคม การเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งแก้ปัญหา การเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งปรับอารมณ์และความทุกข์
ยาก ของกลุ่มตัวอย่างชาวอิสราเอลจํานวน 510 คน ผลการวิจยั พบว่า การเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งปรับ
อารมณ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงกับความทุกข์ยาก ในขณะที่การเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งแก้ปัญหามี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความทุกข์ยากในระดับที่ต่าํ กว่า
การเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งแก้ปัญหานั้น
เหมาะสมกับผูท้ ี่มีประสบการณ์ในชีวิตมาก่อน และสถานการณ์ความเครี ยดจะเพิม่ มากขึ้น จากผลของ
การใช้เทคนิคการเผชิญความเครี ยดต่อความทุกข์ยากนั้น
สรุ ปได้ว่า ในการจัดการกับปั ญหานั้น บุคคลจะใช้การเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งที่ปรับอารมณ์
เพราะในสถานการณ์ที่รุนแรง บุคคลจะเลือกใช้พฤติกรรมการเผชิญความเครี ยดโดยมุ่งที่อารมณ์มากกว่า
การเผชิญความเครี ยดโดยมุ่งที่ปัญหา ในทางตรงกันข้าม หากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านการประเมินด้วย
กระบวนความคิดรู ้ (Cognitive appraisal) ว่ามีความรุ นแรงน้อย บุคคลจะเลือกใช้พฤติกรรมการเผชิญ
ความเครี ยดที่มุ่งเน้นการแก้ไขปั ญหามากกว่าพฤติกรรมการเผชิญความเครี ยดที่มุ่งเน้นการแก้ไขอารมณ์
นอกจากนี้ วิธีการทีบุคคลใช้ในการเผชิ ญความเครี ยดนั้น ยังขึ้นอยู่กบั ทรั พยากรที่มีอยู่ในบริ บทนั้นๆ
เนื่ องจากการเผชิ ญความเครี ย ดเป็ นกระบวนการที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยการเผชิ ญ
ความเครี ยดที่บุคคลใช้น้ นั เป็ นการผสมผสานระหว่างการมุ่งแก้ไขปัญหา และการมุ่งลดอารมณ์ตึงเครี ยด
ในการเลือกใช้วิธีการเผชิ ญความเครี ยดนั้น พบว่า ปั จจัยด้านตัวบุคคลจะมีผลต่อการเลือกใช้วิธีการ
เผชิญความเครี ยด ได้แก่ ประสบการณ์ในอดีต ความเชื่อ ภาวะสุ ขภาพ ความชํานาญในการแก้ปัญหา
บุคลิกภาพ และการได้รับความเกื้อหนุน เป็ นต้น
ตอนที่ 3 กลุ่มตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้ องกับความเครียดและการเผชิญความเครียด
แครนเวล วาร์ ด (Cranwell Ward, 1987 : 47-61) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความเครี ยดว่าเกิดจาก
สิ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. องค์กร หน่วยงาน หรื อผูบ้ งั คับบัญชา มีปริ มาณความล่าช้ามาก ได้แก่ ระบบราชการ การ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เช่น การเปลี่ยนผูบ้ ริ หาร หรื อทิศทางการทํางาน การใช้เทคโนโลยีระดับสู ง
และหน่วยงานให้บริ การ
2. งานที่ปฏิบตั ิ มีปริ มาณของงานมากเกินไป การตัดสิ นใจในการทํางาน เพราะกลัวผิดพลาด
การทํางานแข่งกับเวลา หรื อทํางานในเวลาที่จาํ กัด ความรับผิดชอบต่อคนอื่น
3. อาชีพที่ปฏิบตั ิอยู่ จากอาชีพไม่เหมาะกับตนเอง ขาดเป้ าหมายที่ชดั เจนในการทํางาน
4.
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ครอบครัว และญาติมิตร การติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคล
ดังกล่าวมีศกั ยภาพทําให้เกิดความเครี ยดได้
5. งานภายนอก ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างชีวิตที่บา้ นกับที่ทาํ งานไม่เท่ากัน
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ภาพแสดงความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเครี ยดกับผลกระทบที่เกิดจากความเครี ยด
ปัจจัยทีก่ ่อให้ เกิดความเครียด

ผลกระทบทีเ่ กิดจากความเครียด

ปัจจัยที่เกี่ยวกับงาน
บทบาทภายในองค์กร
ความสัมพันธ์ในที่ทาํ งาน
การวางแผนและพัฒนา
อาชีพ
โครงสร้างและ
บรรยากาศขององค์กร
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวกับงาน

บุคคล

ผลกระทบต่อบุคคล
- ความดันโลหิ ตสู ง
- จิตใจไม่แจ่มใส
- ดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น
- หงุดหงิดง่าย
- ปวดบริ เวณหน้าอก
ผลกระทบต่อองค์กร
- การขาดงานสู ง
- อัตราการลาออกสู ง
- เกิดปั ญหาการรวมกลุ่ม
แรงงานสัมพันธ์
- คุณภาพงานตํ่า

- โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
- อาการป่ วยทางจิต

- ประท้วงหยุดงาน
- เกิดอุบตั ิเหตุรุนแรงและ
บ่อยครั้ง
- มีความเฉื่ อยชา

ภาพประกอบ 3 แสดงปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเครี ยด และผลกระทบที่เกิดจากความเครี ยด
ปัจจัยทางชีวสั งคมทีก่ ่ อให้ เกิดความเครียดและการเผชิญความเครียด
ผูว้ ิจยั ได้จดั ประเภทของปั จจัย ที่มีกลุ่มตัวแปรชีวสังคมในการศึกษาครั้งนี้ ดังเช่น การศึกษาตัว
แปรด้านอายุ ของ อรัญญา จอดนอก (2544 : 85–89) ได้ศึกษาความเครี ยดและการปรับตัวของบุคลากร
พยาบาลโรงพยาบาลกรุ งเทพ พบว่า บุคลากรทางการพยาบาลที่มีอายุต่างกัน มีความเครี ยดแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยบุคลากรที่มีอายุนอ้ ยจะมีความเครี ยดมากกว่าบุคลากรที่มีอายุ
มาก เช่นเดียวกับการศึกษาของสิ ริพร เลียวกิติกุล (2545: 92) ได้ศึกษาปั จจัยในการทํางาน การเผชิญ
ความเครี ย ดและความเครี ย ดของบุ ค ลากรระดับ ปฏิ บตั ิ ก ารในสํา นัก อธิ ก ารบดี มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล
พบว่า บุคลากรที่มีเพศหญิงมีความเครี ยดมากกว่าบุคลากรเพศชาย บุคลากรที่มีอายุนอ้ ยมีความเครี ยด
มากกว่าบุคลากรที่มีอายุมาก และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อย จะมีความเครี ยดมากกว่า
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทํางานมาก ส่ วน ไรท์ (ธารารัตน์ ชิ้นทอง, 2542: 77; อ้างอิงจาก
Wright, 1977: 60) กล่าวว่า กลุ่มอายุที่มีความเสี่ ยงสู งต่อความเครี ยดมากที่สุดคือ อายุ 35 ปี ขึ้นไป
เนื่ องจากภาวะร่ างกายมีการเสื่ อมถอย อีกทั้งเรื่ องอาชีพ และความก้าวหน้าเข้ามาท้าทายทําให้ตอ้ ง
กระทําให้ถึงจุดมุ่งหมาย นอกจากนี้ ประพาฬรัตน์ บุรีรัตน์ (2535: 69) กล่าวว่า ในผูใ้ หญ่วยั กลางคน
เป็ นช่ ว งที่ มี แ นวโน้ม ของการเกิ ด ความเครี ย ดมากกว่า บุ ค คลวัย อื่ น โดยมัก ตึ ง เครี ย ดในเรื่ อ งความ
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จากการศึกษาปั จจัยชีวสังคมโดยรวมของ ดุษณี ทัศนาจันธานี (2539: 75-83) ที่ได้ศึกษาตัว
แปรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความเครี ย ดในการปฏิ บตั ิ ง านของพยาบาลหน่ ว ยฉุ ก เฉิ น ในโรงพยาบาลของรั ฐ
กรุ งเทพมหานคร พบว่า อายุ สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดใน
การปฏิบตั ิ งานที่ ก่อให้เกิ ดอาการทางด้านร่ างกาย ด้านจิ ตใจ ด้านพฤติ กรรมและความเครี ยดในการ
ปฏิบตั ิงานที่ก่อให้เกิดอาการโดยรวมทุกด้านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับการศึกษา
ของ อรัญญา จรัสสุ ริยงค์ (2539: 75-77) ที่ศึกษาความเครี ยดของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและเอกชน
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี เ พศ สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษา ความเพี ย งพอของรายได้ต่ อ การ
ดํารงชี วิตและประสบการณ์การทํางานที่ต่างกันมีระดับความเครี ยดต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ สุ นี ตรี ทิเพนทร์ (2542 : 74) ศึกษาพบว่าบุคคลว่างงานที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความเครี ยดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วน วัชระ ไชย
จันดี (2541 : 117) ศึกษาพบว่า อายุ วุฒิการศึกษา และเงินเดือนมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครี ยด
โดยรวมทุกด้าน ในการสอนภาคปฏิบตั ิที่ของอาจารย์นิเทศก์วิทยาลัยพยาบาลอย่างมีนยั สําคัญที่สถิติที่
ระดับ .05 เช่นเดียวกับการศึกษาของจิราภรณ์ แพรต่วน (2543: 123-124) ได้ศึกษาความเครี ยดและ
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร
พบว่า บุ ค ลากรพยาบาลที่ มีต วั แปรด้า นชี ว สัง คมต่ างกัน ได้แ ก่ อายุ รายได้ต่อเดื อ น วุฒิ ท างการ
พยาบาล สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาทางการพยาบาล มีความเครี ยดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วน ณัฐกานต์ ภาณุมาศ (2541: 82 – 83) ได้ศึกษาความเครี ยดของอาจารย์
อุตสาหกรรมศึกษาในสถาบันราชภัฏ พบว่า อาจารย์ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความเครี ยดแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นอกจากนี้ ชัยวัฒน์ สุ มงั คะละ (2543: 63 – 64) ได้ศึกษา
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การศึกษาในด้าน ระดับการศึกษา พบว่ากิ๊บสันและคณะ (จักรพันธุ์ เจริ ญผล, 2546: 92-95;
อ้างอิงจาก Gibson et al., 1982) กล่าวว่า ระดับการศึกษาเป็ นสาเหตุของความเครี ยด ส่ วนสิ ทธิศกั ดิ์
อัครฮาด (2542: 79-83) ได้ศึกษาความเครี ยดของข้าราชการตํารวจจราจร สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พบว่า ตํารวจจราจรที่มีระดับชั้นและระดับการศึกษาต่างกัน มีความเครี ยด
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และจากการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ทางด้านความเครี ยดของข้าราชการตํารวจจราจรระหว่างข้าราชการตํารวจจราจรชั้นสัญญาบัตร และชั้น
ประทวน พบว่า ข้าราชการตํารวจจราจรชั้นสัญญาบัตร มีความเครี ยดมากกว่าข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ สุ ดารัตน์ หนูหอม (2544: 80-84) ได้
ศึกษาความเครี ยดและพฤติกรรมเผชิ ญความเครี ยดของพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช พบว่า ระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครี ยด
ด้านสถานภาพ ตามที่มีผศู ้ ึกษาไว้พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับความเครี ยด ดังเช่น สุ ภาณี เกษม
สันต์ (2547: 30-31) ได้ศึกษาภาวะเครี ยดของแรงงานสตรี ที่รับงานมาทําที่บา้ นในเขตภาคเหนือ พบว่า
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กบั ระดับความเครี ยดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และจิระพร อุดมกิ จ
(2539: 90) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครี ยดในการทํางานของบุคลากรคอมพิวเตอร์ พบว่า บุคลากร
คอมพิวเตอร์ที่มีเพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี ความเครี ยดอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ส่ วน คีรีมาส อเต็นต้า (2542: 98-103) ได้ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อการรับรู ้ความเครี ยด
ในการทํางานและความเครี ยดทัว่ ไปของพนักงานธนาคารไทยพาณิ ชย์สาํ นักงานใหญ่ พบว่า พนักงานที่
มี ส ถานภาพสมรส ตํา แหน่ ง งาน และระดับ ชั้น ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามเครี ย ดทั้ง ในการทํา งานและ
ความเครี ยดทัว่ ไปแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
มูสและสเคเฟอร์ (กรัณย์พิชญ์ โครตประทุม, 2546: 25; อ้างอิงจาก Moos & Schafer, 1984)
ได้ก ล่ า วว่ า เมื่ อ อายุ สู ง ขึ้ น ความสามารถทางสติ ปั ญ ญาลดลง จึ ง ทํา ให้ ค วามสามารถในการเผชิ ญ
ความเครี ยดลดลงด้วย เช่นเดียวกับ ธารารัตน์ ชิ้นทอง (2542: 75) ที่ศึกษาพบว่าอายุ พนักงานระดับ
หัวหน้างานที่มีอายุและสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการใช้กลวิธีเผชิญความเครี ยดแบบแบบมุ่งแก้ไข
อารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานระดับหัวหน้างานที่มีอายุต่าํ กว่า 30
ปี มีการใช้กลวิธีเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์สูงกว่าอายุ 30 ปี ขึ้นไป และสมรสแล้ว มีการใช้
กลวิธีเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์สูงกว่าสถานภาพโสด ส่ วน จาโลวีค และ พาวเวอร์ (กรัณย์
พิชญ์ โครตประทุม, 2546: 25; อ้างอิงจาก Jalowiec & Powers, 1981) ได้กล่าวว่าถึงระดับการศึกษากับ
การเผชิญความเครี ยดว่าการศึกษาที่ดีจะช่วยให้บุคคลตระหนักถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาที่เกิดขึ้นได้
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ด้านอายุ มีผศู ้ ึกษา เช่น พรดารา แซ่ฉวั่ (2547: 78-80) ศึกษาพบว่า พยาบาลที่มีอายุนอ้ ยใช้วิธี
เผชิญความเครี ยดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์มากกว่าพยาบาลที่มีอายุมากที่ระดับ .001 โดยอายุเป็ นตัวแปรตัว
แรกที่เข้าสู่ สมการทํานายสามารถทํานายวิธีเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ และการ์ แลนด์และ
บุช (พรศิริ ใจสม, 2536: 28; อ้างอิงจาก Lazarus. 1966; Vailant, 1971; Gazda, 1971; cited in Garland &
Bush, 1982 : 111) ศึกษาพบว่า บุคคลที่มีอายุมากขึ้นมักจะใช้วิธีในการเผชิญความเครี ยดที่เหมาะสมมาก
ขึ้ น เนื่ อ งจากมี ป ระสบการณ์ ใ นการแก้ปั ญ หามากขึ้ น มี วุฒิ ภ าวะสู ง ขึ้ น สามารถคิ ด ไตร่ ต รองและ
ตัดสิ นใจเลือกกลวิธีในการเผชิญความเครี ยดมากขึ้น นอกจากนี้
บลัน ชาร์ ด -ฟิ ลด์ และไอเรี ย น (สี
นวล จําคํา, 2544: 34; อ้างอิงจาก Blanchard-Fields & Irion, 1988) ศึกษาพบว่า บุคคลที่มีอายุนอ้ ยจะ
เลือกใช้วิธีเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ เช่น กลวิธานการป้ องกันตนเองมากกว่าบุคคลที่มีอายุ
มาก ส่ วนเพศมีความเกี่ยวข้อง ดังการศึกษาของ สุ กญั ญา คมสัน (2540: 106-110) ได้ศึกษากลวิธี
เผชิญภาวะเครี ยดและพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น พบว่า เพศหญิงมี
การใช้กลวิธีเผชิญภาวะเครี ยดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์สูงกว่าเพศชาย ผูท้ ี่มีการศึกษาในระดับ ปวช. จะการ
ใช้กลวิธีเผชิ ญภาวะเครี ยดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์สูงกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และผูท้ ี่มี
สถานภาพทางเศรษฐกิ จของครอบครั วระดับตํ่ากว่า มี การใช้กลวิธีเ ผชิ ญภาวะเครี ยดแบบมุ่ งแก้ไ ข
อารมณ์สูงกว่าผูท้ ี่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวระดับสู งกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เช่นเดียวกับ การศึกษาของ ฟรอมม์และริ เวท (สุ กญั ญา คมสัน, 2540: 106-107; อ้างอิงจาก
Fromme & Rivet, 1994) พบว่า เพศหญิงมีการใช้กลวิธีเผชิญภาวะเครี ยดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ มากกว่า
เพศชาย และการศึกษาของ สุ ดารัตน์ หนูหอม (2544: 80-84) ที่ศึกษาความเครี ยดและพฤติกรรมเผชิญ
ความเครี ย ดของพยาบาลในโรงพยาบาลศิ ริ ราช พบว่ า อายุ อายุ ง าน และสถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งเน้นการแสวงหาสิ่ งสนับสนุนทางสังคม ซึ่ง
เป็ นวิธีเผชิญความเครี ยดที่ผมู ้ ีความเครี ยดจะขอกําลังใจ ขอคําปรึ กษาและความเห็นอกเห็นใจจากบุคคล
รอบข้างเพื่อให้ตนเองสบายใจ เกิดการเรี ยนรู ้และสามารถอยู่กบั ปั ญหานั้นได้ ซึ่ งมีลกั ษณะเหมือนกับ
การแก้ปัญหา
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ปัจจัยทางจิตลักษณะทีก่ ่ อให้ เกิดความเครียดและการเผชิญความเครียด
ดังการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของ สุ ดสบาย จุลกะทัพพะ (2534: 11) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อแต่
ละบุคคลเผชิญปั ญหาความเครี ยดเดียวกัน อาจมีการตอบสนองที่ไม่เท่ากัน ปั จจัยที่สาํ คัญคือบุคลิกภาพ
ของบุคคลนั้นว่ามีความสามารถแก้ปัญหาได้ดีมากน้อยเพียงใด ถ้าเป็ นคนวิตกกังวลหวัน่ ไหวง่ายก็จะมี
แนวโน้มจะเครี ยดได้มาก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวัชระ ไชยจันดี (2541 : 117) ศึกษาพบว่า
บุคลิกภาพด้านความมัน่ คงทางจิตใจ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครี ยดโดยรวมทุกด้าน ในการ
สอนภาคปฏิบตั ิที่ของอาจารย์นิเทศก์วิทยาลัยพยาบาลอย่างมีนยั สําคัญที่สถิติที่ระดับ .05 และกาญจนา
ชิตประเสริ ฐ (2547 :93-98) ศึกษาปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง การเห็นคุณค่าในตนเองและ
ความเครี ยดของพยาบาลจบใหม่ โรงพยาบาลศิริราช จํานวน 221 คน พบว่า พยาบาลจบใหม่ที่มีบุคลิกภาพที่
เข้มแข็งมากมีความเครี ยดน้อยกว่าพยาบาลจบใหม่ที่มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งน้อย อย่างมีนยั สําคัญสถิติที่ 0.05
ฟูลเลอร์ และแชลเลอร์ (กรัณย์พิชญ์ โครตประทุม, 2546: 25 อ้างอิงจาก Fuller & Schaller,
1990) ได้กล่าวถึงประสบการณ์ในอดีตว่าเป็ นประสบการณ์ความสามารถของบุคคลที่สามารถขจัดสิ่ ง
ที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยดในอดีต อันจะมีอิทธิ พลต่อสถานการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ความสําเร็ จ
จากประสบการณ์ในอดีตจะส่ งผลต่อความสําเร็ จของการเผชิญความเครี ยดในปั จจุบนั ด้วย ถ้าในอดีตไม่
สามารถขจัดสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยดได้ จะเกิดความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลงและเกิดความไม่มน่ั ใจ
ลังเลในการเผชิญความเครี ยดที่มีสถานการณ์เดียวกับในปัจจุบนั
ปัจจัยทางครอบครัวทีก่ ่ อให้ เกิดความเครียดและการเผชิญความเครียด
มีงานวิจยั ที่สนับสนุ นว่า ภาระครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับความเครี ยด ดังการศึกษาที่พบว่า
สตรี วยั กลางคนตอนปลายที่ไม่ตอ้ งรับภาระในการเลี้ยงดูบุตรที่เป็ นเด็กเล็ก ทําให้มีความเครี ยดน้อย
กว่าสตรี วยั กลางคนตอนต้นที่ยงั ต้องรับภาระในการเลี้ยงดูบุตรที่เป็ นเด็กเล็ก (พรศิริ โรจน์รัตนเกียรติ,
2535: 124; อ้างอิงจาก Skinner, 1980: 478; citing Rapoport & Rapoport, 1971; Catherine & John,
1988: 131) ซึ่งในช่วง20ปี ที่ผา่ นมามีการศึกษาของ พรทิพย์ เกยุรานนท์ (2527: 113) ที่ศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อความเครี ยดของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า พยาบาลที่มี
ภาระทางครอบครัวต่างกันจะมีความเครี ยดต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ อรัญญา จรัสสุ ริยงค์ (2539: 75-77) ได้ศึกษาความเครี ยดของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและ
เอกชน พบว่า บุคคลที่มีภาระครอบครัวต่างกันมีระดับความเครี ยดต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ต่อมา พรศิริ โรจน์รัตนเกียรติ (2535: 139) ได้ศึกษาว่าการใช้กลวิธีเผชิญภาวะเครี ยดแบบ
แก้ไขโครงสร้ างความนึ กคิด โดยคิดในด้านบวกจะช่ วยให้บุคคลลดความตึงเครี ยดในบทบาทลงได้
ฉะนั้นสตรี จึงต้องมองและเปลี่ยนการรับรู ้ของตนเองที่มีต่อบทบาท และเชื่อว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นไม่ได้เลวร้าย
เกิ นกว่าที่จะทําให้ชีวิตการทํางานนอกบ้านนั้นต้องทําให้เกิ ดความยุ่งยาก จนไม่สามารถจัดการภาระ
ครอบครัว และในช่วง 10 ปี หลังนี้มีการศึกษาของ จุฑารัตน์ สุ คนั ธรัตน์ (2541: 94) ได้ศึกษาเรื่ องการ
รับรู ้บรรยากาศขององค์กร และความเครี ยดของบุคลากรในโรงพยาบาลตากสิ น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
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การศึกษาของ สิ ทธิ ศกั ดิ์ อัครฮาด (2542: 79-83) ศึกษาพบว่า ข้าราชการตํารวจจราจรมี
ความเครี ยด เนื่ องจากไม่มีเวลาว่างให้ครอบครัว คู่สมรสไม่เข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ทําให้เกิดทะเลาะเบาะแว้งและ ตรี ชฎา พลอาสา (2544: 53 – 56) ยังศึกษาความเครี ยดของครู แนะแนว
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การที่ชีวิตคู่มีปัญหาเป็ นสาเหตุที่ทาํ
ให้เกิดความเครี ยดซึ่ ง นิ ติ ภิรมย์ (2544: 60 – 62) ได้ศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเครี ยดของ
ข้าราชการพลเรื อน ได้แก่ คู่สมรสไม่เข้าใจเกี่ ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ คู่สมรสกดดันหรื อเรี ยกร้ องมาก
เกินไป คาดหวังในอาชีพรับราชการมากเกินไป และอยากให้ลาออกไปประกอบอาชีพอื่น สอดคล้อง
กับการศึกษาของ พิณทิพย์ สี นุย้ (2545: 73) ที่ศึกษาพบว่าสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับสมาชิกใน
ครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางลบกับความเหนื่ อยหน่ายในการปฏิบตั ิงานของพยาบาลอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับการศึกษาของ จักรพันธุ์ เจริ ญผล (2546: 92-95) ได้ศึกษาปั จจัยที่มี
ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง เหตุ กับ ความเครี ย ดในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานการสื่ อ สารแห่ ง ประเทศไทย
สํานักงานใหญ่ พบว่า ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ส่ งผลทางตรงต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
และ พรดารา แซ่ฉวั่ (2547: 88-89) ศึกษาพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวเป็ นตัวแปรที่สามารถวิธี
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นอกจากนี้ การศึกษาของ โสภา ชปิ ลมันน์และคณะ (2534: 24-27) ศึกษาว่า ผูท้ ี่มีความพึงพอใจ
ในครอบครั ว สู ง จะรู ้ สึ ก ว่ า ตนเองมี คุ ณ ค่ า ได้รั บ การยกย่อ งชื่ น ชมจากสมาชิ ก ในครอบครั ว ได้รั บ
ความเห็ นอกเห็ นใจ และมีกาํ ลังใจทําให้พร้อมที่ จะเผชิ ญกับปั ญหาต่าง ๆ ได้ ต่อมา ศศิ มา กุสุมา ณ
อยุธยา และอรทัย โสมนริ นทร์ (2540: 22) ศึกษาพบว่า การสนับสนุ นจากครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมเผชิญความเครี ยดด้านแก้ไขความรู ้สึกที่เป็ นทุกข์อย่างมีนยั สําคัญทางสติติที่ระดับ
.01 สอดคล้องกับการศึกษาของ ดรุ ณรัตน์ ผลสวัสดิ์ (2544: 86-88) ที่พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการ
สนับ สนุ น ทางสั ง คมต่ า งกัน จะมี ก ารปรั บ ตัว แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
เนื่ องมาจากผูท้ ี่ได้รับการสนับสนุ นทางสังคมมาก ถึงแม้ว่าจะต้องรับผิดชอบด้านการทํางานและการ
เรี ยน แต่เมื่อได้รับความห่วงใย กําลังใจจากเพื่อนและครอบครัว แล้วส่ งผลให้ผนู ้ ้ นั สามารถปรับตัวได้ดี
ส่ วน ถนิ มกาญจน์ พิพฒั นโยธะพงศ์ (2544: 102) ได้ศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารที่สมรสแล้ว และ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสู ง มีความพึงพอใจในชีวิตสู งกว่าพนักงานธนาคารที่ได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวที่ต่าํ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และวาทินี ผ่องอําไพ
(2546: 60-62) ได้ศึกษาพบว่าการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ปรับตัวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วน ณัฎฐณิ ชย์ สวัสดีมงคล (2547: 60) ได้ศึกษาปั จจัย
ที่มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความเครี ยด และ สุ ภาณี เกษมสันต์ (2547: 30-31) ได้ศึกษาภาวะเครี ยดของ
แรงงานสตรี ที่รับงานมาทําที่บา้ นในเขตภาคเหนื อ พบว่า ปั จจัยด้านแหล่งสนับสนุ นในครอบครั วมี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความเครี ยดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

24
ปัจจัยการทํางานทีก่ ่ อให้ เกิดความเครียดและการเผชิญความเครียด
ชูฑิตย์ ปานปรี ชา (2529 : 486-488) ได้กล่าวถึงปั จจัยด้านการทํางานที่ก่อให้เกิดความเครี ยดได้
ได้แก่ การทํางานบางชนิ ดที่ขาดความปลอดภัยในที่ทาํ งาน งานเสี่ ยงอันตราย งานที่ไม่พึงพอใจ มองไม่
เห็นความสําคัญของงานที่ทาํ
ซึ่ ง ความเครี ยดโดยส่ วนใหญ่มกั จะมีสาเหตุจากเรื่ องของการทํางาน
โดยเฉพาะความเครี ยดที่เกิดจากการทํางานที่หนักเกินไป กําหนดเวลา เร่ งรัดงานและขาดความมัน่ คง
ของงาน ผลตอบแทนจากการทํางานตามปกติไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย พนักงานจึ งจําเป็ นต้องทํางาน
ล่วงเวลาเพื่อให้ได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นและประกอบกับบริ ษทั จัดให้มีวนั หยุดพักผ่อนน้อย จึงทําให้ร่างกาย
พักผ่อนไม่เพียงพอ ส่ งผลทําให้เกิดความเครี ยดทางด้านร่ างกายและด้านอารมณ์ความคิด
(ก้องกิตต์
อุ่นเจริ ญ, 2547: 59)
ชัยวัฒน์ เพชรกูล (2539: 5) กล่าวว่า ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเครี ยดในการทํางานได้แก่ ปั จจัย
ด้านตัวงาน ทั้งสภาพการทํางานโดยตรง ลักษณะงาน ความยากง่าย ปริ มาณงานมาก บราวน์ และ
โมเบริ์ ก (Brown & Moberg,1980) ได้กล่าวถึงปั จจัยเกี่ยวกับตัวงานว่า สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครี ยด
จากการทํางาน ได้แก่ สภาพการทํางาน(Working condition) เช่น การที่ตอ้ งการทํางานอย่างรวดเร็ ว ต้อง
ใช้ความพยายามสู งหรื องานที่ลาํ บากเกินไป และงานที่หนักเกินไป(Work overload) หมายถึง การมี
ปริ มาณงานที่ตอ้ งทํามากหรื องานที่ตอ้ งใช้สมาธิในการทํางานสูง ใช้เวลารวดเร็ ว หรื อเป็ นการตัดสิ นใจที่
มีความหมาย ส่ วน คลีมอนต์และซาคอฟสกา (นุชรัตน์ สิ ริประภาวรรณ, 2542; อ้างอิงจาก Clements &
Zarkorwska, 1994) กล่าวว่าผูท้ ี่เครี ยดมักจะมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับปั จจัยด้านเนื้อหาของงาน ได้แก่ระดับ
ความยากของงานเกินกว่าความสามารถของตนที่มีอยู่ ความไม่พึงพอใจ/อันตรายจากงาน ความหนักเบา
ของงาน งานมากหรื อน้อยเกินไป มีส่ิ งมารบกวนในงานที่ทาํ อยู่ และข้อจํากัดในเรื่ องเวลา (deadline)
ระดับอํานาจตัดสิ นใจในงานที่ทาํ และต้องรับผิดชอบคน งบประมาณ หรื อเครื่ องมือ
การศึกษาของนี ดเดิล และคนอื่น ๆ (ชุมพรศรี ฉัตรปิ ยานนท์, 2538: 60 – 63; อ้างอิงจาก
Needle & others, 1981: 175-181) ได้ศึกษาถึงสาเหตุของความเครี ยดของครู พบว่า ส่ วนหนึ่งเกิดจาก
งานมีมากเกิ นไป และไม่มีความปลอดภัยในการทํางาน ส่ วน คิริลลอฟ และโคส (ฉัตรกมล ออก
กิจวัตร, 2546: 72; อ้างอิงจาก Burns, 1993 : 431; citing Kirilloff & Close, 1983) ศึกษาพบว่า สาเหตุ
ที่ทาํ ให้พยาบาลเกิดความเครี ยดเกิดจากปริ มาณงานที่มากและจํานวนพยาบาลไม่เพียงพอ และเอนเซอร์
(ปาลชาติ ชาวโพธิ์ หลวง, 2543: 95; อ้างอิงจาก Ensor, 1983) ได้ศึกษาพบว่า การมีภาระงานมาก
เกินไปมีผลทําให้เกิดความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ นายานัน เมนอน และ
สเป็ คเตอร์ (จักรพันธุ์ เจริ ญผล, 2546: 97-99; อ้างอิงจาก Naryanan, Menon, & Spector, 1999) ที่
ศึกษาพบว่า พยาบาลที่ทาํ งานในหน่วยฉุกเฉินมีปริ มาณงานมาก ซึ่งส่ งผลต่อความเครี ยดในการทํางาน
นอกจากนี้ การศึกษาของ รพาพิมพ์ เมฆศรี อรุ ณ (2536: 103) ได้ศึกษาสาเหตุของความเครี ยด
ในการปฏิบตั ิงานของบรรณารั กษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า การปฏิบตั ิงานเป็ นต้นเหตุ
สําคัญที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า สุ ขภาพเสื่ อมโทรมมีผลมาจากการทํางาน
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นอกจากนี้ ธิดา ผ่องอําไพ (2547: 79) ได้ศึกษาพบว่า บุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบตั ิงาน
ในแผนกผูป้ ่ วยมีอาการน้อย มีความเครี ยดสู งกว่า บุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในแผนกผูป้ ่ วย
วิกฤต เนื่ องจากพยาบาลที่ ปฏิ บตั ิงานในแผนกอาการค่อนข้างน้อยต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคล
หลายอาชี พ หลายระดับได้แก่ ผูร้ ่ วมงาน ญาติ และผูป้ ่ วยเป็ นจํานวนมาก แต่ ละคนมี ความแตกต่าง
ทางด้านอารมณ์ เช่ น ผูร้ ั บบริ การต้องการความสะดวก รวดเร็ ว ไม่ตอ้ งรอคอย ทําให้เกิ ดการขัดแย้ง
โต้เถียงระหว่างผูใ้ ห้บริ การ และผูร้ ับบริ การอยูเ่ สมอ พยาบาลต้องคอยให้คาํ แนะนะ และประสานงานอยู่
เสมอ สรุ ปได้วา่ ลักษณะของงานที่มีความละเอียดและมีภาระงานมากก่อให้เกิดความเครี ยดได้ง่าย ส่ วน
จักรพันธุ์ เจริ ญผล (2546: 92-95)
ได้ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุกบั ความเครี ยดในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานการสื่ อสารแห่ งประเทศไทย (สํานักงานใหญ่) พบว่าลักษณะงานและปริ มาณ
งาน ส่ งผลทางตรงต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน เช่นเดียวกับที่ สิ ทธิ ศกั ดิ์ อัครฮาด (2542: 79-83)
ศึกษาพบว่า ข้าราชการตํารวจมีความเครี ยดต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ เนื่ องจากต้องเสี่ ยงภัย และอันตราย
ตลอดเวลา มีความเครี ยดต่อการได้รับมอบหมายงานมากเกินไป และสิ ริพร เลียวกิติกลุ (2545: 92)
ได้ศึกษาปั จจัยในการทํางาน การเผชิ ญความเครี ยดและความเครี ยดของบุคลากรระดับปฏิบตั ิการใน
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ชัยวัฒน์ เพชรกูล (2539: 5) กล่าวถึงปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเครี ยดในการทํางาน ได้แก่ปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าในอาชี พ โดยมี สาเหตุจากความคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนเลื่ อนตําแหน่ ง ซี่ งคลี
มอนต์และซาคอฟสกา (นุชรัตน์ สิ ริประภาวรรณ, 2542; อ้างอิงจาก Clements & Zarkorwska, 1994)
กล่าวว่าผูท้ ี่ เครี ยดมักจะมีสาเหตุเกี่ ยวข้องกับปั จจัยโอกาสในการพัฒนา คือ ขาดโอกาสเรี ยนรู ้ และ
ความก้าวหน้าในอาชีพ แผนการพัฒนาในด้านสายงานอาชีพไม่ชดั เจน องค์กรความมัน่ คงในงานน้อย
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรื อขั้นตอนการทํางาน และเฮลท์ทรี เจล, สโลคัม และวูด๊ แมน (สิ ริพร เลียว
กิตติกุล, 2545:32; อ้างอิงจาก Hellriegel, Sloocum & Woodman, 1998) กล่าวถึง สาเหตุหลักของ
ความเครี ยดในการทํางาน ว่าเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการพัฒนาทางอาชีพนั้น ได้แก่ ความก้าวหน้า
การสับเปลี่ยนโยกย้าย การมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และความมัน่ คงในอาชี พ เช่ น การได้รับการ
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความก้า วหน้ า ในตํา แหน่ ง อย่ า งมากหรื อการไม่ ไ ด้รั บ การสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าในตําแหน่ง สามรถทําให้พนักงานเครี ยดมากขั้น และแนวคิดของอมรากุล อินโอชานนท์
(ธี รพร ศรประสิ ทธิ์, 2544: 125; อ้างอิงจาก อมรากุล อินโอชานนท์, 2534) กล่าวว่า ความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งการงาน และการพัฒนาทางด้านอาชีพ เป็ นสาเหตุให้เกิดความเครี ยดแก่บุคคลได้
แมคมิลแลน และดูเอน (นฤมล พระใหญ่, 2547: 61 – 64; อ้างอิงจาก Macmillan & Duane,
1982: 45) ได้กล่าวถึงบุคคลที่ไม่ได้รับตําแหน่ งหรื อได้รับตําแหน่ งในระดับที่เกินความสามารถของ
ตนเอง จะก่อให้เกิดความเครี ยดในการทํางาน สอดคล้องกับการศึกษาของนิ เดิล และคนอื่น ๆ (ชุมพร
ศรี ฉัตรปิ ยานนท์, 2538: 60 – 63; อ้างอิงจาก Needle & others, 1981: 175-181) ได้ศึกษาถึงสาเหตุ
ของความเครี ยดของครู พบว่า ส่ วนหนึ่ งเกิดจากงานที่ทาํ ไม่น่าสนใจมีโอกาสก้าวหน้าน้อย นอกจากนี้
รพาพิมพ์ เมฆศรี อรุ ณ (2536: 103) ได้ศึกษาพบว่า บรรณารักษ์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ มีสาเหตุ
ของความเครี ย ดมาจากความไม่ ก้า วหน้า ในการปฏิ บตั ิ ง าน เนื่ องจากการที่ เ ป็ นข้า ราชการสาย ข.
เสี ยเปรี ยบกว่าข้าราชการสาย ก. ทั้งความก้าวหน้าและสวัสดิการ รวมถึงการที่ไม่ได้รับความก้าวหน้าใน
การประกอบวิชาชี พทางสายงานบรรณารักษ์เท่าที่ควร ส่ วน ภาวดี นวลมณี (2537) ที่ศึกษาพบว่า
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสัมพันธ์ต่อความเครี ยดของตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเฉพาะด้านความรู ้สึกที่ได้รับจากการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า
ในตําแหน่งหน้าที่การงาน หรื อโอกาสได้รับการพัฒนาความรู ้ความสามารถในรู ปแบบต่าง และชัยวัฒน์
เพชรกูล (2539: 82) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความเครี ยดของตํารวจจราจรในเขตนครบาล พบว่า
ความก้าวหน้าในอาชี พมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความเครี ยดอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01
เช่นเดียวกับการศึกษาของ ดุษณี ทัศนาจันธานี (2539: 75-83) บรรยากาศในการปฏิบตั ิงานด้าน
สภาพแวดล้อมขององค์กรพยาบาลหน่ วยฉุ กเฉิ น มี ความสัมพันธ์กับความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งาน
เนื่องมาจากการส่ งเสริ มความก้าวหน้า สร้างขวัญกําลังใจ และการให้ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม ล้วนจะ
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ต่อมา นุชรัตน์ สิ ริประภาวรรณ (2542: 96) ได้ศึกษา พบว่า ความสําเร็ จและความก้าวหน้าใน
อาชีพมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเครี ยดของผูพ้ ิพากษาในเขตกรุ งเทพมหานคร เช่นเดียวกับการศึกษา
ของ สิ ริพร เลียวกิติกลุ (2545: 92) ได้ศึกษาปัจจัยในการทํางาน การเผชิญความเครี ยดและความเครี ยด
ของบุคลากรระดับปฏิบตั ิการในสํานักอธิ การบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่า ปั จจัยด้านความสําเร็ จ
และความก้าวหน้าในงานมี ความสัมพันธ์ทางลบกับความเครี ยด และการศึ กษาของ วรภรณ์ คล้าย
ประยงค์ (2546: 144) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดและความคาดหวังของพนักงาน
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)หลังการปฏิรูปองค์การ พบว่า ความก้าวหน้าในงานมี
ความสัมพันธ์เชิงลบระดับปานกลางกับความเครี ยดของพนักงาน โดยพนักงานที่มีความก้าวหน้าในงาน
สู ง เป็ นผูท้ ี่ประสบความสําเร็ จในการทํางานตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็มี
ความเชื่อว่าตนเองสามารถทําให้สาํ เร็ จได้เช่นกัน จึงส่ งผลให้เกิดความตึงเครี ยดตํ่า และจักรพันธุ์ เจริ ญ
ผล (2546: 92-95)
ได้ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุกบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานการสื่ อสารแห่ งประเทศไทย (สํานักงานใหญ่) พบว่า ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่ งผล
ทางตรงต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิสอดคล้องกับการศึกษาของ นฤมล พระใหญ่ (2547: 61 – 64) ได้
ศึกษาความเครี ยดและสาเหตุของความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพยาบาลประจําวันในโรงพยาบาล
เอกชนแห่ งนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร พบว่า พยาบาลส่ วนใหญ่มีความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานมาจาก
สาเหตุดา้ นความก้าวหน้าในงานมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 72.32 ทั้งนี้เนื่ องจากเบื่อนโยบายของผูบ้ ริ หารที่
ไม่เปิ ดโอกาสให้ไปอบรมหรื อศึกษาต่อ ความก้าวหน้าจึงขึ้นอยูก่ บั อายุงานมากกว่าความสามารถส่ วนตัว
และทํางานนานหลายปี แต่รายได้นอ้ ย นอกจากนี้ คาร์ไรท์ และคูเปอร์ (จักรพันธุ์ เจริ ญผล, 2546: 9799; อ้างอิงจาก Cartwright & Cooper, 1996) ได้กล่าวว่า การตั้งเป้ าหมายในอาชีพ เช่น ต้องการก้าว
ไปในตําแหน่งสู งสุ ดของบริ ษทั แต่ไม่มีโอกาสเลื่อนขั้น หรื อตําแหน่งทําให้ขาดขวัญในการทํางาน และ
ก่อให้เกิดความเครี ยดในการทํางานได้เช่นกัน และชัยวัฒน์ เพชรกูล (2539: 5) ได้กล่าวถึง ปั จจัยที่
ก่ อ ให้เ กิ ด ความเครี ย ดในการทํา งาน ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นบทบาทหน้า ที่ มี ส าเหตุ ม าจากความสั บ สน
คลุ ม เครื อ หรื อ ความขัด แย้ง ในด้า นของเขตความรั บ ผิด ชอบในการทํา งานหรื อ ในหน้า ที่ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย และปัจจัยด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร เกิดความไม่สอดคล้องในด้านระบบ ระเบียบ
วิธี สายบังคับบัญชา การติดต่อสื่ อสาร การควบคุมงาน
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คลีมอนต์และซาคอฟสกา (นุ ชรัตน์ สิ ริประภาวรรณ, 2542; อ้างอิงจาก Clements &
Zarkorwska,1994) กล่าวว่า ผูท้ ี่เครี ยดมักจะมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับปั จจัยด้านบทบาทในงานด้านต่างๆคือ
ความชัดเจนในบทบาท ไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน ความขัดแย้งที่เกิ ดจากต้องสวมหน้าที่หลาย
บทบาท ความขัดแย้งที่เกิดจากคนอื่นคาดหวังในบทบาทหน้าที่ของเรา และความเหมาะสมในบทบาทที่
บุคคลรับรู ้ถึงสถานภาพของตน มีความสับสนในบทบาทที่เพิ่งได้รับมอบหมาย
รังสรรค์ โฉมยา (2543: 149; อ้างอิงจาก Fredman, 1997: 1-32) ได้ศึกษาถึงระดับความ
แตกต่างกันของความเบื่อหน่ ายในการทํางาน พบว่า ความคลุมเครื อในบทบาทเป็ นตัวแปรหนึ่ งที่ทาํ ให้
ระดับความเบื่อหน่ายในการทํางานเพิ่มขึ้น และ คาเพล (ชุมพรศรี ฉัตรปิ ยานนท์, 2538: 60 – 63;
อ้างอิงจาก Caple, 1987 : 279-288) ได้ศึกษาพบว่า บทบาทที่คลุมเครื อในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั
ความเครี ยดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ จิระพร อุดมกิจ (2539: 91-92) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อความเครี ยดในการทํางานของบุคลากรคอมพิวเตอร์ พบว่า ปั จจัยด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ได้แก่ ความไม่ชดั เจนของหน้าที่ ความซํ้าซ้อนของงานมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความเครี ยดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และ ดุษณี ทัศนาจันธานี (2539 : 75-83) ได้ศึกษา พบว่าบรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน
ด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรพยาบาลหน่ วยฉุ กเฉิ น มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
เนื่ องมาจากนโยบายและกฎระเบี ยบของหน่ วยงาน การกําหนดบทบาทของพยาบาล การจัดเตรี ย ม
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ จ าํ เป็ นต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านไม่ เ หมาะสม ทํา ให้พ ยาบาลมี ค วามเครี ย ดในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่นเดียวกับ การศึกษาของ วริ นทร์ บุญเลี่ยม (2543: 74) ศึกษาพบว่า ความรู ้สึกว่ามีการ
กําหนดหน้าที่ ในการทํางานอย่างชัดเจน มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 กล่าวคือ บทบาทการทํางานที่คลุมเครื อ ไม่แน่นอนชัดเจนจะก่อให้บุคคลเกิดความเครี ยดได้
คิริลลอฟ และโคส (ฉัตรกมล ออกกิจวัตร, 2546: 72; อ้างอิงจาก Burns. 1993 : 431; citing
Kirilloff & Close, 1983) ศึกษาพบว่าการที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานที่ไม่ร่วมมือและไม่
ช่วยเหลือกันในการทํางานเป็ นสาเหตุให้เกิดความเครี ยด และ ลานรอส (ฉัตรกมล ออกกิจวัตร, 2546:
73; อ้างอิงจาก Lanros, 1988 : 637) ได้กล่าวว่า การไม่ได้รับการสนับสนุ นหรื อเอาใจใส่ จาก
ผูบ้ งั คับบัญชา อาจจะทําให้บุคลากรรู ้ สึกว่าตนเองไม่มีความสําคัญ ย่อมส่ งผลให้เกิ ดความเครี ยดด้าน
ร่ างกายและจิตใจได้ และแมคแกรธ (ตรี ชฎา พลอาสา, 2544: 53 – 56; อ้างอิงจาก McGrath, 1989:
2880-A) ได้กล่าวไว้ว่า การสนับสนุนของ ผูบ้ ริ หารจะมีผลต่อความเครี ยด และการไม่ให้อิสระในการ
ตัดสิ นใจในการทํางานก็เป็ นสาเหตุให้เกิดความเครี ยดได้ สอดคล้องกับการศึกษาของโคเฮน และ วิลล์
(ศุกร์ใจ เจริ ญสุ ข, 2537 : 73; อ้างอิงจาก Cohen & Will, 1987) ได้ศึกษา พบว่า การสนับสนุนทาง
สังคมจะช่วยลดความเครี ยด โดยการสนับสนุนทางสังคมเป็ นเสมือนเกราะกําบังที่ช่วยลดให้ความเครี ยด
น้อยลง นอกจากนี้ การศึกษาของ รัชดา เอี่ยมยิง่ พานิช (2531: 117-119) ได้ศึกษาพบว่า สิ่ งที่ส่งผลต่อ
ความเครี ยดในการทํางานมากที่สุดในเรื่ องที่ผรู ้ ่ วมงานไม่ค่อยเอาใจใส่ หรื อให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กัน เช่นเดียวกับการศึกษาของ ศุกร์ ใจ เจริ ญสุ ข (2537 : 73) ได้ศึกษา ความเครี ยดในบทบาทของ
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ปัจจัยทางสั งคมทีก่ ่ อให้ เกิดความเครียดและการเผชิญความเครียด
ต่อมา วันทนา เจริ ญรัตนโชติ (2545: 75) ศึกษาพบว่า ครู ประถมศึกษากลุ่มรัตนโกสิ นทร์ที่มี
สัมพันธภาพระหว่างครู กับเพื่อนร่ วมงานต่างกันมี ความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับ วรภรณ์ คล้ายประยงค์ (2546: 142-143) ศึกษาพบว่า การ
สนับ สนุ น ทางสัง คมจากหั ว หน้า งานและเพื่ อ นร่ ว มงานมี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ลบระดับ ปานกลางกับ
ความเครี ย ด โดยพนัก งานที่ ไ ด้รับ การสนับ สนุ น ทางสัง คมจากหัว หน้า งานสู ง จะเป็ นผูท้ ี่ มี ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานให้กบั องค์การอย่างเต็มที่ มีกาํ ลังใจในการพัฒนางานของตนเองให้เป็ นที่ยอมรับของหัวหน้า
งาน เนื่องจากว่าได้รับความยุติธรรม ความเอื้อเฟื้ อด้านต่าง ๆ จากหัวหน้างาน พนักงานจึงพยายามอย่าง
เต็มที่ในการทํางานแม้ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากการได้รับกําลังใจ และความช่วยเหลือจาก
หัวหน้างาน ทําให้ความเครี ยดตํ่า ส่ วน จักรพันธุ์ เจริ ญผล (2546: 92-95)
ได้ศึกษาปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์เชิ งเหตุกบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานการสื่ อสารแห่ งประเทศ ไทย
(สํานักงานใหญ่) พบว่า ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ส่ งผลทางตรงต่อ
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นอกจากนี้ ธิดา ผ่องอําไพ (2547: 81-82) ได้ศึกษาพบว่า บุคลากรทางการพยาบาลได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมมากจะมีความเครี ยดน้อย อธิบายได้ว่าบุคลากรทางการพยาบาลที่ได้รับความสนใจ
กําลังใจให้การยอมรับ ได้รับการสนับสนุนทางด้านความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร การเงิน อุปกรณ์เครื่ องใช้อย่าง
พอเพียง ตลอดจนส่ งเสริ ม สิ่ งแวดล้อมให้เอื้ออํานายต่อการทํางาน เช่น มีการพึ่งพาระหว่างกัน มีความ
ไว้วางใจ และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน สิ่ งเหล่านี้ จะช่วยให้บุคลากรสามารถปรับตัวปรับพฤติการณ์เพื่อ
ผ่อนคลายความเครี ยดที่มีอยูไ่ ด้อย่างรวดเร็ ว และนฤมล พระใหญ่ (2547: 61 – 64) ได้ศึกษาพบว่า
สาเหตุของความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ ง ได้แก่
ด้า นสัมพัน ธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่ ว มงาน สอดคล้องกับการศึ กษาของ นวรั ตน์ มัน่ สวาทะ
ไพบูลย์ (2547: 69) ศึกษาพบว่า สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับผูบ้ งั คับ บัญชา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความเครี ยดอย่างมีนยั สําคัญในทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า พยาบาลที่มีสัมพันธภาพกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา มีความสนิ ทสนมได้รับการยอมรับและความศรัทธาจากผูบ้ งั คับบัญชาก็จะส่ งผลให้เกิ ด
ความสุ ขในการทํางาน เมื่อเกิดความสุ ขในการปฏิบตั ิงานแล้ว ไม่ก่อให้เกิดความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
และการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา ได้แก่ การให้การสนับสนุ น ไว้วางใจ การประเมินผลงาน การ
เลื่ อ นขั้น การเลื่ อ นตํา แหน่ ง รวมทั้ง การให้ร างวัล และการลงโทษของผูบ้ ัง คับ บัญ ชา นอกจากนี้
สัม พัน ธภาพระหว่ า งพยาบาลกับ ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชามี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ ความเครี ย ดอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า พยาบาลที่มีสัมพันธภาพดีกบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีความเครี ยด
เพราะการปฏิบตั ิงานพยาบาลต้องประสานร่ วมมือกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และต้องมีการประเมินผลงานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การนิ เทศงาน รวมทั้งการลงโทษเมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทําความผิด และการศึกษาของ
ณัฎฐณิ ชย์ สวัสดีมงคล (2547: 60) ได้ศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ผูบ้ งั คับบัญชา
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีผลต่อความเครี ยด
งานวิจยั ที่สนับสนุ นว่า สภาพแวดล้อมในชุมชนที่อยูอ่ าศัยมีความเกี่ยวข้องกับความเครี ยด ดัง
การศึกษาของ สุ รศักดิ์ ศานุจารย์ (ธีรพร ศรประสิ ทธิ์ , 2544: 128; อ้างอิงจาก สุ รศักดิ์ ศานุจารย์, 2536)
ศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านความพอใจสภาพของที่พกั อาศัยมีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตที่ระดับ 0.05 โดยปั จจัยที่มีผลต่อความเครี ยดในระดับมาก ได้แก่ ความต้องการที่จะมีที่พกั อาศัย
ของตนเอง ที่พกั ที่อยูใ่ นปั จจุบนั ไม่ใช่ที่อยูข่ องตนเอง ที่พกั อาศัยอยูใ่ นปัจจุบนั คับแคบ ความปลอดภัยใน
เรื่ องทรัพย์สิน บริ เวณท้องที่อาศัยอยู่มีเสี ยงดังรบกวน และที่พกั อาศัยมีปัญหาด้านสาธารณู ปโภค ส่ วน
ขนิษฐา อารยภิญโญ (2542: 56) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีกรุ งเทพ พบว่า นักศึกษาที่มีทศั นะไม่ดีต่อสภาพแวดล้อมด้านหอพัก และวินยั ใน
หอพักจะมีความเครี ยดสูงกว่านักศึกษาที่มีทศั นะดีต่อสภาพแวดล้อมด้านหอพักและวินยั ในหอพักอย่างมี
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ตอนที่ 4 แนวคิด ทฤษฏีเกีย่ วกับการสั งเคราะห์ งานวิจัย
การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง การนําส่ วนย่อยมาประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดสิ่ งใหม่ มี
ด้วยกัน 3 ระดับคือ ระดับนํางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาสังเคราะห์จนเกิดความรู ้ในหัวข้อนั้น ๆ เรี ยกว่าการ
วิเคราะห์แบบเมต้า (Meta analysis) ระดับที่นาํ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาสังเคราะห์จนเกิดเป็ นสาขาใหม่
เรี ยกว่า เมกะอนาไลซิส (Mega analysis) และระดับที่นาํ สาขาที่เกี่ยวข้องมาสังเคราะห์เรี ยกว่า การ
วิเคราะห์ระดับสู ง (Super analysis)
การสังเคราะห์งานวิจยั จําแนกได้เป็ น 2 ประการได้แก่
1. การสั งเคราะห์ เชิงคุณภาพ (Qualitative synthesis) เป็ นการอ่านรายงานการวิจยั แล้วนํามา
สรุ ปเข้าด้วยกัน ดังเช่น การทบทวนเอกสารงานวิจยั (Review of literature) ซึ่งการวิเคราะห์ลกั ษณะนี้
ก่อให้เกิดความหลากหลายของผลการวิเคราะห์เชิงคุณลักษณะจะอิงผูส้ งั เคราะห์เป็ นหลัก ผลที่ได้จาก
การสังเคราะห์ซ่ ึงมีความแตกต่างออกไปสําหรับงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จะสังเคราะห์งานวิจยั โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ซึ่งเป็ นเทคนิคการวิจยั ที่พยายามจะบรรยายเนื้อหาของข้อความหรื อ
เอกสาร โดยใช้วิธีการเชิงปริ มาณอย่างเป็ นระบบ ซึ่งหมายถึง การทําให้ขอ้ มูลเอกสาร ได้แก่ ถ้อยคํา
ประโยคหรื อความในเอกสารเป็ นจํานวนที่วดั ได้ แล้วแจงนับจํานวนของถ้อยคําประโยคหรื อใจความ
เหล่านั้น การบรรยายนี้เน้นที่เนื้อหาตามที่ปรากฏในข้อความ พัฒนาจากเนื้อหา โดยผูว้ จิ ยั ไม่มีอคติหรื อ
ความรู ้สึกของตัวเองเข้าไปพัวพัน ไม่เน้นการตีความหรื อหาความหมายที่ซ่อนอยูเ่ บื้องหลัง หรื อ
ความหมายระหว่างบรรทัด สําหรับนักวิจยั บางคนถือว่าการวิเคราะห์เนื้อหาอาจไม่จาํ เป็ นต้องใช้วิธีการ
เชิงปริ มาณก็ได้ เพียงแต่ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะของข้อความอย่างมีระบบ มีความเป็ นวัตถุวิสยั และอิง
กรอบแนวคิดทฤษฎี (สุ รางค์ จันทวานิช, 2531) ซึ่ง ไครเพนดอร์ฟ (Kripendorff, 1980) ได้เสนอการ
วิเคราะห์เนื้อหาไว้ 5 ประเภทคือ
1. เพื่อหามาตรฐานเพื่อประเมินคุณค่าของสาระเนื้อหาว่า มีคุณค่ามากน้อยเพียงไร หรื อแตกต่าง
จากมาตรฐานมากน้อยเพียงใด
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2. เพื่อหาดัชนีบางอย่าง เช่น ความถี่ของคํา สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นแรงจูงใจของผูเ้ ขียน หรื อ
หาดัชนีเพื่อชี้ให้เห็นความรู ้สึกพอใจ ไม่พอใจต่อเหตุการณ์
3. เพื่อหากลุ่มคําแบบต่าง ๆ เช่น อาจทําได้โดยใช้ตาํ แหน่ง ยศ ปี สถานที่ ชื่อ เป็ นต้น
4. เพื่อหาความหมายต่าง ๆ เช่น สรุ ปประเด็น การหาเหตุและผล การอธิบายพฤติกรรม เป็ นต้น
5. เพื่อหากระบวนการภายใน เช่น การวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม ทําให้ได้
ข้อสรุ ปเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ตามธรรมเนียมประเพณี ของคนในพื้นที่ต่อการทํานุบาํ รุ งสภาวะแวดล้อม
องค์ ประกอบของการวิเคราะห์ เนือ้ หา
อุทุมพร จามรมาน (2531) ได้เสนอ การวิเคราะห์เนื้อหาควรประกอบด้วย
1. เนื้อหาที่จะวิเคราะห์ซ่ ึงอาจเป็ นเอกสาร สิ่ งพิมพ์ รู ปภาพ การ์ตนู ละคร เพลง การโฆษณา
ฟิ ล์มภาพยนตร์ บทคําพูด คํากล่าว หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การศาสนา เป็ นต้น
2. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เนื้อหา มี 3 ประการใหญ่ ๆ คือ
2.1 เพื่อสรุ ปข้อมูล
2.2 เพื่อหารู ปแบบหรื อความสัมพันธ์ภายใน
2.3 เพื่อหารู ปแบบหรื อความสัมพันธ์ภายนอก
3. หน่วยในการวิเคราะห์ ผูว้ ิเคราะห์ตอ้ งมีความกระจ่างในเรื่ องหน่วยที่จะทํา การวิเคราะห์วา่
เป็ นหน่วยแบบใด โดยปกติหน่วยในการวิเคราะห์เนื้อหามี 3 ประการคือ
3.1 หน่วยจากการสุ่ ม ได้มาจากการสังเกต หรื อการสัมผัสแต่ละหน่วยนั้น มีลกั ษณะที่เป็ น
อิสระต่อกัน เช่น ประโยคแต่ละประโยคถือเป็ น 1 หน่วย
3.2 หน่วยจากการบันทึก เป็ นการจัดการกระทําข้อมูลจากการสุ่ มมาย่อยเป็ นกลุ่มเป็ นพวก
3.3 หน่วยจากเนื้อหาเป็ นการรวบรวมหน่วยจาการบันทึกมาจัดกลุ่มอีทีหนึ่ง
4. การสุ่ มตัวอย่างและประชากร การวิเคราะห์เอกสาร จะต้องเกี่ยวข้องกับปริ มาณของสิ่ งที่
นํามาวิเคราะห์มากมาย ดังนั้น นักวิเคราะห์จึงต้องรู ้จกั การสุ่ มเอกสารออกมาวิเคราะห์ โดยใช้ความรู ้
ความ สามารถจําแนกสิ่ งที่เกี่ยวข้องที่จะวิเคราะห์ออกมาจากสิ่ งที่ไม่เกี่ยวข้อง และหลังจากได้ปริ มาณสิ่ ง
ที่จะวิเคราะห์ออกมาแล้ว สุ่มเนื้อหาสาระสิ่ งที่จะวิเคราะห์ออกมาเท่าที่เวลาและงบประมาณอํานวยให้
5. วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสามารถกระทําได้ 2 ขั้นตอนคือ
5.1 การแปลภาษาเป็ นข้อมูล จะทําได้กต็ ่อเมื่อผูว้ ิเคราะห์จบั ประเด็นที่ซ่อนอยูใ่ นเนื้อหา
สาระได้อย่างชัดเจนเสี ยก่อน แล้วแยกเนื้อหาสาระออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ
5.2 แปลข้อมูลออกมาเป็ นตัวเลข หลังจากที่วิเคราะห์เนื้อหาออกเป็ นส่ วนย่อยแล้ว การแปล
ข้อมูลจากส่ วนย่อยเป็ นตัวเลขสามารถทําได้2แบบคือแปลเป็ นจํานวนหรื อความถี่กบั แปลเป็ นคะแนน
2. การสั งเคราะห์ เชิงปริมาณ ( Quantitative synthesis) เป็ นการวิเคราะห์ตวั เลขหรื อค่าสถิติที่
ปรากฏในงานวิจยั เหล่านั้นมาคํานวณเพิม่ เติม ทําให้เกิดข้อสรุ ปใหม่ ผลการสังเคราะห์เชิงปริ มาณจึง
สอดคล้องกันไม่วา่ จะมีผสู ้ งั เคราะห์กี่คนก็ตาม ดังนั้นการสังเคราะห์เชิงปริ มาณจึงเป็ นการวิเคราะห์ผล
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การสังเคราะห์งานวิจยั ครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยเมต้า ซึ่งมีวิธีการหลากหลาย ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ
ข้อมูลตัวเลขสถิติที่ปรากฏในผลงานวิจยั ที่ศึกษา มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และการออกแบบลักษณะของ
งานวิจยั ว่าเป็ นลักษณะการวิจยั เชิงทดลอง สหสัมพันธ์ หรื อการเปรี ยบเทียบ เป็ นต้น แต่ไม่วา่ จะใช้
วิธีการวิเคราะห์เมต้าแบบใดก็ตาม ส่ วนใหญ่เพื่อวัตถุประสงค์หลัก ๆ เดียวกัน เพื่อให้ได้ขอ้ ค้นพบใน
แง่มุมแต่ละด้านของปรากฏการณ์ที่ผวู ้ จิ ยั ศึกษา ช่วยให้ผวู ้ ิจยั เข้าใจปรากฏการณ์ของเรื่ องที่ศึกษาอย่างลุ่ม
ลึก ทําให้เข้าใจความก้าวหน้าและแนวโน้มของงานวิจยั ที่ศึกษา เพื่อเป็ นข้อมูลสรุ ปผลการวิจยั ในเรื่ องนั้น
ๆ หากพบว่า งานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์ครอบคลุมทุกตัวแปร ทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการทําวิจยั
เรื่ องนั้น ๆ และเพื่อเป็ นข้อมูลในการเสนอแนะ หรื อศึกษาในประเด็นที่ยงั ไม่มีผศู ้ ึกษา หรื อศึกษาต่อ
ยอดจากงานวิจยั เดิม เพื่อให้ได้คาํ ตอบที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ความหมายของการวิเคราะห์ เมต้ า
คําว่าเมต้า (Meta analysis) ซึ่งมีการใช้คาํ ในภาษาไทยแตกต่างกัน ดังเช่น สุ วฒั นา สุ วรรณ
(2527) ใช้คาํ ว่า การวิเคราะห์เมทต้า นงลักษณ์ วิรัชชัย (2529) ใช้คาํ ว่า การวิเคราะห์อภิมาน อุทุมพร
จามรมาน (2530) ใช้คาํ ว่า การวิเคราะห์เมตต้า ส่ วน ดุษฎี โยเหลา (2535) ใช้คาํ ว่า วิเคราะห์เมต้า ในการ
วิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้คาํ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า การวิเคราะห์เมต้า
กลาส (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุ วิมล ว่องวาณิ ช, 2541 อ้างอิงจาก Grass, 1976) ได้ให้ความหมาย
ว่า เป็ นการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (The analysis of analysis) เป็ นการวิเคราะห์ที่มีการนํางานวิจยั มาใช้
เป็ นแหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์
กลาส แมคกอว์และสมิธ (Grass, McGaw & Smith, 1981) ได้ให้ความหมายว่า เป็ นการวิจยั เชิง
ปริ มาณเพื่อสังเคราะห์งานวิจยั หลาย ๆ เรื่ องที่ศึกษาปัญหาวิจยั เดียวกันโดยใช้วิธีการทางสถิติ ข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์เมต้า จะได้ผลงานวิจยั ในรู ปขนาดอิทธิพลและคุณลักษณะงานวิจยั โดยผลการวิเคราะห์
จะให้ความสําคัญกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานวิจยั กับขนาดอิทธิพล
ในการกําหนดดัชนีมาตรฐานสําหรับการสังเคราะห์งานวิจยั ตามที่เฮดจ์ส ( นงลักษณ์ วิรัชชัย
และสุ วิมล ว่องวาณิ ช, 2541 : 17 อ้างอิงจาก Hedges, 1992) ได้สรุ ปดัชนีความสําคัญของอิทธิพลไว้ 6
ชนิด คือ 1) ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ที่พฒั นาโยเพียร์สนั ซึ่งได้มาจากงานวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ 2) ดัชนี
ได้มาจากงานวิจยั เชิงทดลอง มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ซึ่งไม่นิยมใช้
อยูใ่ นปัจจุบนั 3) ดัชนีที่ได้มาจากงานวิจยั เชิงทดลองโยมีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม และหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสถิติน้ ีคือค่าอิทธิพล (Effect size) 4) อัตราส่ วน
ระหว่างค่าสถิติกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 5) ผลต่างของสัดส่ วนในกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม และ
6) ผลต่างระหว่างความถี่ที่คาดหวังกับความถี่ที่สงั เกตได้

34
จากค่าดัชนีมาตรฐานข้างต้นได้ถูกพัฒนาขึ้นหลายชนิด แต่ดชั นีที่นิยมใช้กนั ในการวิเคราะห์
เมต้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีเพียงสองชนิดคือ ขนาดอิทธิพล (Effect size หรื อ ค่า d) และค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ( Correlation Coefficient หรื อ ค่า r)
กลาส แมคกอว์และสมิธ (Glass, McGaw & Smith, 1981) ได้เสนอสูตรการประมาณค่าขนาด
อิทธิพล และค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ โดยใช้การประมาณขนาดอิทธิพลโดยคํานวณจากสู ตรได้ 2 วิธี
คือ 1) วิธีการประมาณค่าโยการคํานวณ จากค่าสถิติที่ได้จากการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัดส่ วน (Proportion) ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r) หรื อ ค่า Sum of square ,
Mean of square , Degree of freedom ในงานวิจยั แฟคตอเรี ยล เป็ นต้น 2) วิธีการประมาณค่าที่ได้จาก
ค่าสถิติ ได้แก่ ค่า r, t, F, χ2 โดยมีสูตรในการประมาณค่าที่แตกต่างกันไปดังแสดงไว้ในบทที่ 3 ของ
งานวิจยั ฉบับนี้
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีการวิเคราะห์เมต้าแบบต่าง ๆ ได้ขอ้ สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบว่า การ
ประมาณค่าขนาดอิทธิพลและสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ทุกวิธี มีค่าใกล้เคียงกัน และหาวิธีที่มีความ
เหมาะสม (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุ วิมล ว่องวานิช, 2542: 10-14)
ส่ วนวิธีการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริ มาณด้วยการวิเคราะห์เมต้าตามวิธีการนับมีผศู ้ ึกษาและใช้
กันอยูม่ ีดงั แสดงในตาราง 1
ตาราง 1 สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบวิธีการวิเคราะห์เมต้าแบบต่าง ๆ
หัวข้ อ

วิธีการนับคะแนนเสี ยง
แบบเดิม (Traditional
Vote-Counting
Methods)

ผูพ้ ฒั นา

Kulik &
Kulik(1989),Glass,
McGaw & Smith. (1981)

วิธีหาระดับนัยสํ าคัญจาก
ผลการนับคะแนนเสี ยง
(Vote-Counting Method
Yielding Significance
Level)
Hunter & Schmidt (1990)
Hedges & Olkin. (1985)

ความหมาย เป็ นการนับความถี่ของผล 1. เป็ นการหาระดับ
การทดสอบสมมติฐาน
นัยสําคัญจากผลการนับ
ทางสถิติ แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
คะแนนเสี ยงโดยใช้การ
คือ
ทดสอบสมมติฐานทาง
1. กลุ่มที่มีนยั สําคัญทาง
สถิติในรู ปค่าความน่าจะ
สถิติเป็ นบวก
เป็ น
2. กลุ่มที่มีนยั สําคัญทาง 2. ความน่าจะเป็ น (P-values)
สถิติเป็ นลบ
ที่ได้จากงานวิจยั ที่นาํ มา
3. กลุ่มที่ไม่พบนัยสําคัญ
สังเคราะห์ค่าเกิน 0.50 อยู่
ทางสถิติ
ร้อยละ 50 และมีค่าน้อย
กว่า แต่เท่ากับ 0.50ยูร่ ้อย
ละ 50 โดยนําสัดส่ วนของ
งานวิจยั ที่มีค่าความน่าจะ
เป็ นเกิน 0.50 มาทดสอบ
สมมติฐานว่าเกินค่าที่
กําหนดหรื อไม่โดยใช้การ
ทดสอบ binomial test

วิธีการประมาณค่าขนาดอิทธิพล วิธีรวมค่ าความน่ าจะเป็ น
จากผลการนับคะแนนเสี ยง (Vote- สะสม (accumulation of
Counting Method Yielding
P-value)
Estimator of Effect Size
Hunter & Schmidt (1990)
Hedges & Olkin (1985)

Hedges (1992)
Hedges & Olkin.(1985)

เป็ นการนับจํานวนงานวิจยั ที่
ให้ผลการทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติแล้วมีนยั สําคัญทางบวก
สามารถนําคํ่าสัดส่ วนของ
งานวิจยั ที่มีนยั สําคัญทางสถิติมา
ประมาณค่าขนาดอิทธิพลได้โดย
การเทียบกับตารางสําเร็ จรู ป ที่
เฮดจ์และโอลกิ่น สร้างขึ้น และ
โดยการใช้สูตรประมาณค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานสําหรับ
ประมาณค่าช่วงความเชื่อมัน่
ของขนาดอิทธิพลที่ได้ดว้ ย ทั้ง
แบบการแจกแจงโค้งปกติและ
แบบไค-สแควร์

เป็ นการวิเคราะห์เชิงปริ มาณที่
รวมค่าความน่าจะเป็ น ด้วย
วิธีการทางสถิติโดยทัว่ ไปใช้
การหาค่าเฉลี่ยหรื อประมาณ
ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานและสร้างสูตรสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐานว่า
ค่าเฉลี่ยความน่าจะเป็ นนั้นจะ
แตกต่างจากศูนย์หรื อไม่ และ
ได้พฒั นาวิธีการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ
หลากหลายวิธี แต่วิธีน้ ีไม่
ซับซ้อน ไม่มีขอ้ ตกลง
เบื้องต้นเพราะเป็ นการ
ทดสอบนัยสําคัญแบบ
สถิตินนั พาราเมตริ ก
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หัวข้ อ

วิธีการนับคะแนนเสี ยง
แบบเดิม (Traditional
Vote-Counting
Methods)

วิธีหาระดับนัยสํ าคัญจาก
ผลการนับคะแนนเสี ยง
(Vote-Counting Method
Yielding Significance
Level)

ข้อจํากัด

1. ใช้ไม่ได้เมื่อสมมติฐาน
1. ขึ้นกับขนาดกลุ่ม
ศูนย์ในการทดสอบ
ตัวอย่างเพราะงานวิจยั
งานวิจยั แต่เรื่ องเป็ นเท็จ
ที่มีกลุ่มตัวอย่างขนาด
2. ไม่มีการประมาณขนาด
ใหญ่ มักให้
อิทธิพล
ผลการวิจยั มีหน่วย
สําคัญทางสถิติ แต่
อาจได้ค่าสหสัมพันธ์
ตํ่าหรื อมีค่าอิทธิพลตํ่า
2. ไม่มีการนําผลการวิจยั
ที่สาํ คัญในประเด็น
อื่น ๆ นอกจากการ
แปรผลนัยสําคัญทาง
สถิติมาวิเคราะห์
เพิ่มเติม

วิธีการประมาณค่าขนาดอิทธิพล วิธีรวมค่ าความน่ าจะเป็ น
จากผลการนับคะแนนเสี ยง (Vote- สะสม (accumulation of
Counting Method Yielding
P-value)
Estimator of Effect Size
1. งานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์ควร 1. ผลการสังเคราะห์ไม่ได้ให้
ค่าประมาณขนาดอิทธิพล
มีจาํ นวนมาก เพื่อให้
2. ในกรณี ที่มีงานวิจยั ที่นาํ มา
ค่าประมาณ มีความถูกต้อง
สังเคราะห์เพียงเรื่ องเดียวมี
ยิง่ ขึ้น
พารามิเตอร์ขนาดอิทธิพล
2. ใช้เพียงสัดส่ วนของงานวิจยั ที่
ไม่เท่ากับศูนย์จะทําให้ผล
มีนยั สําคัญทางสถิติ จึง
การสังเคราะห์ไม่ถูกต้องได้
เหมาะสําหรับงานวิจยั ที่ได้
3. ไม่เป็ นที่นิยมใช้ในปั จจุบนั
ข้อมูลการรายงานสถิติการ
วิจยั ที่ไม่ครบถ้วน
3. จํานวนงานวิจยั ที่นาํ มา
สังเคราะห์ควรมีจาํ นวนกลุ่ม
ตัวอย่างใกล้เคียงกันและ
นํามาเฉลี่ย

ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์เมต้า ตามวิธีของกลาส แมคกอว์และสมิธ (Glass,
McGaw & Smith, 1981) ซึ่งเป็ นวิธีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์เมต้า เพราะเป็ นวิธีที่พยายามสังเคราะห์
งานวิจยั เชิงทดลองรวมกับงานวิจยั เชิงสหสัมพันธ์
โดยมีสูตรการคํานวณค่าขนาดอิทธิพลและค่า
สหสัมพันธ์จากงานวิจยั ที่มีการออกแบบงานวิจยั แตกต่างกันไปจากค่าสถิติโดยตรง ซึ่งจุดเด่นของการ
ประมาณค่าดัชนีมาตรฐานหรื อค่าอิทธิพลจากวิธีน้ ีคือ การมีสูตรในการประมาณค่าขนาดอิทธิพลจาก
งานวิจยั ที่มีรูปแบบการทดลองแตกต่างกันทุกแผนแบบการวิจยั
และมีสูตรในการปรับเปลี่ยนสัมประ
สิ ทธิสหสัมพันธ์แบบอื่น ๆ มาเป็ นสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์เพือ่ อธิบาย
ความแปรปรวนใช้การวิเคราะห์ถดถอยและการวิเคราะห์ความแปรปรวน รวมทั้งสถิติข้นั สูงอื่น ๆ โดยมี
ดัชนีมาตรฐานเป็ นตัวแปรตามและตัวแปรปรับเป็ นตัวแปรต้น ซึ่งเป็ นสถิติที่เป็ นที่รู้จกั กันดีอยูแ่ ล้วจึงทํา
ให้การวิเคราะห์ตามแนวของกลาสและคณะเป็ นที่นิยม แต่มีขอ้ จํากัดว่าจะสามารถนําข้อมูลของงานวิจยั
ที่มีการนําเสนอผลงานวิจยั ที่แปรผลในรู ปของสถิติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในงานวิจยั บางสาขาหรื องานวิจยั
ในยุคก่อน ๆ อาจขาดการนําเสนอข้อมูลที่สมบูรณ์ในรู ปของสถิติที่เป็ นตัวเลข เช่น ค่า r ค่า t ค่า F ค่า χ2
หรื อจํานวนกลุ่มตัวอย่าง จึงไม่สามารถนําผลงานวิจยั เหล่านนี้มาใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ยเมต้า จึงเป็ นผลดี
ของการสังเคราะห์งานวิจยั ครั้งนี้ที่มีการนําเฉพาะงานวิจยั ที่มีการนําเสนอค่าสถิติที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะเป็ นงานวิจยั ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง แต่สาํ หรับวิธีการวิเคราะห์เมต้าแบบ
ประมาณค่าอิทธิพลจากผลการนับคะแนนเสี ยง (Vote-counting method yielding estimator of effect
size) ของเฮดจ์สและโอลคิน (Hedges & Olkin, 1990) มีขอ้ ดีสามารถนําค่าสัดส่ วนของงานวิจยั ที่มี
นัยสําคัญทางสถิติมาประมาณค่าอิทธิพลได้โดยการเทียบกับค่าในตารางสําเร็ จรู ป ที่เฮดจ์สและโอลคิน
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์งานวิจยั ดังเช่น งานวิจยั ของ อัจฉรา สุ ขารมณ์และอังศิ
นันท์ อินทรกําแหง (2548) ได้ประมวลและสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับอีคิวในประเทศไทย พบว่า
เป็ นการสังเคราะห์งานวิจยั ตั้งแต่ปี 2540 -2547 รวมจํานวน 177 เรื่ อง ใช้วิธีการวิเคราะห์เมต้าแบบการ
นับ (Vote-counting) ของ เฮดจ์สและโอลคิน (Hedges & Olkin, 1985) ซึ่งผลการวิจยั พบว่า งานวิจยั ส่วน
ใหญ่เป็ นงานวิจยั ระดับปริ ญญาโทคิดเป็ นร้อยละ 81.86 ศึกษาในช่วงปี 2544 -2546 มากที่สุดคิดเป็ นร้อย
ละ 81.87 กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 67.52
ใช้การออกแบบงานวิจยั เป็ นแบบสหสัมพันธ์ เชิงทดลอง และการสร้างเครื่ องมือวัด ตามลําดับ และปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่ออีคิว ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มปัจจัยส่ วนบุคคล ด้วยค่าอิทธิพลอยูใ่ นช่วง 0.05 – 0.65 รองลงมา
เป็ นกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน ที่ทาํ งาน สื่ อมวลชน ด้วยค่าอิทธิพลอยูใ่ นช่วง 0.20-0.35
กลุ่มปัจจัยด้านครอบครัว ด้วยค่าอิทธิพลอยูใ่ นช่วง 0.20-0.30 และกลุ่มปั จจัยด้านชีวสังคมด้วยค่าอิทธิพล
อยูใ่ นช่วง 0.01-0.35 ตามลําดับ นอกจากนี้ในงานวิจยั ของ อริ ยา ทองกร(2550) ได้ศึกษาตัวแปรที่สมั พันธ์
กับพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจากการสังเคราะห์งานวิจยั 132 เรื่ องโดยวิเคราะห์อภิมาน กลุ่มตัวอย่างเป็ น
งานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์เฉพาะงานวิจยั เชิงสัมพันธ์ มีตวั แปรตามเป็ นพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์เชิงปริ มาณด้วยวิเคราะห์เมต้า ตามวิธีของกลาส ซึ่งผลการวิจยั จากการ
วิเคราะห์เนื้อหาพบว่า งานวิจยั เป็ นปริ ญญานิพนธ์ระดับปริ ญญาโทเป็ นส่ วนใหญ่ร้อยละ 92.42 ศึกษา
ในช่วง ปี พ.ศ.2541-2544 เป็ นส่ วนใหญ่คิดเป็ นร้อยละ 41.66 กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มวัยทํางานรองลงมา
เป็ นผูป้ ่ วย นักเรี ยนนักศึกษาและผูส้ ูงอายุ ตามลําดับ ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็ นส่ วนใหญ่
คิดเป็ นร้อยละ 26.51 รองลงมาเป็ นการเลือกโดยบังเอิญและการสุ่ มแบบแบ่งชั้น ส่ วนแนวคิดทางการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพที่นิยมใช้กนั มากคือ Pender’s health promotion model คิดเป็ นร้อยละ 72.72 รองลงมา
เป็ นแนวคิด PRECEEDE-PROCEED Model คิดเป็ นร้อยละ 27.27 เครื่ องมือวัดมีความเชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง
0.24 – 0.98 โดยส่ วนใหญ่มีคุณภาพปานกลาง (0.40-0.80) คิดเป็ นร้อยละ 62.87 รองลงมามีคุณภาพ
ระดับสูงมากว่า 0.80 ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ30.30 ส่ วนใหญ่มีการตั้งสมมุติฐานเป็ นแบบสองทางคิดเป็ น
ร้อยละ 68.93 และตั้งระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เป็ นส่ วนใหญ่คิดเป็ นร้อยละ 94.69 ส่ วนผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ดว้ ยเมต้า พบว่า ปั จจัยที่นาํ มาศึกษาจัดประเภทเป็ นปัจจัยภายใน ปั จจัยภายนอก และ
ปั จจัยชีวสังคม ซึ่งตัวแปรในกลุ่มปัจจัยภายใน พบว่า ค่านิยมเกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพมีจาํ นวน
งานวิจยั ที่มีความสัมพันธ์กบั การส่ งเสริ มสุ ขภาพมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 95.00 รองลงมาเป็ นการรับรู ้
เกี่ยวกับสุ ขภาพ เจตคติต่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพและความรู ้เกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ส่ วนปั จจัย
ภายนอก พบว่าการได้รับการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพมากที่สุด
และปัจจัยทางชีวสังคมพบว่า มีการศึกษาสถานภาพสมรสในกลุ่มวัยทํางานมากที่สุด ส่ วนในกลุ่มผูป้ ่ วย
ศึกษาเรื่ องของระดับการศึกษา และเมื่อพิจารณาขนาดค่าเฉลี่ยสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์มาตรฐาน ในกลุ่ม
ปั จจัยภายใน พบว่า ค่านิยมเกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ มากที่สุดเท่ากับ 0.41 รองลงมาเป็ น การรับรู ้
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นงานวิจยั เชิงสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2525 – 2550 จํานวน 490 เรื่ องโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสรุ ปความก้าวหน้า
และพัฒนาการของการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดและ สรุ ปโปรแกรมเพื่อลดความเครี ยดที่มีอิทธิพลต่อความเครี ยด
และการเผชิญความเครี ยด โดยมีวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
1. สังเคราะห์งานวิจยั ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
1.1 อ่านและคัดเลือกงานวิจยั ที่มีการรายงานผลการวิจยั ทั้งในลักษณะการพรรณนา และ
งานวิจยั ที่เป็ นเชิงปริ มาณ
1.2 ทําการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้สรุ ปตามประเด็นข้อมูลทัว่ ไปทั้งงานวิจยั เชิงคุณภาพ
และปริ มาณ ที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อมูลการวิจยั และสรุ ปข้อมูลเป็ น จํานวน ร้อยละ
1.3 สรุ ปรายงานผลการวิเคราะห์เนื้อหา อภิปรายผลและให้เสนอแนะ
2. การสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริ มาณด้วยการวิเคราะห์เมต้าตามแนวคิดของกลาสและคณะ
2.1 คัดเลือกงานวิจยั ทั้งหมดที่มีคาํ สําคัญ
ว่า “ความเครี ยด” “การเผชิญความเครี ยด”
ตลอดจนงานวิจยั ที่มีการศึกษาตัวแปรตามที่มีความหมายในลักษณะของความเครี ยดและการเผชิญ
ความเครี ยด ได้แก่ การจัดการความเครี ยด การเผชิญปัญหา การจัดการกับปัญหา
2.2 พิจารณากําหนดดัชนีมาตรฐานที่ใช้การสังเคราะห์ดว้ ยเมต้าซึ่งในที่น้ ีใช้ค่าอิทธิพล
2.3 พิจารณาคํานิยามของงานวิจยั แต่ละเรื่ องว่าตัวแปรความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด
เป็ นไปในขอบเขตเดียวกัน จึงนํามาศึกษา
2.4 จัดประเภทตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด
2.5 สร้างเครื่ องมือซึ่งเป็ นแบบบันทึกข้อมูลรายงานการวิจยั ปริ ญญานิพนธ์หรื อวิทยานิพนธ์
พร้อมให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจ
2.6 ทดลองใช้แบบบันทึกและการลงรหัสข้อมูล จํานวน 10 เรื่ อง เพื่อนํามาสังเคราะห์พร้อม
ทั้งปรับปรุ งเครื่ องมือ
2.7 ดําเนินการเก็บรวบรวม บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน สําหรับการวิเคราะห์เมต้า จะบันทึก
เฉพาะรายงานวิจยั ที่ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณและมีการรายงานข้อมูลสถิติเพียงพอที่จะนํามา
วิเคราะห์ ส่ วนงานวิจยั ที่เป็ นเชิงคุณภาพหรื อรายงาน การวิจยั ที่รายงานข้อมูลสถิติไม่เพียงพอจะใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษา คือ รายงานการวิจยั ปริ ญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ที่ได้พมิ พ์เผยแพร่
ทั้งในรู ปของวารสารและรายงานฉบับสมบูรณ์ ในช่วงปี 2525 – 2550 รวมประมาณ 25 ปี ซึ่งผูว้ ิจยั ต้อง
ใช้การสื บค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง จากฐานข้อมูลในหน่วยงานด้านการวิจยั แหล่งทุนวิจยั
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชนและในกํากับทุกแห่งในประเทศไทย และติดตามรายงานวิจยั ที่อยูใ่ น
บรรณานุกรมของรายงานหรื อบทความวิจยั ลงวารสารในฉบับปี พ.ศ.ล่าสุ ด รวมทั้งรายงานวิจยั ที่นาํ เสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
กลุ่มตัวอย่ าง เป็ นงานวิจยั ที่มาจากแหล่งข้อมูลงานวิจยั ที่ที่เป็ นงานวิจยั ประเภท รายงานงานวิจยั
ปริ ญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของนักวิชาการ นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
ตั้งอยูท่ ้ งั ในกรุ งเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมจํานวน 15
แห่ง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3. มหาวิทยาลัยบูรพา
4. มหาวิทยาลัยมหิ ดล
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
12. สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์บณ
ั ฑิต (นิดา้ )
13. มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
14. มหาวิทยาลัยนเรศวร
15. มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเครี ยด การเผชิญความเครี ยด
2. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวแปรด้านปัจจัยที่ผวู ้ ิจยั ได้จดั แบ่งประเภทเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
2.1 ปั จจัยชีวสังคมและส่ วนบุคคล เช่น อายุ อายุงาน สถานภาพสมรส รายได้ สาขาที่
เรี ยน ลักษณะครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ลําดับการเกิด การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เป็ นต้น
2.2 ปั จจัยทางจิตลักษณะ เช่น บุคลิกภาพ ประสบการณ์การสูญเสี ย ความกังวล นิสยั
การเรี ยน อัตมโนทัศน์ แรงจูงใจ เป็ นต้น
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2.3 ปั จจัยทางสังคม เช่น ภาระ/ความรับผิดชอบต่อครอบครัว สัมพันธภาพ การ
สนับสนุนทางสังคม ความก้าวหน้าในงาน การปฏิรูปการศึกษา เป็ นต้น
2.4 ตัวแปรจัดกระทําหรื อโปรแกรมการพัฒนาเพื่อลดความเครี ยดและการเผชิญ
ความเครี ยด เช่น โปรแกรมการนวด การให้คาํ ปรึ กษา การฝึ กสมาธิ เป็ นต้น
เครื่องมือการวิจัย
เป็ นแบบบันทึ กการวิจยั ที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น จากแนวคิด และวิธีการ
สังเคราะห์งานวิจยั ด้วยเมต้าตามแนวของกลาสและคณะ และประยุกต์จากแบบบันทึกของ นงลักษณ์
วิรัชชัย และสุ วิมล ว่องวานิ ช (2542) ; อัจฉรา สุ ขารมณ์และอังศินนั ท์ อินทรกําแหง (2548) และบังอร
เทพเทียน (2548) โดยมีข้นั ตอนการพัฒนาเครื่ องมือดังนี้
1. ศึกษารายงายการวิจยั สังเคราะห์เมต้า เพื่อทําความเข้าใจแนวทางการสร้างเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งกําหนดประเด็นที่จะเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้ง
นี้
2. สร้างแบบเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นที่ผวู ้ ิจยั ทําการสังเคราะห์ และตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่ องมือโดยให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจเนื้ อหาความถูกต้องครบถ้วน ความเป็ นไปได้ในการเก็บ
ข้อมูล
3. ผูว้ ิจยั นําเครื่ องมือมาทดลองใช้เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานวิจยั จํานวน 50 เรื่ อง จากที่มาจาก
แหล่งแต่ละอุดมศึกษา แต่ละงานวิจยั ที่มีการออกแบบงานวิจยั และใช้สถิติที่แตกต่างกัน ให้ครบถ้วน และ
เมื่อพบปั ญหาในการบันทึกข้อมูล หรื อมีขอ้ มูลบางประเด็นที่ตอ้ งเพิ่มเติม ผูว้ ิจยั ทําการปรับปรุ งเครื่ องมือ
วัดอีกครั้งก่อนที่จะนําไปเก็บจริ ง ตามแบบเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
แบบบันทึกข้ อมูล การสั งเคราะห์ งานการวิจัยทีเ่ กีย่ วกับความเครียดและการเผชิญความเครียด
1. แหล่งข้อมูล
1.1 ชื่อผูท้ าํ วิจยั ............................................................... ปี ที่พิมพ์.......................................................
1.2 ชื่อเรื่ อง...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1.3 สถาบันเจ้าของงานวิจยั ..................................................................................................................
1.4 เพศของผูท้ าํ วิจยั
หญิง
ชาย
2. ประเภทงานวิจยั
รายงานการวิจยั ส่ วนบุคคล
รายงานการวิจยั ของหน่วยงาน.................
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอก สาขา......................................................................
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท สาขา.....................................................................
สารนิพนธ์ปริ ญญาโท สาขา......................................................................
อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................
3. วัตถุประสงค์งานวิจยั (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือวัด
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การเปรี ยบเทียบความเครี ยด/การเผชิญความเครี ยดระหว่างกลุ่ม
การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
การอธิบายลักษณะการทํานายความเครี ยด/การเผชิญความเครี ยด
การศึกษาผลกระทบจากความเครี ยด/การเผชิญความเครี ยด
การศึกษาประสิ ทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาด้านความเครี ยด/การเผชิญความเครี ยด
ชื่อโปรแกรม..................................................................................................................................
การสังเคราะห์และประมวลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องความเครี ยด/การเผชิญความเครี ยด
การวิจยั เชิงประเมินผลโครงการ
4. แบบแผนงานวิจยั
เชิงสํารวจ
ศึกษาเปรี ยบเทียบ
เชิงสัมพันธ์/สหสัมพันธ์
วิจยั และพัฒนา
เชิงทดลอง
เชิงปฏิบตั ิการ
เชิงประเมิน
วิเคราะห์องค์ประกอบ
อื่น ๆ ระบุ........................................
5. ลักษณะตัวแปรตามที่ศึกษา
ความเครี ยด ตามแนวคิดของ............................................โดยมีค่าความเชื่อมัน่ =............................
การเผชิญความเครี ยดตามแนวคิดของ............................. โดยมีค่าความเชื่อมัน่ = ............................
6. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
จํานวน ......... คน
6.1 นักเรี ยน/นักศึกษา
ระดับอนุบาล
จํานวน ..........คน
ระดับอาชีวศึกษา จํานวน ...............คน
ระดับประถมศึกษา จํานวน..........คน
ระดับปริ ญญาตรี จํานวน ...............คน
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ..........คน
ระดับปริ ญญาโท-เอก จํานวน ........คน
6.2 ข้าราชการ ..........................คน อาชีพ ระบุ.......................................................................คน
6.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ..........คน อาชีพ ระบุ ......................................................................คน
6.4 พนักงานเอกชน .................คน อาชีพ ระบุ ......................................................................คน
6.5 อื่น ๆ ...................................................................................................................................
7. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นเพศ หญิง.........คน ชาย...............คน รวมทั้งชายและหญิง...........คน
8. อายุของกลุ่มตัวอย่าง........................................................... ปี
9. วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง
Non-Probability Sampling โดยวิธี
เป็ นกลุ่มเดียวกับประชากร
เจาะจง สะดวก บังเอิญ โควตา ลูกโซ่
Probability Sampling
การสุ่ มอย่างง่าย
สุ่ มเป็ นระบบ
สุ่ มแบ่งชั้น สุ่ มแบ่งกลุ่ม สุ่ มหลายขั้น
10. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การบรรยาย T-test
ANOVA
MANOVA
Correlation
Regression
LISREL
อื่น ๆ ระบุ ................................................
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11. ค่าสถิติของการวิเคราะห์ตวั แปรเชิงเปรี ยบเทียบ /ความสัมพันธ์
ระหว่ างตัวแปร
ตัวแปรอิสระ

สถิตคิ ่ า r,t,z,χ2 มีหรือไม่ มี
นัยสํ าคัญที่

ตัวแปรตาม

จํานวน ค่ าอิทธิพล
ตัวอย่ าง

(d, β)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
--12. ผลการวัดระดับความเครี ยดของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับใด ................................................................
13. ผลการวัดระดับการเผชิญความเครี ยดของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับใด .................................................
14. . ค่าสถิติของการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปร
ตัวแปรต้นร่ วมปฏิสมั พันธ์

Df

SS

MS

F

P-value

ผลการวิจยั ที่สาํ คัญ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
15. ข้อเสนอแนะในงานวิจยั ที่น่าสนใจ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตามที่กลาส แมคกอว์และสมิธ ( Glass, McGaw,& Smith, 1981) ได้เสนอสูตรการประมาณ
ค่าขนาดอิทธิพลและค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ จากงานวิจยั แต่ละเรื่ อง โดยเสนอวิธีการประมาณค่าสอง
วิธี คือ วิธีการประมาณโดยการคํานวณโดยตรงจากค่าสถิติที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการประมาณค่า
โดยการคํานวณจากค่าสถิติที่ได้จากการทดสอบนัยสําคัญ และการศึกษาครั้งนี้ใช้การประมาณค่าสถิติ
จากการทดสอบนัยสําคัญ ด้วยค่า r,t,z,χ2 และการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. การวิเคราะห์เนื้อหา ใช้การพรรณนา และการรายงานเป็ นตัวเลข จํานวนและร้อยละ
2. การสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยการวิเคราะห์เมต้า โดยการประมาณค่าดัชนีมาตรฐานเป็ น
ค่าขนาดอิทธิพล
สู ตรการประมาณค่ าขนาดอิทธิพล
ประมาณค่าจากการคํานวณโดยตรง ในแบบแผนการวิจยั สหสัมพันธ์
d=

n − 2 ⎡ 2r ⎤
⎢
⎥
n ⎣ 1− r2 ⎦

โดยที่

d = ขนาดอิทธิพล (Effect size)
n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
r = สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s correlation coefficient)
วิธีการประมาณค่ าจากสถิติ
ค่าสถิติที่ใช้ในการประมาค่าขนาดอิทธิพล และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ หมายถึง ค่าสถิติที่
ได้จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ได้แก่ ค่า t, F, χ2, U มีสูตรในการประมาณค่าดังนี้
1. การประมาณค่าจากค่าสถิติ t ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ค่าสถิติ t ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมี 2 กรณี คือ กรณี กลุ่มตัวอย่างเป็ นอิสระ
ต่อกัน และกรณี กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กนั มีสูตรในการประมาณค่าขนาดอิทธิพล ดังนี้
d = t 1 / n E + 1 / nC

d =t

โดยที่

2
2
n(1 − rEC
)

d = ขนาดอิทธิพล (Effect Size)
NE = ขนาดกลุ่มตัวอย่างทดลอง nE = ขนาดกลุ่มตัวอย่างควบคุม
r = สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s correlation coefficient)
t = ค่าสถิติ ที
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2. การประมาณค่าสถิติ t ในการทดสอบนัยสําคัญของค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เมื่อทราบ
ค่าสถิ ติ t ในการทดสอบนัยสําคัญของค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน จะประมาณค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ และประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ได้ค่าจากสู ตร
r=

d=

t
t2 + n − 2

n − 2 ⎡ 2r ⎤
⎢
⎥
n ⎣ 1− r2 ⎦

โดยที่

d = ขนาดอิทธิพล (Effect Size)
n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
r = สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient)
t = ค่าสถิติ ที
3. การประมาณจากค่าสถิติ F
เมื่อมีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนและ
ทราบค่าสถิติ F จะประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าขนาดอิทธิพลได้จากสูตรนี้
SS B
SS B
=
=
SS T
SS W + SS B

r2 =

d =2

โดยที่

F(1− r 2 EC)(dfw −1)
(nE + nC )(dfW − 2)

F ( df B )
F [( df w ) + ( df B ) ]

เมื่อกลุ่มทดลองมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม

d = ขนาดอิทธิพล (Effect Size)
nE = ขนาดกลุ่มตัวอย่างทดลอง nC = ขนาดกลุ่มตัวอย่างควบคุม
df = องศาอิสระ (Degree of freedom)
r = สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient)
F = ค่าสถิติ F
SS = ผลรวมกําลังสองของคะแนนเบี่ยงเบน (Sum of Square)
ในกรณี ที่วิเคราะห์ความแปรปรวน เมื่อมีกลุ่มตัวอย่าง k กลุ่ม
d = 2f

n2
f =
1− n2

3(k − 1)
k +1

เมื่อ และ

n2 =

F ( k − 1)
F (k − 1) + (n − k )
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4. การประมาณค่าจากค่าสถิติไค-สแควร์
เมื่อทราบค่าสถิติไคสแควร์ ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะประมาณค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ได้ดงั นี้
=

r

χ2
χ2 +

n

5. การประมาณค่าจากค่าสถิติ Mann-Whitney u
เมื่อมีการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสถิติ Mann-Whitney U จะ
ประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พอ้ ยท์ไบซี เรี ยล (rpb) จากค่าสถิติ U ก่อน แล้วจึงจะประมาณค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน จากสูตรต่อไปนี้
r = rpb

n1 n2
un

;

U = ordinate of Unit normal distribution

rpb = 1 −

2U
n1 n2

;

U = ค่าสถิติ Mann – Whitney U.

โดยที่ rpb = สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรี ยล (Point biserial correlation)
n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างทดลอง
r = สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s correlation coefficient)
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บทที่ 4
ผลการสั งเคราะห์ งานวิจยั
การดําเนินการวิจยั ครั้งนี้เพือ่ ประมวลและสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริ มาณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดของคนไทยในระยะ 25 ปี ที่ผา่ นมาตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปี 2550
จํานวน 490 เรื่ อง ซึ่งผูว้ ิจยั ได้แบ่งวิธีการสังเคราะห์งานวิจยั ออกเป็ น 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 การสังเคราะห์งานวิจยั ในเชิงคุณภาพ (Qualitative synthesis)
เนื้อหา (Content analysis)

โดยใช้การวิเคราะห์

ตอนที่ 2 การสังเคราะห์งานวิจยั ในเชิงปริ มาณ (Quantitative synthesis) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
การวิเคราะห์ เมต้า (Meta analysis)

ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ในเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
เอกสารรายงานการวิจยั ที่นาํ มาประมวลและสังเคราะห์เป็ นงานวิจยั ที่ครอบคลุมทั้งภาคนิพนธ์
ปริ ญญานิพนธ์และรายงานวิจยั ของนิสิตอาจารย์บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยรวม 15
แห่ง โดยศึกษาแยกลักษณะตัวแปรที่ศึกษา 2 ตัวแปรคือ ความเครี ยด จํานวน 384 เรื่ อง และการเผชิญ
ความเครี ยด 199 เรื่ อง โดยมี 93 เรื่ อง ที่ศึกษาตัวแปรทั้งความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดอยูใ่ น
งานวิจยั เล่มเดียวกัน
ในการประมวลผลและสังเคราะห์งานวิจยั ด้านวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ในงานวิจยั จํานวน 490
เรื่ อง ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ และได้จาํ แนกเนื้อหาสาระของงานวิจยั เป็ นข้อมูลทัว่ ไปที่แสดงถึงลักษณะ
ของงานวิจยั และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวจิ ยั ของงานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1.1 ระดับงานวิจยั ที่ศึกษา ครอบคลุมทั้งงานวิจยั นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั ตามระดับงานวิจยั
ระดับงานวิจัย

จํานวน(เรื่อง)

ร้ อยละ

สารนิพนธ์

43

8.78

ปริ ญญานิพนธ์ ระดับปริ ญญาโท

435

88.78

ปริ ญญานิพนธ์ ระดับปริ ญญาเอก

6

1.22

รายงานวิจยั ของอาจารย์/นักวิชาการ

6

1.22

490

100.00

รวม

จากตาราง 2 พบว่า งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด ส่ วนใหญ่เป็ น
งานวิจยั ปริ ญญานิพนธ์ระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 88.78 รองลงมาเป็ นสารนิพนธ์ ปริ ญญานิพนธ์
ระดับปริ ญญาเอกและรายงานวิจยั ของอาจารย์/นักวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 8.78 ,1.22 และ 1.22 ตามลําดับ
1.1.2 ปี พ.ศ.ที่งานวิจยั พิมพ์เผยแพร่
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดของคนไทยมีผสู ้ นใจศึกษาอยู่
เป็ นจํานวนมากและมีแนวโน้มเพิม่ มากขึ้นในช่วงระยะทุก ๆ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปี พ.ศ. 2550
หรื อในช่วง 25 ปี ที่ผา่ นมา ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 3
ตาราง 3 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั จําแนกตามปี พ.ศ.
ช่ วงปี พ.ศ.

จํานวน(เรื่อง)

ร้ อยละ

2525 – 2530

12

2.46

2531 – 2535

22

4.49

2536 – 2540

72

14.69

2541 – 2545

208

42.45

2546 – 2550

176

35.92

รวม

490

100.00
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จากตาราง 3 พบว่า งานวิจยั ที่เกี่ยวกับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดของคนไทย
ส่ วนใหญ่มีผสู ้ นใจศึกษากันมากในช่วงปี พ.ศ. 2541 – 2545 คิดเป็ นร้อยละ 42.45 รองลงมาในช่วงปี
พ.ศ. 2546 – 2550 ช่วงปี พ.ศ. 2536 – 2540 ช่วงปี พ.ศ. 2531 – 2535 และ ช่วงปี พ.ศ. 2525 – 2530 คิด
เป็ นร้อยละ 35.92 , 14.69 , 4.49 และ 2.49 ตามลําดับ และแนวโน้มยังคงมีนกั วิจยั จํานวนมากที่ให้ความ
สนใจศึกษาความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดของคนไทยต่อไป
1.1.3 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นแหล่งผลิตผลงานวิจยั
นิสิตนักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ให้ความสนใจทํางานวิจยั
ที่เกี่ยวกับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดกันมาก ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 4
ตาราง 4 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์จาํ แนกตามสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ น
แหล่งผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั
สถาบันอุดมศึกษา
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จํานวน(เรื่อง)

ร้ อยละ

101

20.61

2. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

98

20.00

3. มหาวิทยาลัยบูรพา

76

15.51

4. มหาวิทยาลัยมหิ ดล

64

13.06

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

39

7.96

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

33

6.73

7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28

5.72

8. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

21

4.29

9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8

1.63

10. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

1.02

11. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

4

0.82

12. สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )

4

0.82

13. มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

3

0.61

14. มหาวิทยาลัยนเรศวร

3

0.61

15. มหาวิทยาลัยศิลปากร

3

0.61

490

100.00

รวม
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จากตาราง 4 พบว่า งานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์จากสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ ง ส่ วนใหญ่
เป็ นงานวิจยั ที่เป็ นแหล่งผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจยั คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 20.61
รองลงมาเป็ นมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คิดเป็ นร้อยละ 20.00, 15.51, 13.06, 7.96, 6.73, 5.72 และ4.29 ตามลําดับ และผลงานวิจยั จากมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ บ้างเล็กน้อยที่ผวู ้ ิจยั นํามาสังเคราะห์
1.1.4 เพศของผูว้ ิจยั
เนื่องจากงานวิจยั เรื่ องที่เกี่ยวกับความเครี ยด และการเผชิญความเครี ยด มักเป็ นงานวิจยั ใน
สาขาด้านจิตวิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพและการศึกษา ดังนั้นผูศ้ ึกษาหรื อผูว้ ิจยั ส่วนใหญ่มกั เป็ นเพศหญิง
ที่เข้ามาศึกษาในสาขานี้ดงั แสดงรายละเอียดในตาราง 5
ตาราง 5 แสดงจํานวนและร้อยละของเพศของผูว้ ิจยั
เพศ

จํานวน (เรื่อง)

ร้ อยละ

หญิง

415

84.69

ชาย

75

15.31

490

100.00

รวม

จากตาราง 5 พบว่า ผูว้ ิจยั ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 84.69 และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 15.31
1.2 ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินการวิจัย
1.2.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์ มีวตั ถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายของการ
วิจยั แตกต่างกันดังแสดงรายละเอียดในตาราง 6
ตาราง 6 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั จําแนกตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

จํานวน(เรื่อง)

ร้ อยละ

1. ศึกษาความสัมพันธ์และเปรี ยบเทียบ

392

80.00

2. ศึกษาผลของโปรแกรมลดความเครี ยด/เผชิญความเครี ยด

87

17.75

3. ศึกษาผลจากความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด

9

1.84

4. การพัฒนาเครื่ องมือวัดความเครี ยด

2

0.41

490

100.00

รวม
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จากตาราง 6 พบว่างานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์ส่วนใหญ่ ผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั
เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด
ที่ในลักษณะของการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเปรี ยบเทียบ ความสัมพันธ์เชิงเหตุ และการศึกษาตัวแปร
ทํานายความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด คิดเป็ นร้อยละ 80.00 รองลงมาเพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
ต่าง ๆ เพื่อลดความเครี ยดและฝึ กการเผชิญความเครี ยด คิดเป็ นร้อยละ 17.75 ส่ วนวัตถุประสงค์ของ
งานวิจยั เพื่อศึกษา ผลกระทบและพัฒนาเครื่ องมือการวัดนั้นมีผสู ้ นใจศึกษาเพียงเล็กน้อย
1.2.2 การออกแบบแผนงานวิจยั
งานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็ นงานวิจยั ที่ใช้
ตัวเลขมาวิเคราะห์ตามแผนการออกแบบงานวิจยั ซึ่งมีแตกต่างกันไปของแต่ละงานวิจยั
รายละเอียด
ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั จําแนกตามการออกแบบงานวิจยั
การออกแบบงานวิจัย

จํานวน(เรื่อง)

ร้ อยละ

1. เชิงสัมพันธ์

322

65.71

2. เชิงทดลอง

87

17.76

3. เชิงเปรี ยบเทียบ

79

16.12

4. วิเคราะห์องค์ประกอบ

2

0.41

490

100.00

รวม

จากตาราง 7 พบว่า งานวิจยั ที่เกี่ยวกับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด มีผวู ้ ิจยั ทําการ
ออกแบบงานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นงานวิจยั เชิงสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ 65.71 รองลงมาเป็ นงานวิจยั เชิง
ทดลอง งานวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบ และการวิเคราะห์องค์ประกอบคิดเป็ นร้อยละ 17.76, 16.12 และ 0.41
ตามลําดับ
1.2.3 ตัวแปรสําคัญที่ศึกษา
งานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์ในครั้งนี้
มีท้ งั งานวิจยั ที่ศึกษาเฉพาะความเครี ยด
การเผชิญ
ความเครี ยดและงานวิจยั ที่ศึกษาทั้งความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดอยูใ่ นเล่มเดียวกัน รายละเอียด
แสดงในตาราง 8
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ตาราง 8 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา
จํานวน(เรื่อง)

ร้ อยละ

ศึกษาเฉพาะความเครี ยด

291

59.39

ศึกษาเฉพาะการเผชิญความเครี ยด

106

21.63

ศึกษาทั้งความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด

93

18.98

490

100.00

ตัวแปรศึกษา

รวม

ตาราง 8 พบว่า งานวิจยั ส่ วนใหญ่ศึกษาเฉพาะตัวแปรความเครี ยดคิดเป็ นร้อยละ 59.39 รองลงมา
ศึกษาเฉพาะการเผชิญความเครี ยด และศึกษาทั้งความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดอยูใ่ นเล่มเดียวกัน
คิดเป็ นร้อยละ 21.63 และ 18.98 ตามลําดับ
1.2.4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเพื่อวัดความเครี ยด
มีงานวิจยั จํานวน 264 เรื่ อง จากงานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์ศึกษาตัวแปรความเครี ยด
ทั้งหมด 384 เรื่ อง ที่มีการระบุถึงความสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเพื่อวัดความเครี ยดไว้
ในรายงานการวิจยั ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 9
ตาราง 9 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั จําแนกตามช่วงค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ของครอนบาค
ของแบบสอบถามเพื่อวัดความเครี ยด
ช่ วงค่ าสั มประสิ ทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค (α )

จํานวน(เรื่อง)

ร้ อยละ

0.7000 - 0.8000

23

8.71

0.8020 – 0.8500

42

15.91

0.8546 – 0.9000

66

25.00

0.9020 – 0.9500

84

31.82

0.9505 – 0.9800

49

18.56

264

100.00

รวม

จากตาราง 9 พบว่า แบบสอบถามวัดความเครี ยดในรายงานการวิจยั ส่วนใหญ่ มีค่าสัมประสิ ทธิ์
ความเชื่อมัน่ ของครอนบาคของแบบสอบถามอยูใ่ นระดับสูงคือค่า α อยูร่ ะหว่าง 0.9020 – 0.9500 คิด
เป็ นร้อยละของจํานวนงานวิจยั ทั้งหมดเท่ากับ 31.82 รองลงมามีค่า α อยูร่ ะหว่าง 0.8546 – 0.9000 คิด
เป็ นร้อยละ 25.00 และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดของงานวิจยั 264 เรื่ อง พบว่า ค่า α ของแบบวัด
ความเครี ยดอยูใ่ นระดับที่เชื่อมัน่ ได้คือ ระหว่าง 0.7000 – 0.9800
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1.2.5 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามวัดการเผชิญความเครี ยด
มีงานวิจยั จํานวน 145 เรื่ อง จากงานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์ศึกษาตัวแปรการเผชิญ
ความเครี ยดทั้งหมด 199 เรื่ อง ที่ระบุถึงค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดการเผชิญความเครี ยดไว้
ในรายงานการวิจยั ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 10
ตาราง 10 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั จําแนกตามช่วงค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ของ
ครอนบาคของแบบสอบถามวัดการเผชิญความเครี ยด
ช่ วงค่าสั มประสิ ทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค (α ) จํานวน(เรื่อง)

ร้ อยละ

0.6033 – 0.7000

6

4.14

0.7100 – 0.7500

15

10.34

0.7505 – 0.8000

17

11.72

0.8100 – 0.8500

35

24.14

0.8518 – 0.9000

42

28.97

0.9100 – 0.9500

30

20.69

รวม

145

100.00

จากตาราง 10 พบว่า แบบสอบถามวัดการเผชิญความเครี ยดในรายงานการวิจยั ส่ วนใหญ่มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ของครอนบาคของแบบสอบถามอยูร่ ะดับค่อนข้างสูงคือ α อยูร่ ะหว่าง 0.8518
– 0.9000 คิดเป็ นร้อยละของจํานวนงานวิจยั ทั้งหมดเท่ากับ 28.97 รองลงมามีค่า α อยูร่ ะหว่าง 0.8100 –
0.8500 คิดเป็ นร้อยละ 24.14 และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดของงานวิจยั 145 เรื่ องพบว่า α ของ
แบบวัดการเผชิญความเครี ยดอยูใ่ นระดับที่เชื่อมัน่ ได้คือระหว่าง 0.6033 – 0.9500
1.2.6 ระดับความเครี ยด และการเผชิญความเครี ยด
จากงานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์จาํ นวนหนึ่งมีการสํารวจและประเมินระดับของ
ความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาซึ่งมีระดับแตกต่างกันรายละเอียดดังแสดง
ในตาราง 11
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ตาราง11 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั ที่รายงานระดับความเครี ยด และการเผชิญความเครี ยด
จําแนกตามระดับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ความเครียด
ระดับ

การเผชิญความเครียด

จํานวน(เรื่อง)

ร้ อยละ

จํานวน(เรื่อง)

ร้ อยละ

ตํ่า

76

24.92

4

3.96

ค่อนข้างตํ่า

15

4.92

12

11.88

ปานกลาง

169

55.41

50

49.51

ค่อนข้างสู ง

26

8.52

21

20.79

สู งถึงสู งมาก

19

6.23

14

13.86

รวมงานวิจัยทีร่ ายงาน

305

100.00

101

100.00

จากตาราง 11 พบว่า งานวิจยั ที่มีการรายงานระดับความเครี ยดทั้งหมด 305 เรื่ อง ส่ วนใหญ่
รายงานระดับความเครี ยดของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับปานกลางหรื อคิดเป็ นร้อยละ 55.41 รองลงมามี
ความเครี ยดอยูใ่ นระดับตํ่า คิดเป็ นร้อยละ 24.92 และกลุ่มตัวอย่างมีความเครี ยดอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง
และสูงถึงสูงมากอยูจ่ าํ นวนน้อยคิดเป็ นร้อยละ 8.52 และ 6.23 ตามลําดับ
ส่ วนระดับการเผชิญความเครี ยด พบว่า มีงานวิจยั ที่รายงานระดับการเผชิญความเครี ยดอยู่
จํานวน 101 เรื่ องและส่ วนใหญ่รายงานว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเผชิญความเครี ยดอยูใ่ นระดับปานกลางคิด
เป็ นร้อยละ 49.51 รองลงมาเป็ นการเผชิญความเครี ยดอยูใ่ นระดับค่อนข้างสู งและสู งถึงสูงมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 20.79 และ 13.56 ตามลําดับ
1.2.7 วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
มีงานวิจยั จํานวนหนึ่งที่รายงานวิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ไว้แตกต่างกันรายละเอียดดัง
แสดงในตาราง 12
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ตาราง 12 แสดงจํานวนและร้อยละของจํานวนงานวิจยั จําแนกตามวีธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่ าง

จํานวน (เรื่อง)

ร้ อยละ

การสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ ใช้ หลักความน่ าจะเป็ น (Non-probability sampling)

1. การเจาะจง (Purposive sampling)

96

25.67

2. เป็ นกลุ่มเดียวกับกลุ่มประชากร (Population sampling)

25

6.68

3. การสุ่ มแบบลูกโซ่ (Snow ball sampling)

21

5.62

4. การสุ่ มแบบสะดวก (Convenience sampling)

12

3.21

5. การสุ่ มโดยบังเอิญ (Accidental sampling)

2

0.53

6. กําหนดโควตา (Quota sampling)

2

0.53

106

28.34

2. สุ่ มอย่างง่าย(Simple random sampling)

71

18.98

3. สุ่ มแบบหลายชั้น (Multistage random sampling )

24

6.42

4. สุ่ มอย่างมีระบบ (Systematic random sampling)

11

2.94

5. สุ่ มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster or area random sampling )

4

1.08

374

100.00

การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ หลักความน่ าจะเป็ น (Probability sampling)

1. สุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)

รวม

จากตาราง 12 พบว่า จํานวนงานวิจยั ที่ระบุถึงวิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างหรื อการสุ่มตัวอย่าง มี
จํานวน 374 เรื่ อง ซึ่งส่ วนใหญ่มีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) คิดเป็ น
ร้อยละ 28.34 รองลงมาเป็ นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง การสุ่ มอย่างง่าย เป็ นกลุ่มเดียวกับกลุ่ม
ประชากร และสุ่ มแบบหลายชั้น คิดเป็ นร้อยละ 25.67 , 18.98 , 6.68 และ 6.42 ตามลําดับ
1.2.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากงานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์ เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณที่นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็ นตัวเลขและงานวิจยั ส่ วนใหญ่ถูกออกแบบเป็ นงานวิจยั เชิงสัมพันธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึง
สอดคล้องตามรู ปแบบงานวิจยั และวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ซึ่งหลายงานวิจยั มีวตั ถุประสงค์และ
สมมติฐานหลายข้อดังนั้น ในงานวิจยั เรื่ องหนึ่งจึงใช้สถิติวิเคราะห์หลายแบบ รายละเอียดดังตาราง 13
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ตาราง 13 แสดงจํานวนและร้อยละของงานวิจยั จําแนกตามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์

จํานวน (เรื่อง)

ร้ อยละ

Correlation

228

28.83

t – test

216

27.31

ANOVA

170

21.49

Regression

84

10.62

Descriptive ( X, SD)

52

6.57

Chi – square

24

3.03

U – test

12

1.52

Lisrel

5

0.63

719

100.00

รวม

จากตาราง 13 พบว่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ เป็ นสถิติวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์
(Correlation) คิดเป็ นร้อยละ 28.83 รองลงมาเป็ นสถิติค่าที (t - test) สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA) สถิติการวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์การถดถอย (Regression) และไคสแควร์ (Chi - square) คิดเป็ น
ร้อยละ 27.31, 21.49, 10.62 และ 3.03 ตามลําดับ และมีงานวิจยั ส่ วนน้อยที่ใช้สถิติข้นั พื้นฐาน non –
parametric ได้แก่ U – test และ ใช้สถิติข้นั สูงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างด้วยสถิติ Lisrel
1.2.9 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 95,645 คน จากงานวิจยั นํามาสังเคราะห์ 490 เรื่ อง
ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มนักเรี ยน นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานภาคเอกชนและ
ประชาชนทัว่ ไป รายละเอียดดังแสดงในตาราง 14
ตาราง 14 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในงานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์
กลุ่มตัวอย่ าง

จํานวน จํานวน
ร้ อยละของ
(เรื่อง) ตัวอย่ าง(คน) กลุ่มตัวอย่ าง

1. กลุ่มนักเรียนนักศึกษาระดับ (ร้อยละ 26.30 ของตัวอย่างทั้งหมด)
- อนุบาล

1

40

0.16
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กลุ่มตัวอย่ าง

จํานวน จํานวน
(เรื่อง) ตัวอย่ าง(คน)

ร้ อยละของ
กลุ่มตัวอย่ าง

-ประถมศึกษา

24

1,832

7.28

-มัธยมศึกษา

41

10,019

39.82

-อาชีวศึกษา

2

832

3.31

75

11,811

46.95

5

623

2.48

148

25,157

100.00

-พยาบาล

75

15,139

33.52

-ตํารวจ

38

8,238

18.24

-ครู /อาจารย์

37

10,657

23.59

-เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ

16

3,222

7.13

-ผูบ้ ริ หาร

9

1,819

4.03

-ทหาร

6

1,012

2.24

-แพทย์

5

1,186

2.63

-นักวิชาการ

4

1,296

2.87

-เจ้าหน้าที่เรื อนจํา

2

545

1.21

-นักสังคมสงเคราะห์

2

268

0.59

-นักบัญชี

1

395

0.88

-เจ้าหน้าที่ไปรษณี ย ์

1

339

0.75

-ผูพ้ ิพากษา

1

243

0.54

-ศึกษานิเทศก์

1

220

0.49

-ระดับปริ ญญาตรี
-ระดับปริ ญญาโท/เอก
รวม
2. กลุ่มข้ าราชการ (ร้อยละ 47.22ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด)
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กลุ่มตัวอย่ าง

จํานวน
(เรื่อง)

จํานวน
ร้ อยละของ
ตัวอย่ าง(คน) กลุ่มตัวอย่ าง

-เจ้าหน้าที่สาํ นักงานประกันสังคม

1

185

0.41

-บรรณารักษ์

1

168

0.37

-เจ้าหน้าที่สถานพินิจ

1

101

0.22

-เจ้าหน้าที่สาํ นักงานสาธารณสุ ข

1

100

0.22

-นักจิตวิทยา

1

32

0.07

203

45,165

100.00

-พนักงานธนาคาร

9

1,034

34.97

-จ้าหน้าที่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

3

388

13.12

-เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ

2

222

7.51

-เจ้าหน้าที่การสื่ อสารแห่ งประเทศไทย

2

700

23.67

-พนักงานขับรถรัฐวิสาหกิจ

1

343

11.60

-เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

1

168

5.68

-เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รัฐวิสาหกิจ

1

102

3.45

19

2,957

100.00

รวม
3. กลุ่มรัฐวิสาหกิจ(ร้อยละ3.09ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด)

รวม
4. กลุ่มเอกชน (ร้อยละ 15.94 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด)
-พนักงานบริ ษทั

34

4 ,956

32.52

-พนักงานระดับปฏิบตั ิการ

12

2,296

15.07

-ผูบ้ ริ หาร

7

1,430

9.38

-พยาบาลโรงพยาบาลเอกชน

6

2,567

16.58

-พนักงานขายประกัน

4

860

5.64
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กลุ่มตัวอย่ าง

จํานวน
(เรื่อง)

จํานวน
ร้ อยละของ
ตัวอย่ าง(คน) กลุ่มตัวอย่ าง

-ทํางานฟรี แลนซ์

4

700

4.59

-แพทย์โรงพยาบาลเอกชน

3

310

2.03

-พนักงานธนาคาร

3

524

3.44

-ครู /อาจารย์โรงเรี ยนเอกชน

3

118

0.77

-เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์บริ ษทั

2

597

3.92

-สื่ อสารมวลชน, อสมท

2

257

1.69

-พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน

1

317

2.08

-พนักงานขับรถบริ ษทั

1

117

0.77

-มัคคุเทศก์

1

129

0.85

-ดารา

1

61

0.40

รวม

84

15,239

100.00

-ผูป้ ่ วย

10

2,922

41.00

-ผูด้ ูแลผูป้ ่ วย

6

1,120

15.71

-ผูต้ ิดยาเสพติด

5

480

6.74

-นักโทษ

4

660

9.26

-ผูส้ ู งอายุ

4

1,285

18.03

-เด็กก่อนวัยเรี ยน

2

60

0.84

-คนว่างงาน

2

390

5.47

-นักกีฬา

2

200

2.81

-เด็กทารก

1

10

0.14

รวม

36

7,127

100.00

รวมทั้งสิ้น

490

95,645

100.00

5. ประชาชนทัว่ ไป(ร้อยละ 7.45 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด)
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จากตาราง 14 พบว่า ผูว้ ิจยั ส่ วนใหญ่สนใจศึกษาในกลุ่มข้าราชการเป็ นส่ วนใหญ่ถึง 45,165 คน
คิดเป็ นร้อยละ 47.22 รองลงมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนและนักศึกษา กลุ่มพนักงานเอกชน กลุ่ม
ประชาชนทัว่ ไปและกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 26.30, 15.49, 7.45 และ3.09 ตามลําดับ
และในกลุ่มข้าราชการนั้น
ผูว้ ิจยั ส่วนใหญ่ศึกษาในกลุ่มอาชีพพยาบาลซึ่งมีจาํ นวนงานวิจยั มากที่สุด
รองลงมาเป็ นตํารวจ ครู อาจารย์ และอาชีพอื่น ๆ กระจายอยูท่ วั่ ไปหลายกลุ่มอาชีพส่ วนกลุ่มนักเรี ยนและ
นักศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี รองลงมาเป็ นระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
ตามลําดับ
ตอนที่ 2 การสังเคราะห์งานวิจยั ในเชิงปริ มาณโดยการวิเคราะห์เมต้า
ใช้การประมาณค่าดัชนีมาตรฐาน เป็ นค่าขนาดอิทธิพล
d

หมายถึง ค่าอิทธิพลเฉลี่ย

SD

หมายถึง ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

r

หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิสหพันธ์

t

หมายถึง สถิติค่าที

χ2

หมายถึง สถิติค่าไคสแควร์

f

หมายถึง สถิติค่าเอฟ

d

หมายถึง ค่าอิทธิพล

Skewness

หมายถึง ค่าความเข้ม

Kurtosis

หมายถึง ค่าความโด่ง

ในการสังเคราะห์เมต้า
เพื่อการประมาณค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด ในงานวิจยั เชิงปริ มาณที่ศึกษา ความสัมพันธ์ การเปรี ยบเทียบ ของ
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด ด้วยสถิติการทดสอบค่าที ค่าเอฟ ค่าอาร์ ค่า
ไคสแควร์ และค่ายู ในการสังเคราะห์งานวิจยั เหล่านี้ได้กาํ หนดตัวแปรปัจจัยไว้เป็ นกลุ่มปัจจัย 4 ด้านคือ
1. ปั จจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคล
2. ปั จจัยทางจิตลักษณะ
3. ปั จจัยทางสังคม
4. โปรแกรมจัดกระทําเพื่อลดความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด
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และในการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริ มาณ 490 เรื่ อง ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ ด้วยค่าสถิติตาม
ผลงานวิจยั เดิมก่อนที่จะนํามาปรับเป็ นค่าอิทธิพล (d) โดยจําแนกการสังเคราะห์ไว้ดงั นี้
2.1 ปั จจัยที่เกี่ยวกับความเครี ยดของคนไทย
2.2 ปั จจัยที่เกี่ยวกับการเผชิญความเครี ยดของคนไทย
2.3 ค่าอิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อความเครี ยดของคนไทย
2.4 ค่าอิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อ การเผชิญความเครี ยดของคนไทย
โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 15 ถึงตาราง 18 มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับความเครียดของคนไทย
มีผศู ้ ึกษาวิจยั ในเชิงสหสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความเครี ยด ดังตาราง 15
ตาราง 15 แสดงจํานวนงานวิจยั ที่นาํ เสนอด้วยผลการวิจยั ด้วยสถิติ ค่า r ค่า t ค่า
จําแนกตามตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ

ตัวแปรปัจจัย

พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย
ค่ า r

ค่ า t

1.ปัจจัยทางชีวสั งคม
และส่ วนบุคคล
-0.3807ถึง 0.0200 ถึง
1. อายุ
0.2500 7.2050

ค่ า χ2

ค่ า F

0.2640ถึง 0.0683 ถึง
9.2000 8.2460

χ2

และค่า F โดย

จํานวนงานวิจัยทีเ่ สนอผล
ด้ วยค่ าสถิติ
ค่ า r ค่ า t ค่ า χ2 ค่ า F

จํานวน
งานวิจัย
ทีศ่ ึกษา
(เรื่อง)

37

20

4

37

98

2.อายุงาน

-0.3150ถึง -0.9600 ถึง 0.4300
0.4900 2.4300

0.1060 ถึง
24.8600

30

20

1

32

83

3. รายได้

-0.4470ถึง -4.0800 ถึง 6.4680 ถึง 0.0700 ถึง
-0.0410 1.3890
25.9280 29.3570

34

12

6

30

82

15

31

5

23

74

0.0010ถึง 0.0200 ถึง 0.3200 ถึง 2.4750 ถึง 11
0.2620 4.3500
76.570 5.248

52

3

2

68

4.สถานภาพสมรส 0.0030ถึง -6.5100ถึง
(คู่/โสด/หย่า/แยก) 0.3160 -4.2400
5. เพศ

0.9330ถึง 0.0740ถึง
33.3260 6.6800
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ตัวแปรปัจจัย

พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย
ค่ า r

6. ระดับการศึกษา

7. ตําแหน่งงาน

ค่ า t

-0.3850ถึง -3.500 ถึง

ค่ า χ2

8. สาขาที่เรี ยน

ทีเ่ สนอผลด้ วยค่ าสถิติ

ค่ า F

-0.0370

-2.9300

12.5910

4.8500

-0.1920

1.4730ถึง

4.233

0.0650ถึง

0.0120ถึง -2.4300

3.5200ถึง 0.1522ถึง
41.8200

ทีศ่ ึกษา
(เรื่อง)
63

27

4

3

17

1

13

34

7

5

3

11

26

3

3

2

3

11

5.3020

ถึง-1.6400

9.ลักษณะครอบครัว -0.2160

2.6510 ถึง 5.5250ถึง 1.0000ถึง

ถึง-.0130 2.6510

17

งานวิจัย

4.4240

(สังคม/วิทย์/เทคโนฯ) 0.2710

(พ่อแม่เดี่ยว/เดี่ยว/

ค่ า r ค่ า t ค่ าχ2 ค่ าF

1.5430ถึง 0.1100ถึง 15

ถึง-0.0380 6.2100

จํานวน

จํานวนงานวิจัย

8.3200

6.6123

-

65.8300

-

7

1

-

-

8

-

-

-

6

-

-

-

6

-8.9700 ถึง

-

-

3

2

-

-

5

-

10.9830

-

2

-

1

-

3

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

2

ขยาย)
10. ปั จจัยส่ วนบุคคล 0.1460ถึง
0.6740
11.ผลสัมฤทธิ์

-0.1380

ทางการเรี ยน

ถึง-0.0800

12. ความบ่งพร่ อง

-0.1580

และพิการทางกาย

ถึง-0.0360 3.3600

13. การใช้เวลาว่าง/

0.0372ถึง

งานอดิเรก

0.3700

14.ระยะเวลาที่อยู่

-0.0410

กับสามี

ถึง-.2022

15. จํานวนบุตร

-0.1730
ถึง 0.1280
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ตัวแปรปัจจัย

พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย
ค่ า r

จํานวน

จํานวนงานวิจัย
ทีเ่ สนอผลด้ วยค่ าสถิติ

ค่ า χ2

ค่ า F

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

1

31

168

572

5

-

2

35

18

2

1

-

21

3. ความเจ็บป่ วย/

0.0450ถึง -3.0500ถึง 24.180ถึง 1.0530ถึง 10

3

2

2

17

ภาวะสุ ขภาพ

0.5470

-1.4050

26.0000

2.7600

4. ความพึงพอใจ

-0.5790

-

12.0500

0.0680ถึง 14

-

1

2

17

ครอบครัว

0.2250

17. ลําดับการเกิด

-0.2500

ค่ าF

ทีศ่ ึกษา

ค่ า t

16. จํานวนสมาชิกใน 0.0500ถึง

ค่ า r ค่ า t ค่ าχ2

งานวิจัย
(เรื่อง)

ถึง .1240
18. อาชีพ

0.0080ถึง
0.1790

19. อายุพอ่ แม่

-0.3280

-

รวมปัจจัยทาง

-0.4470

-8.9700

ชีวสั งคมและ

ถึง 0.6740 ถึง 7.2050 65.8300

29.3570

0.0080ถึง -5.3150

0.9200ถึง 28

1.5430ถึง 0.0650ถึง 184 189

ส่ วนบุคคล
2.ปัจจัยทางจิต
ลักษณะ
1. บุคลิกภาพ

2. การเผชิญปัญหา

-

0.7560

ถึง 3.6820

-0.7390

4.3800ถึง 7.4250

3.4750
-

ถึง-.0120 4.6250

ถึง-.0540

8.4700
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5. ปรี ชาเชิงอารมณ์

จํานวน

จํานวนงานวิจัย

พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย

ทีเ่ สนอผลด้ วยค่ าสถิติ
ค่ า r ค่ า t ค่ าχ2

ค่ าF

งานวิจัย
ทีศ่ ึกษา

ค่ า r

ค่ า t

ค่ า χ2

ค่ า F

-0.7006ถึง

-

-

-

10

-

-

-

10

-

-

7

2

-

-

9

-

-

7

2

-

-

9

-

-

-

9

-

-

-

9

-

-

-

7

-

-

-

7

5.7800

0.3460ถึง

2

2

1

2

7

4

1

-

1

6

(เรื่อง)

-0.1850
6. ประสบการณ์

0.1240ถึง 0.3760ถึง

การสูญเสี ย

0.7450

2.1300

7. การรับรู้ความ

-0.4475

0.4420ถึง

สามารถในตนเอง

ถึง-0.0740 2.9347

8. ทัศนคติที่ดีต่อ

-0.6280ถึง

สถานการณ์

-0.1770

9. ความผูกพันต่อ

-0.3840

องค์กร

ถึง-0.2300

10.ความขัดแย้งในงาน 0.6040ถึง 2.7900ถึง
0.7040

5.2400

11. ความเชื่ออํานาจ

-0.3650

3.3380

ภายใน – ภายนอก

ถึง-.0160

12. สามารถบริ หาร

-0.1100ถึง

จัดการ/ประสานงาน

0.8900

13. คุณภาพชีวติ

-0.2720

3.6500
-

4.6723

-

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

4

-

-

-

4

-

-

-

4

-

-

-

4

ถึง-0.0500
14. สุ ขภาพจิต

0.3229ถึง
0.6770
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จํานวน

จํานวนงานวิจัย

พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย

ทีเ่ สนอผลด้ วยค่ าสถิติ

ค่ า r

ค่ า t

ค่ า χ2

ค่ า F

15.ความเข้มแข็ง
อดทน

-0.4470
ถึง-0.3100

-

-

-

4

-

16. นิสัยการเรี ยน

0.08520 0.8600
ถึง 0.2390

-

-

2

17. แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์

-0.2600
ถึง.0500

-

-

-

18. คุณธรรม/
จริ ยธรรม

-0.5295
ถึง-.2200

-

-

19. ความกังวลใจ

0.3400ถึง
0.8110

-

20.ลักษณะ
มุ่งอนาคต

0.2040

21.อัตมโนทัศน์

-0.5400
ถึง-.3200

ทีศ่ ึกษา

ค่ า F

(เรื่อง)

-

-

4

1

-

-

3

3

-

-

-

3

-

3

-

-

-

3

-

-

2

-

-

-

2

-

-

1

1

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

22.การเห็นคุณค่าในตน 0.2350ถึง
0.53100

-

-

-

2

-

-

-

2

23. ความผูกพันทาง
ศาสนา

-0.2290
ถึง-0.1490

-

-

-

2

-

-

-

2

24.การคิดเชิงบวก

-

-2.4800 ถึง
-1.1400

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

151

21

5

9

186

25. ความรู้สึกอยาก
ฆ่าตัวตาย
รวมปัจจัย
ทางจิตลักษณะ

0.3180

-0.7390

0.5500

-5.3150 5.7800ถึง 0.0680

ถึง 0.8900 ถึง 5.2400 26.0000 ถึง 8.4700

ค่ า r ค่ า t ค่ าχ2

งานวิจัย
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พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย
ค่ า r

ค่ า t

ค่ า χ2

ค่ า F

จํานวน

จํานวนงานวิจัย
ทีเ่ สนอผลด้ วยค่ าสถิติ
ค่ า r ค่ า t ค่ า χ2 ค่ า F

งานวิจัย
ทีศ่ ึกษา
(เรื่อง)

3.ปัจจัยทางสั งคม
–ด้ านครอบครัว
1. ภาระ/ความรับผิด- 0.0530ถึง 0.2300

0.4760 ถึง 1.5830ถึง 15

ถึง 3.800 4.2230

ชอบต่อครอบครัว

0.7600

2. การสนับสนุนจาก

-0.2600

ครอบครัว

ถึง-0.0600

3. สัมพันธ์ภาย ใน

-0.3960

ครอบครัว

ถึง-0.0820 0.0230

4. การอบรมเลี้ยงดู

-0.2400

8

3

2

28

27.0700

-

-

8.6660

17

-

-

1

18

-1.740ถึง

-

1.5500ถึง 13

2

-

1

16

4.3900

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

5

-

-

-

5

41

7

4

7

59

3.865ถึง

0.5500ถึง 35

7

2

2

46

7.123

9.600
7

2

2

40

ถึง-0.0060
5. ความคาดหวังของ -0.0030
ผูป้ กครอง

ถึง 0.7400

- ด้ านการทํางาน
-8.5800

3.5300 ถึง .0600ถึง

6. สัมพันธภาพ กับ

-0.8840

เพื่อนร่ วมงาน

ถึง-0.0100 ถึง-0.3030 59.0350

7. ลักษณะงาน

-0.8630

1.300ถึง

ถึง-0.0070 2.1300

18.5240.

0.2200ถึง 7.0300ถึง 0.4200ถึง 29

8. บรรยากาศในการ

-0.8780

ทํางาน

ถึง-0.0006 6.0420

19.4560

28.0200
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พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย
ค่ า r

ค่ า t

9. การสนับสนุน

-0.0110

-

จากหน่วยงาน

ถึง.54300

10. ภาระ/ความ

.0170ถึง

รับผิดชอบต่องาน

0.9090

11.นโยบาย/

-0.8920

โครงสร้างการ

ถึง-0.0460 -2.6800

ค่ า χ2
8.1780

ค่ า F

จํานวน

จํานวนงานวิจัย
ทีเ่ สนอผลด้ วยค่ าสถิติ
ค่ า r ค่ า t ค่ าχ2 ค่ า F

0.6000ถึง 33

งานวิจัย
ทีศ่ ึกษา
(เรื่อง)

-

1

-

34

17

1

3

2

23

-

18

2

2

-

22

-

20

1

1

-

22

2.2300
5.720

6.5860 ถึง
15.0940

0.6000ถึง 8.4580 ถึง
15.1520

บริ หาร
1.8700

10.715

-2.5300

-

0.6200

17

3

-

1

21

1.2000 ถึง

-

15

-

3

-

18

-

-

14

1

-

-

15

-

-

10

-

-

-

10

0.1480ถึง

-

4

1

3

8

3

-

-

-

3

12. ความก้าวหน้า

-0.9140

ในงาน

ถึง-0.1000

13.สัมพันธภาพกับ

-0.8190

ผูบ้ งั คับบัญชา

ถึง-0.0609 ถึง 0.7000

14.มีส่วนร่ วมในงาน -0.8830

-

11.5720

ถึง-0.6000
15. สวัสดิการ/

-0.5892

ค่าตอบแทน

ถึง-0.0900

16.ความมัน่ คงในงาน -0.4200
ถึง-0.0628
17. ชัว่ โมงทํางาน/วัน

-

3.2100

-

-0.4090

3.4310

ถึง-0.6390
18. ผลการปฏิบตั ิงาน -0.0950
ถึง 0.3780

-

1.3740
-

-

67

ตัวแปรปัจจัย

พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย
ค่ า r

ค่ า t

ค่ า χ2

ค่ า F

จํานวน

จํานวนงานวิจัย
ทีเ่ สนอผลด้ วยค่ าสถิติ
ค่ า r ค่ า t ค่ า χ2 ค่ า F

งานวิจัย
ทีศ่ ึกษา
(เรื่อง)

– ด้ านโรงเรียน /
ชุมชน
-0.4910

ในชุมชนที่อาศัย

ถึง-0.1000 0.2100

20. พฤติกรรม

0.2060ถึง

การสอนของครู

0.4372

21.สัมพันธภาพครู

-

กับนักเรี ยน
22. คุณภาพทาง

4

2

2

-

8

4.6900ถึง 2

-

-

2

4

-

-4.7600ถึง 0.5600 ถึง

19. สภาพแวด ล้อม

-

1.5540
-

5.1000
0.2200ถึง 76.1190

6.6200

-

2

1

1

4

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

47

25

24

413

22

-

-

22

0.4700
0.3910

-

-

0.4380

-

-

0.1690

-

-

การศึกษา
23. การปฏิรูปทาง

-

การศึกษา
24. การจัดการเรี ยน

-

การสอน
รวมปัจจัยทางสั งคม -0.9140 ถึง -8.5800ถึง 0.4760ถึง 0.0600ถึง 317
0.9090

6.0420

59.0350

28.0200

4. โปรแกรมจัด
กระทําเพือ่ ลด
ความเครียด
1. การฝึ กผ่อนคลาย
ความเครี ยด

-

-2.284 ถึง
13.8900

-

-

-
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2. การฝึ กผ่อนคลาย

พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย

ทีเ่ สนอผลด้ วยค่ าสถิติ
ค่ า r ค่ า t ค่ าχ2 ค่ า F

งานวิจัย
ทีศ่ ึกษา

ค่ า r

ค่ า t

ค่ า χ2

ค่ า F

-

2.7530 ถึง

-

-

-

18

-

-

18

-

-

-

18

-

-

18

-

-

-

3

-

-

3

-

-

-

3

-

-

3

(เรื่อง)

15.0020

กล้ามเนื้อ
3. การให้คาํ ปรึ กษา

จํานวน

จํานวนงานวิจัย

-

4.5800ถึง
28.0000

4. การให้ช่วยเหลือ/

-

32.000

เพื่อตนเอง
5. การฝึ กโยคะ

9.9900ถึง

-

-0.6550 ถึง
2.5000

6. การฝึ กสมาธิ

-

0.2870

-

-

-

1

-

-

1

7. การฝึ กแนวจี่กง

-

-2.360

-

-

-

1

-

-

1

8. การสอนรายบุคคล

-

10.3990

-

-

-

1

-

-

1

9. การสอนกลุ่มย่อย

-

10.9020

-

-

-

1

-

-

1

10. การให้มีส่วนร่ วม

-

0.0110

-

-

-

1

-

-

1

11. การยอมรับใน

-

0.3310

-

-

-

1

-

-

1

12.การเต้นแอโรบิค

-

3.4780

-

-

-

1

-

-

1

13. การทํากลุ่ม

-

5.8640

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

ตนเอง

จิตบําบัด
14. ดนตรี บาํ บัด

1.5300
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จํานวน

จํานวนงานวิจัย

พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย

ทีเ่ สนอผลด้ วยค่ าสถิติ
ค่ า r ค่ า t ค่ าχ2 ค่ า F

งานวิจัย
ทีศ่ ึกษา

ค่ า r

ค่ า t

ค่ า χ2

ค่ า F

15.การนวดแผนไทย

-

0.3600

-

-

-

1

-

-

1

16. การฝึ กการ

-

4.2320

-

-

-

1

-

-

1

-

18.000

-

-

-

1

-

-

1

-

2.2140

-

-

-

1

-

-

1

-

8.4960

-

-

-

1

-

-

1

-

-2.284 ถึง

-

-

-

78

-

-

78

(เรื่อง)

พิจารณาตามเหตุผล
17. การฝึ กควบคุมตน
18. การให้ทารกดูด
นมหลอก
19. การโอบห่อทารก
ด้วยมือ
รวมโปรแกรม

28.0000

จากตาราง 15 พบว่า ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยดของคนไทย มี 4 กลุ่มปัจจัยด้วยกันคือ 1.)
ปั จจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคล 2.) ปั จจัยทางจิตลักษณะ 3.) ปั จจัยทางสังคม 4.) โปรแกรมจัดกระทํา
เพื่อลดความเครี ยด และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่ามีจาํ นวนงานวิจยั ที่ศึกษาตัวแปรกลุ่มปัจจัยทาง
ชีวสังคมและส่ วนบุคคลมากที่สุดจํานวน 572 เรื่ อง โดยมีการนับซํ้า ของจํานวนงานวิจยั รองลงมาศึกษา
ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยทางสังคม ปั จจัยทางจิตลักษณะ และโปรแกรมจัดกระทําเพื่อลดความเครี ยด มี
จํานวน 413, 186 และ 78 เรื่ องตามลําดับเมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละกลุ่มปั จจัยดังนี้
ตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคลพบว่ามีผศู ้ ึกษาทั้งหมด 19 ตัวแปร โดยตัวแปร
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยดที่มีผศู ้ ึกษามากที่สุดคือ อายุ จํานวน 98 เรื่ อง รองลงมาเป็ นตัวแปร อายุ
งาน รายได้ สถานะภาพสมรส เพศ และระดับการศึกษา โดยมีจาํ นวน 83, 82, 74, 68 และ 63 เรื่ อง
ตามลําดับ และศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่น ๆ กันเล็กน้อย และส่ วนใหญ่ศึกษาในลักษณะการเปรี ยบเทียบด้วย
สถิติค่าที รองลงมาเป็ นศึกษาในลักษณะหาความสัมพันธ์ดว้ ยสถิติการวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
หรื อค่าอาร์ ค่าเอฟ และค่าไคสแควร์ ตามลําดับ
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ตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางจิตลักษณะพบว่า มีผศู ้ ึกษาทั้งหมด 25 ตัวแปร โดยตัวแปรปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับความเครี ยดที่มีผสู ้ นใจศึกษามากที่สุดคือ บุคลิกภาพจํานวน 35 เรื่ อง รองลงมาเป็ นตัวแปร
การเผชิญปัญหา ความเจ็บป่ วย/ภาวะสุ ขภาพ ความพึงพอใจ และปรี ชาเชิงอารมณ์ โดยมีจาํ นวน 21, 17,
17 และ10 เรื่ องตามลําดับ และศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่น ๆ บ้างเล็กน้อย และส่ วนใหญ่ศึกษาในลักษณะหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสถิติการวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์หรื อค่าอาร์ ค่าเอฟ และค่าไคส
แควร์ ตามลําดับ
ตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางสังคมซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านครอบครัว ด้านการทํางาน และด้าน
โรงเรี ยน/ชุมชน พบว่า มีผศู ้ ึกษาทั้งหมดรวม 24 ตัวแปร โดยตัวแปรปัจจัยที่เกี่ยวกับความเครี ยดที่มี
ผูส้ นใจศึกษามากที่สุด คือ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงานจํานวน 59 เรื่ อง รองลงมาเป็ นตัวแปร ลักษณะ
งาน บรรยากาศในการทํางาน การสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาระ/ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและ
ภาระ/ความรับผิดชอบต่องาน โดยมีจาํ นวน 46, 40, 34, 28 และ23 เรื่ อง ตามลําดับ และมีการศึกษาตัว
แปรปั จจัยอื่นๆ
บ้างและส่ วนใหญ่ศึกษา
ในลักษณะหาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสถิติการ
วิเคราะห์สมั ประสิ ทธิสหสัมพันธ์หรื อค่าอาร์ ค่าที ค่าไคสแควร์ และค่าเอฟ ตามลําดับ
ตัวแปรกลุ่มที่เป็ นโปรแกรมจัดกระทําเพื่อลดความเครี ยด พบว่ามีผศู ้ ึกษาทั้งหมด 19 โปรแกรม
จากจํานวนงานวิจยั ที่ศึกษาโปรแกรมจัดกระทําทั้งหมด 78 เรื่ อง พบว่า ผูว้ ิจยั ให้ความสนใจศึกษา
โปรแกรมการฝึ กผ่อนคลายเครี ยด มากที่สุดโดยมีจาํ นวน 22 เรื่ อง รองลงมาเป็ นโปรแกรมการฝึ กผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ การให้คาํ ปรึ กษา การให้ช่วยเหลือ/พึ่งตนเองและการฝึ กโยคะ โดยมีจาํ นวน 18 , 18 , 3
และ 3 เรื่ อง ตามลําดับ และมีการศึกษาโปรแกรมอื่น ๆ บ้างเล็กน้อยโปรแกรมละ 1 เรื่ องและงานวิจยั
ทั้งหมดศึกษาในลักษณะเชิงเปรี ยบเทียบประสิ ทธิผลของโปรแกรมด้วยสถิติการวิเคราะห์ค่าที

2.2 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับการเผชิญความเครียด
มีผศู ้ ึกษาวิจยั ในเชิงสหสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเผชิญความเครี ยด เป็ น
จํานวนมาก ดังตาราง 16
ตาราง 16 แสดงจํานวนงานวิจยั ที่นาํ เสนอด้วยผลการวิจยั ด้วยสถิติ ค่าr ค่าt ค่า χ2 และค่า F โดยจําแนก
ตามตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ
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พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย
ตัวแปรปัจจัย

ค่ า r

ค่ า t

ค่ า χ2

ค่ า F

จํานวนงานวิจัย

จํานวน

ทีเ่ สนอผลด้ วยค่ าสถิติ

งานวิจัย

ค่ า r ค่ า t ค่ า χ2

ค่ า F

ทีศ่ ึกษา
(เรื่อง)

1. ปัจจัยทางชีวสั งคม
และส่ วนบุคคล
1.เพศ

7

20

4

1

32

-0.1980ถึง -0.2560ถึง 0.41000

0.8000ถึง 17

6

1

7

31

0.3730

3.8700

3.6400

-0.0300

0.8200ถึง 3.5900ถึง 0.2290ถึง 13

3

2

6

24

3

2

5

21

9

2

2

8

21

1

7

2

10

20

3

3

3

4

13

1

3

1

2

7

-

3

-

4

7

-0.1643ถึง 2.5760ถึง 0.8920ถึง 0.1900
0.9000

2.ระดับการศึกษา

3. รายได้

3.3900

ถึง0.4360 1.3600
4. อายุงาน

6.3920

12.5700

3.1200

0.1868ถึง 1.0290ถึง 0.6370ถึง 0.3240ถึง 11
0.2427

3.3600

7.0000

7.9400

5. สถานภาพ

0.0497ถึง 0.6900ถึง 3.2170ถึง 0.4350ถึง

สมรส

0.1570

0.8600

5.3300

6. อายุ

0.8600

-2.4500

3.8130ถึง 0.3260ถึง

ถึง1.8540 12.6800
7. สาขาที่เรี ยน

8. ตําแหน่งงาน

-0.1760

พักอาศัย

4.380

-1.3900ถึง 1.7500ถึง 0.5500ถึง

ถึง0.2352 11.3400

9.1450

0.5850

-0.0830

14.3910

0.5080ถึง

-1.1500

3.5900

ถึง1.9500
9. สถานที่ต้ งั ของที่

5.9600

-

0.1600ถึง
1.2640

-

2.9080ถึง
6.9624
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พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย
ตัวแปรปัจจัย

ค่ า r

ค่ า t

ค่ า χ2

ค่ า F

จํานวนงานวิจัย

จํานวน

ทีเ่ สนอผลด้ วยค่ าสถิติ

งานวิจัย

ค่ า r ค่ า t ค่ า χ2

ค่ า F

ทีศ่ ึกษา
(เรื่อง)

10. ผลสัมฤทธิ์

-0.0010

ทางการเรี ยน

ถึง0.2420

1.8400

0.3510

12. ลําดับการเกิด

-0.2900

2.3044ถึง

3

1

-

2

6

4.2650
-

-

2

1

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

3

-2.560ถึง 0.4100ถึง 0.1900ถึง 73

52

17

49

191

2

1

2

32

4

3

3

22

11.ลักษณะครอบครัว 0.0470ถึง 0.4110
(แยก/เดี่ยว/ขยาย)

-

ถึง0.0720
13 จํานวนบุตร

-0.0050

(น้อยไปถึง มาก )

ถึง-0.1700

รวมปัจจัยชีวสั งคม -0.2900
และส่ วนบุคคล

ถึง 0.9000 3.8700

14.3910

7.9400

-0.0300

13.7300

0.3460ถึง 27

2. ปัจจัยทาง
จิตลักษณะ
1. รับรู้เจ็บป่ วย/

-0.0100

ภาวะสุ ขภาพ

ถึง0.0820 ถึง2.3640

2. ความเครี ยด

-0.3100

0.7300

4.6600
1.950 ถึง 9.3000ถึง 12

ถึง0.7800 ถึง 8.610 19.3500
3. บุคลิกภาพ

0.1040ถึง -5.0310
0.5900

ถึง5.0810

4. ประสบการณ์

-0.0030

-0.1000

สูญเสี ย

ถึง0.0820 ถึง 0.3380

5. ขาดข้อมูล

-0.0670

ความรู้

ถึง0.5000

-

23.0800

2.4100

-

14

4

1

-

19

0.0100

-

6

2

1

-

9

-

8

-

-

-

8

-
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ตัวแปรปัจจัย

พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย
ค่ า r

ค่ า t

ค่ า X2

ค่ า F

จํานวนงานวิจัย

จํานวน

ทีเ่ สนอผลด้ วยค่ าสถิติ

งานวิจัย

ค่ า r ค่ า t ค่ า X2

ค่ า F

ทีศ่ ึกษา
(เรื่อง)

6. ความผาสุ ก

0.2640ถึง 5.7380

-

-

7

1

-

-

8

-

-

4

2

-

-

6

-

-

3

3

-

-

6

4

-

-

1

5

0.4880
7. ความคาดหวัง

0.4909ถึง 0.6510ถึง
0.8070

3.2300

8. ความเชื่ออํานาจ 0.0512ถึง -0.6290
ถึง3.7890

ใน – นอกตน

0.2780

9. รับรู้ความ

0.0640ถึง

สามารถในตนเอง

0.6100

10. ความผูกพัน

0.0370ถึง 1.8200

ทางศาสนา

0.5550

11. การรับรู้ถึง

0.0200ถึง

ความเป็ นธรรม/

0.4470

-

-

-

7.4970

-

-

3

1

-

-

4

-

-

4

-

-

-

4

-

-

3

1

-

-

4

-

2

1

1

-

4

ยุติธรรม
12. เจตคติต่อการ

0.0642ถึง 2.5000

เรี ยน

0.3370

13. ปรี ชาเชิง

0.2690ถึง 6.1200

อารมณ์

0.7610

14. ความอดทน

0.3100ถึง

6.8290

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

2

-

-

-

2

0.4600
15. ความพึงพอใจ

0.1284ถึง

ในงาน

0.3170
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พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย
ตัวแปรปัจจัย

ค่ า r

ค่ า t

ค่ า X2

ค่ า F

จํานวนงานวิจัย

จํานวน

ทีเ่ สนอผลด้ วยค่ าสถิติ

งานวิจัย

ค่ า r ค่ า t ค่ า X2

ค่ า F

ทีศ่ ึกษา
(เรื่อง)

16. สติปัญญา

0.1370

-

-

-

1

-

-

-

1

17. การยอมรับ

0.3506

-

-

-

1

-

-

-

1

รวมปัจจัยจิต

-0.3100

-5.0310

21

7

6

138

ลักษณะ

ถึง0.8070 ถึง 8.610 19.3500

ตนเอง
0.0100ถึง 0.3460ถึง 104
23.0800

3. ปัจจัยทางสั งคม
– ด้ านครอบครัว
-

-

9

2

-

-

11

-

-

-

7

-

-

-

7

-1.9720

14.3970

2

2

1

1

6

1. สัมพันธภาพใน

0.2770ถึง 0.0060ถึง

ครอบครัว

0.8571

2. การสนับสนุน

0.1010ถึง

จากครอบครัว

0.4950

3. ภาระต่อ

-0.0050

ครอบครัว

ถึง0.2200 ถึง3.1100

4. บทบาทใน

0.0500ถึง

ครอบครัว

0.3530

4.1800

-

5. การอบรมเลี้ยงดู 0.2270ถึง 4.7800

2.0240

-

-

4

-

-

-

4

-

-

2

1

-

-

3

-

-

16

-

-

-

16

-

0.5170ถึง

3

1

-

4

8

0.2950
- ด้ านการทํางาน
-

6. การสนับสนุน

0.1990ถึง

จากที่ทาํ งาน

0.6200

7. สภาพแวดล้อม

0.1070ถึง 2.3700

ในการทํางาน

0.1900

7.3200
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พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย
ตัวแปรปัจจัย

ค่ า r

ค่ า t

ค่ า X2

ค่ า F

จํานวนงานวิจัย

จํานวน

ทีเ่ สนอผลด้ วยค่ าสถิติ

งานวิจัย

ค่ า r ค่ า t ค่ า X2

ค่ า F

ทีศ่ ึกษา
(เรื่อง)

4.6350ถึง

8. การสนับสนุน

0.0528ถึง

จากเพื่อนร่ วมงาน

0.5110

-

18.1800

9. ความก้าวหน้า

0.1010ถึง

-

-

ในงาน

0.4980

10. ภาระงาน

0.0103ถึง

5

-

2

-

7

0.8100ถึง 2

-

-

4

6

-

18.2200
0.5100

-

3.0705

3

1

-

1

5

-

-

3.8477

4

-

-

1

5

-

11.9600

1.1730

3

-

1

1

5

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

0.4900

1

-

-

1

2

4.6350ถึง 0.5170ถึง 63

7

8

9

87

0.2000
11. การสนับสนุน

0.1060ถึง

จากผูบ้ งั คับบัญชา

0.2580

12. สัมพันธภาพ

0.1000ถึง

กับเพื่อนร่ วมงาน

0.2100

13. การมีส่วนร่ วม 0.1580ถึง
ในงาน

0.4670

14.ชัว่ โมงทํางาน/วัน -0.1200
รวมปัจจัย

-0.0050

-1.9720

ทางสั งคม

ถึง0.8571 ถึง4.1800 14.3970

18.2200

4. โปรแกรมจัด
กระทํา
1. การนวดแผนไทย

-

5.6300

-

-

-

1

-

-

1

2. ผ่อนคลาย

-

2.5500

-

-

-

1

-

-

1

-

4.9800

-

-

-

1

-

-

1

ความเครี ยด
3. กิจกรรมการเล่น
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ตัวแปรปัจจัย

พิสัยของค่ าสถิติทนี่ ําเสนอผลการวิจัย

จํานวนงานวิจัย

จํานวน

ทีเ่ สนอผลด้ วยค่ าสถิติ

งานวิจัยที่

ค่ า r ค่ า t ค่ า χ2

ค่ า F

ศึกษา

ค่ า r

ค่ า t

ค่ า χ2

ค่ า F

4. พัฒนาทักษะชีวิต

-

7.3400

-

-

-

1

-

-

1

5. การให้ขอ้ มูลประ

-

9.9920

-

-

-

1

-

-

1

6. การให้คาํ ปรึ กษา

-

0.2100

-

-

-

1

-

-

1

7. การใช้ความเชื่อ

-

2.3500

-

-

-

1

-

-

1

8. การให้คาํ ปรึ กษา
แบบกลุม่

-

5.500

-

-

-

1

-

-

1

9. ใช้จิตวิทยา

-

4.9200

-

-

-

1

-

-

1

-

0.2100ถึง

-

-

-

9

-

-

9

(เรื่อง)

กอบภาพการ์ตนู

เรื่ องกรรม

พิจารณาตามความ
เป็ นจริ ง
รวมโปรแกรมที่มี
ผลต่ อความเครียด

9.9920

จากตาราง 16 พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญความเครี ยดของคนไทย มี 4 กลุ่ม ปั จจัย
ด้วยกัน คือ 1.) ปั จจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคล 2.)ปั จจัยทางจิตลักษณะ 3.)ปั จจัยทางสังคมและ 4.)
โปรแกรมจัดกระทําเพื่อการเผชิญความเครี ยด ถ้าพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า มีจาํ นวนงานวิจยั ที่ศึกษา
ตัวแปรกลุ่มปัจจัยชีวสังคมและส่ วนบุคคลมากที่สุดจํานวน 191 เรื่ อง รองลงมาศึกษาตัวแปรในกลุ่ม
ปั จจัยทางจิต ปั จจัยทางสังคม และโปรแกรมจัดกระทํา มีจาํ นวน 138 , 87 และ 9 เรื่ อง ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดของแต่ละกลุ่มปั จจัยดังนี้
ตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคล พบว่ามีผศู ้ ึกษาทั้งหมด 13 ตัวแปร โดยตัวแปร
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญความเครี ยดที่มีผศู ้ ึกษามากที่สุดคือ เพศ จํานวน 32 เรื่ อง รองลงมาเป็ นตัว
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ตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางจิตลักษณะ พบว่ามีผสู ้ นใจทั้งหมด 17 ตัวแปร โดยตัวแปรปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเผชิญความเครี ยดที่มีผศู ้ ึกษามากที่สุดคือ การเจ็บป่ วย/ภาวะสุ ขภาพ จํานวน 32 เรื่ อง
รองลงมาเป็ นตัวแปร ความเครี ยด บุคลิกภาพ ประสบการณ์การสูญเสี ย ความผาสุ ก และขาดข้อมูล
ความรู ้ โดยมีจาํ นวน 22, 19, 9, 8 และ 8 ตามลําดับ และศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่นบ้างเล็กน้อยและส่ วนใหญ่
ศึกษาในลักษณะการหาความสัมพันธ์ดว้ ยสถิติการวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ หรื อค่าอาร์ ค่าที ค่า
ไคสแควร์และค่าเอฟ ตามลําดับ
ตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางสังคมซึ่งประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านครอบครัว และด้านการทํางาน
พบว่ามีผศู ้ ึกษาทั้งหมดจํานวน 87 เรื่ อง โดยตัวแปรปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญความเครี ยดที่มีผสู ้ นใจ
ศึกษามากที่สุดคือการสนับสนุนจากที่ทาํ งานจํานวน 16 เรื่ องรองลงมาเป็ นตัวแปร สัมพันธภาพใน
ครอบครัว สภาพแวดล้อมในการทํางาน การสนับสนุนจากครอบครัว และการสนับสนุนจากเพื่อน
ร่ วมงาน โดยมีจาํ นวน 11, 8, 7 และ 7 ตามลําดับ และส่ วนใหญ่ศึกษาในลักษณะการหาความสัมพันธ์ดว้ ย
การวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิสหสัมพันธ์ หรื อค่าอาร์ ค่าเอฟ ค่าไคสแควร์ และค่าที ตามลําดับ
ตัวแปรกลุ่มที่เป็ นโปรแกรมจัดกระทําเพื่อการเผชิญความเครี ยดพบว่ามีผศู ้ ึกษาทั้งหมด
9
โปรแกรม จากจํานวนงานวิจยั ที่ศึกษาโปรแกรมจัดกระทําทั้งหมด 9 เรื่ อง พบว่าโปรแกรมมีความ
แตกต่างกันไปแต่ละเรื่ อง เช่น การนวดแผนไทย การผ่อนคลายความเครี ยด กิจกรรมการเล่น การพัฒนา
ทักษะชีวิต การให้ขอ้ มูล การให้คาํ ปรึ กษา เป็ นต้น และงานวิจยั ทั้งหมดศึกษาในลักษณะเชิงเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิผลของโปรแกรมด้วย สถิติวิเคราะห์ค่าที
2.3 ค่ าอิทธิพลของปัจจัยทีม่ ีต่อความเครียดของคนไทย ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การแปลงค่าสถิติ ค่าอาร์
ค่าที ค่าไคสแควร์ และค่าเอฟ เพื่อให้ได้คา่ ขนาดอิทธิพลโดยใช้สูตรที่กาํ หนดตามแนวคิดของกลาส
แมคกอว์และสมิธ (Glass, McGaw & Smith , 1981) ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 17 และ 18
ตาราง 17 แสดงค่าอิทธิพล และการกระจายของตัวแปรปัจจัยที่มีต่อความเครี ยดจําแนกตามปัจจัยต่าง ๆ
จํานวนงาน
วิจัย(เรื่อง)

พิสัยค่ าอิทธิพล

ค่ าอิทธิพล
เฉลีย่

SD

Skewness

Kurtosis

1. อายุ

98

0.0004 ถึง 0.9247

0.2443

0.1836

1.2750

1.9830

2. อายุงาน

83

0.0001 ถึง 0.6615

0.2092

0.1859

2.0230

6.1980

3. รายได้

82

0.0139 ถึง 1.9851

0.3425

0.3425

3.1130

1.2050

4. สถานภาพสมรส

74

0.0044 ถึง 1.9454

0.3018

0.3122

2.9780

1.1610

ตัวแปรปัจจัย
1. ปัจจัยชีวสั งคม
และส่ วนบุคคล
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ตัวแปรปัจจัย
5. เพศ
6. ระดับการศึกษา
7. ตําแหน่งงาน
8. สาขาที่เรี ยน
9. ลักษณะครอบครัว
(แยก/เดี่ยว/ขยาย)
10. ปั จจัยส่ วนบุคคล
11. ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยน
12. ความบกพร่ องและ

จํานวนงาน
วิจัย(เรื่อง)

พิสัยค่ าอิทธิพล

ค่ าอิทธิพล
เฉลีย่

SD

Skewness

Kurtosis

68
63
34
26
11

0.0013 ถึง 0.7272
0.0076 ถึง 0.8900
0.0009 ถึง 0.7607
0.0239 ถึง 2.7943
0.0998 ถึง 0.5441

0.2149
0.2215
0.2629
0.4325
0.3176

0.1682
0.1842
0.1925
0.6602
0.1417

1.1440
1.6900
1.0340
3.1000
0.1200

1.2320
3.2400
0.7890
9.0860
0.3910

8
6
5

0.2939 ถึง 1.8198
0.0919 ถึง 0.2780
0.0716 ถึง 2.8610

0.8249
0.1609
1.0559

0.5635
0.0625
1.2065

0.8820
1.5400
1.0430

-0.4060
3.4410
0.6790
-

3

0.0742 ถึง 0.7939

0.3269

0.4049

1.714

ความพิการทางกาย
13. การใช้เวลาว่าง/
งานอดิเรก
14. ระยะเวลาที่อยูก่ บั
สามี
15. จํานวนบุตร
16. จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว
17. ลําดับการเกิด
18. อาชีพ
19. อายุพอ่ แม่

2

0.0820 ถึง 0.4237

0.2528

0.0238

-

-

2
2

0.2575 ถึง 0.3454
0.0997 ถึง 0.4607

0.3014
0.2802

0.0621
0.2553

-

-

2
2
1

0.2493 ถึง 0.5077
0.0157 ถึง 0.3630
0.6827

0.3785
0.1894
0.6827

0.1827
0.2456
-

-

-

-

1. บุคลิกภาพ

35

0.0160 ถึง 2.3082

0.5750

0.4666

1.6140

4.5950

2. การเผชิญปัญหา

21

0.0238 ถึง 2.1807

0.5616

0.5641

1.6020

2.2200

3. ความเจ็บป่ วย/

17

0.0278 ถึง 1.2131

0.4040

0.4282

1.156

0.3600

4. ความพึงพอใจ

17

0.1079 ถึง 1.4160

0.6158

0.3410

0.3960

0.3940

5. ปรี ชาเชิงอารมณ์

10

0.1738 ถึง 1.9565

0.6089

0.6768

2.1930

5.000

6. ประสบการณ์

9

0.1307 ถึง 2.2320

0.8243

0.7888

1.0550

0.0810

9

0.0997 ถึง 1.6012

0.7585

0.5217

0.4920

-1.1560

2.ปัจจัยทางจิตลักษณะ

ภาวะสุ ขภาพ

การสูญเสี ย
7. ทัศนคติที่ดีต่อ
สถานการณ์
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จํานวนงาน
วิจัย(เรื่อง)

พิสัยค่ าอิทธิพล

ค่ าอิทธิพล
เฉลีย่

SD

Skewness

Kurtosis

9

0.0628 ถึง 2.0910

0.6710

0.9544

2.5010

6.1180

9.ความขัดแย้งในงาน

7

0.0808 ถึง 1.9811

0.6811

0.6091

1.9940

4.7700

10.ความผูกพันต่อองค์กร

7

0.4696 ถึง 0.8286

0.6462

0.1738

0.2050

-2.6380

11.ความเชื่ออํานาจ

6

0.0319 ถึง 0.7804

0.5367

0.3044

-1.1410

-0.0840

5

0.1514 ถึง 1.7904

0.6296

0.7298

1.8660

3.6080

ตัวแปรปัจจัย
8.การรับรู้ความ
สามารถในตนเอง

ภายใน – ภายนอก
12.สามารถบริ หาร

-

จัดการ/ประสานงาน
13.ความเข้มแข็งอดทน

4

0.6427 ถึง 0.9882

0.7667

0.1638

1.0710

-0.1760

14.สุ ขภาพจิต

4

0.6756 ถึง 1.8207

1.0819

0.5348

1.2250

0.6020

15. คุณภาพชีวติ

4

0.0878 ถึง 0.5639

0.2676

0.2200

1.4760

1.8020

16คุณธรรม/จริ ยธรรม

3

0.4498 ถึง 1.2411

0.8376

0.3959

0.1790

-

17. นิสัยการเรี ยน

3

0.1303 ถึง 0.4910

0.2637

0.1979

1.655

-

18. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

3

0.0997 ถึง 0.5355

0.3239

0.2182

-0.2630

-

19.ความกังวลใจ
20.ลักษณะมุ่งอนาคต

2

0.5400 ถึง 2.7401

1.6405

1.5557

-

-

2

0.0827 ถึง 0.4143

0.2485

0.2354

-

-

21. อัตมโนทัศน์

2

0.6720 ถึง 1.2796

0.9758

0.4297

-

-

22. เห็นคุณค่าในตน

2

0.7932 ถึง 0.8860

0.8396

0.0656

-

-

23. ความผูกพันทาง

2

0.2963 ถึง 0.4658

0.3811

0.1199

-

-

ศาสนา
24.การคิดเชิงบวก

2

0.2581 ถึง 0.3959

0.3270

0.0975

-

-

25. ความรู้สึกอยาก

1

0.6692

0.6692

-

-

-

ฆ่าตัวตาย

-

3. ปัจจัยทางสั งคม

-

– ด้ านครอบครัว

-

1. ภาระ/ความ

28

0.0219 ถึง 0.3370

0.4382

0.5634

2.6940

-

รับผิดชอบต่อครอบครัว
2. สัมพันธ์ภายใน

16

0.1636 ถึง 0.8604

0.4022

0.1894

0.9630

ครอบครัว

0.8030
-

ครอบครัว
3. การสนับสนุนจาก

8.3360

18

0.1194 ถึง 0.543

0.3310

0.1425

0.2810

0.7690
-
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จํานวนงาน
วิจัย(เรื่อง)

พิสัยค่ าอิทธิพล

ค่ าอิทธิพล
เฉลีย่

SD

4. การอบรมเลี้ยงดู

6

0.1194 ถึง 0.6258

0.4235

0.2171

-1.3340

2.4750

5. ความคาดหวังของ

5

0.0060 ถึง 2.1826

0.8501

1.1076

1.553

-

59

0.0199 ถึง 1.7704

0.5563

0.4027

1.4320

1.8470

7. ลักษณะงาน

46

0.0139 ถึง 2.1848

0.6213

0.4195

1.4500

3.3680

8. บรรยากาศในการ

40

0.0012 ถึง 1.6534

0.5467

0.4261

1.2000

1.1560

34

0.0219 ถึง 1.1913

0.3991

0.2779

0.879

1.2600

23

0.2204 ถึง 2.2731

0.7614

0.5378

1.6870

3.1540

22

0.0915 ถึง 1.9349

0.5976

0.4713

0.6930

0.9235

12. ความก้าวหน้าในงาน

22

0.0498 ถึง 1.7286

0.6248

0.4471

1.3310

1.0940

13. สัมพันธภาพกับ

21

0.0139 ถึง 1.8641

0.6250

0.5604

1.3380

1.3490

ผูบ้ งั คับบัญชา
14.การมีส่วนร่ วมในงาน

18

0.1192 ถึง 1.7470

0.6729

0.4385

0.9910

1.0670

15.สวัสดิการ/ค่าตอบแทน

15

0.0486 ถึง 1.4472

0.4736

0.3674

1.4220

2.7240

16. ความมัน่ คงในงาน

10

0.1196 ถึง 0.4177

0.2293

0.1233

1.0930

-0.0220

17. ชัว่ โมงทํางาน/วัน

8

0.0291 ถึง 0.4261

0.2118

0.2004

1.6040

2.7220

18. ผลการปฏิบตั ิงาน

3

0.1901 ถึง 0.8082

0.5341

0.3149

-0.9490

-

8

0.2005 ถึง 1.1217

0.6772

0.4288

-0.1220

-3.7500

4

0.0398 ถึง 0.8150

0.3909

0.3237

0.6280

0.9650

4

0.0127 ถึง 0.5124

0.2961

0.2565

-1.0950

0.9251

ตัวแปรปัจจัย

Skewness Kurtosis

ผูป้ กครอง
- ด้ านการทํางาน
6. สัมพันธภาพกับเพื่อน
ร่ วมงาน

ทํางาน
9. การสนับสนุนจาก
หน่วยงาน
10. ภาระ/ความ
รับผิดชอบต่องาน
11. นโยบาย/โครงสร้าง
การบริ หาร

– ด้ านโรงเรียน / ชุมชน
19. สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนที่อาศัย
20. พฤติกรรมการสอน
ของครู
21. สัมพันธภาพครู กบั
นักเรี ยน

81
จํานวนงาน
วิจัย(เรื่อง)

พิสัยคาอิทธิพล

คาอิทธิพล
เฉลีย่

SD

22. คุณภาพการศึกษา

1

0.8480

0.8480

-

-

-

23. การปฏิรูปทาง

1

0.9725

0.9725

-

-

-

1

0.3420

0.3420

-

-

-

22

0.2739 ถึง 2.536

0.9045

0.6963

1.8450

3.8440

18

0.0701 ถึง 2.7390

0.9759

0.9018

1.3340

1.0260

3. การใหคําปรึกษา

18

0.4333 ถึง 2.5009

0.9991

0.7693

-0.0250

-1.4070

4. การใหชวยเหลือ/

3

1.0639 ถึง 2.6378

1.3898

0.2947

-1.1060

-

5. การฝกโยคะ

3

0.1036 ถึง 0.2500

0.1768

0.1035

0.4780

-

6.การฝกสมาธิ

1

0.0450

0.0450

-

-

-

7. การฝกแนวจี่กง

1

0.3732

0.3732

-

-

-

8. การสอนรายบุคคล

1

0.8889

0.8889

-

-

-

9. การสอนกลุมยอย

1

0.9820

0.9820

-

-

-

10. การใหมีสวนรวม

1

0.0020

0.0020

-

-

-

11. การยอมรับในตนเอง

1

0.0270

0.0270

-

-

-

12. การเตนแอโรบิค

1

0.5367

0.5367

-

-

-

13. การทํากลุมจิตบําบัด

1

1.3112

1.3112

-

-

-

14. ดนตรีบําบัด

1

0.2550

0.2550

15. การนวดแผนไทย

1

0.0465

0.0465

-

-

-

16. การฝกการพิจารณา

1

0.9160

0.9160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวแปรปจจัย

Skewness Kurtosis

การศึกษา
24. การจัดการเรียนการสอน
4. โปรแกรมจัดกระทํา
1. การฝกผอนคลาย
ความเครียด
2.การฝกผอนคลาย
กลามเนื้อ

พึ่งตนเอง

ตามเหตุผล
17. การฝกการควบคุมตน

1

1.4784

1.4784

18. การใหทารกดูดนม

1

0.9039

0.9039

หลอก
19. การโอบหอทารก
ดวยมือ

1

0.9029

0.9029
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จากตาราง 17 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครี ยดของคนไทย แบ่งเป็ น 4 กลุ่มปัจจัยด้วยกัน
คือ 1.) ปั จจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคล2.) ปั จจัยทางจิตลักษณะ 3.) ปั จจัยทางสังคม และ4.) โปรแกรม
จัดกระทําเพื่อลดความเครี ยด เมื่อพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลในแต่ละกลุ่มปัจจัย พบได้ดงั นี้
ตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความเครี ยดจํานวน 19 ตัวแปร เมื่อ
พิจารณาค่าอิทธิพลเฉลี่ย อยูร่ ะหว่าง 0.1609 ถึง 1.0559 โดยพบว่า ตัวแปรที่มีน้ าํ หนักของค่าอิทธิพล
สู งสุ ดคือ ความบ่งพร่ องและความพิการทางกาย ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 1.0559 รองลงมาเป็ นตัวแปร
ปั จจัยส่วนบุคคล อายุพอ่ แม่ สาขาที่เรี ยน ลําดับการเกิด และ รายได้ ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.8249 ,
0.6827 , 0.4325 , 0.3785 และ 0.3425 ตามลําดับ และค่าอิทธิพลตํ่าสุ ดคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.1609 และเมื่อพิจารณาการกระจายของข้อมูลค่าอิทธิพล พบว่า ข้อมูลทั้งหมดมีการ
กระจายในลักษณะโค้งปกติ โดยพิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อยูร่ ะหว่าง 0.0238 ถึง 1.2065
และข้อมูลทั้งหมดมีลกั ษณะของการกระจายเบ้ไปทางขวาโดยพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) เป็ นบวก
และมีความโด่งสูงน้อยจนถึงมากโดยพิจารณาจากค่าความโด่ง (Kurtosis) ที่เป็ นบวกอยูร่ ะหว่าง 0.0810
ถึง 9.0860
ตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางจิตลักษณะที่มีอิทธิพลต่อความเครี ยดจํานวน 25 ตัวแปร เมื่อพิจารณาค่า
อิทธิพบเฉลี่ย อยูร่ ะหว่าง 0.2637 ถึง 1.6405 โดยพบว่า ตัวแปรที่มีน้ าํ หนักของค่าอิทธิพลสู งสุ ดคือ ความ
กังวลใจ ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 1.6405 รองลงมาเป็ นตัวแปรปัจจัย สุ ขภาพจิต อัตมโนทัศน์ การเห็น
คุณค่าในตนเอง และคุณธรรม/จริ ยธรรม ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 1.0819, 0.9758, 0.8396 และ 0.8376
ตามลําดับ และตัวแปรปั จจัยที่มีต่ออิทธิพลที่ต่าํ สุ ดคือ นิสยั ในการเรี ยนด้วยค่าอิทธิพล 0.2637 และเมื่อ
พิจารณาการกระจายของข้อมูลค่าอิทธิพลพบว่า ข้อมูลทั้งหมดมีการกระจายในลักษณะโค้งปกติโดย
พิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อยูร่ ะหว่าง 0.0656 ถึง 1.5557 และข้อมูลส่ วนใหญ่มีลกั ษณะของ
การกระจายเบ้ไปทางขวาโดยพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) เป็ นบวกและมีความโด่งสูง สูงน้อยจนถึง
มาก โดยพิจารณาจากค่าความโด่ง (Kurtosis) อยูร่ ะหว่าง 0.0810 ถึง 6.1180
ตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพบต่อความเครี ยดจํานวน 24 ตัวแปร เมื่อพิจารณาค่า
อิทธิพลเฉลี่ย อยูร่ ะหว่าง 0.2118 ถึง 0.9725 โดยพบว่าตัวแปรที่มีน้ าํ หนักของค่าอิทธิพลสู งสุ ดคือ การ
ปฏิรูปทางการศึกษา ด้วยค่าอิทธิพบเท่ากับ 0.9725 รองลงมาเป็ นตัวแปรปั จจัยความคาดหวังของ
ผูป้ กครอง คุณภาพทางการศึกษา ภาระ/ความรับผิดชอบต่องาน สภาพแวดล้อมในชุมชนที่อาศัยและการ
มีส่วนร่ วมด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.8501, 0.8480, 0.7614, 0.6772 และ0.6729 ตามลําดับ และตัวแปร
ปั จจัยที่มีค่าอิทธิพลตํ่าสุ ดคือจํานวนชัว่ โมงทํางานต่อวันด้วยค่าอิทธิพล 0.2118 และเมื่อพิจารณาการ
กระจายของข้อมูลค่าอิทธิพลพบว่า
ข้อมูลทั้งหมดมีการกระจายในลักษณะโค้งปกติโดยพิจารณาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อยูร่ ะหว่าง 0.1233 ถึง 0.5634 และข้อมูลทั้งหมดมีลกั ษณะของการกระจายเบ้
ไปทางขวาโดยพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) ที่เป็ นบวก และมีความโด่งสู งน้อยจนถึงมาก โดย
พิจารณาจากค่าความโด่ง (Kurtosis) ที่เป็ นบวกอยูร่ ะหว่าง 0.7690 ถึง 8.3360

83
ตัวแปรกลุ่มโปรแกรมจัดกระทําเพื่อลดความเครี ยด ที่มีอิทธิพลต่อความเครี ยดจํานวน 19
โปรแกรมเมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลเฉลี่ย อยูร่ ะหว่าง 0.0454 ถึง 1.4784 โดยพบว่าโปรแกรมที่มีอิทธิพล
สู งสุ ดคือ การฝึ กการควบคุมตนด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 1.4784 รองลงมาเป็ นโปรแกรมการให้ช่วยเหลือ/
พื่งตนเอง ทํากลุ่มจิตศึกษา การให้คาํ ปรึ กษา การสอนกลุ่มย่อย และการฝึ กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ด้วยค่า
อิทธิพลเท่ากับ 1.3898, 1.3112, 0.9991, 0.9820 และ 0.9759 ตามลําดับ และตัวแปรโปรแกรมที่มีอิทธิพล
ตํ่าสุ ดคือการนวดแผนไทยด้วยค่าอิทธิพล 0.0454 และเมื่อพิจารณาการกระจายของข้อมูลค่าอิทธิพล
พบว่า ข้อมูลทั้งหมดมีการกระจายในลักษณะโค้งปกติโดยพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อยู่
ระหว่าง 0.1035 ถึง 0.9018
2.4 ค่ าอิทธิพลของปัจจัยทีม่ ีต่อการเผชิญความเครียดของคนไทย
ตาราง 18 แสดงค่าอิทธิพล และการกระจายของตัวแปรปัจจัยที่มีต่อการเผชิญเครี ยด จําแนกตามปัจจัย
ต่าง ๆ
จํานวนงาน
วิจัย(เรื่อง)

พิสัยค่ าอิทธิพล

ค่ าอิทธิพล
เฉลีย่

SD

1. เพศ

32

0.0007 ถึง 1.0880

0.2285

0.2567

1.7350

3.1540

2. ระดับการศึกษา

31

0.0020 ถึง 0.9002

0.2554

0.2209

1.2370

1.8230

3. รายได้

24

0.0138 ถึง 0.9665

0.3168

0.2403

0.8640

1.2260

4. อายุงาน

21

0.0031 ถึง 0.4679

0.2132

0.1465

0.0650

-1.0610

5. สถานภาพสมรส

21

0.0405 ถึง 0.3237

0.1686

0.0909

0.5580

-0.7340

6. อายุ

20

0.0040 ถึง 0.1330

0.2839

0.3153

2.5810

6.5060

8. สาขาที่เรี ยน

13

0.0425 ถึง 0.9762

0.3493

0.2451

1.3380

2.6500

7. ตําแหน่งงาน

7

0.0012 ถึง 0.2339

0.1214

0.0890

-0.2040

-0.4600

13. สถานที่ต้ งั ของ

7

0.0237 ถึง 0.7513

0.3551

0.2999

0.1530

-2.0980

6

0.0020 ถึง 0.4984

0.1973

0.1669

1.2500

2.5150

10. ลักษณะครอบครัว

3

0.0748 ถึง 0.7427

0.3033

0.3806

1.7280

-

11. ลําดับการเกิด

3

0.0138 ถึง 0.5959

0.2360

0.3145

1.5920

-

12. จํานวนบุตร

3

0.0098 ถึง 0.3392

0.1440

0.1729

1.3890

-

ตัวแปรปัจจัย

Skewness Kurtosis

1. ปัจจัยทางชีวสั งคม
และส่ วนบุคคล

ที่พกั อาศัย
9. ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยน
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จํานวนงาน
วิจัย(เรื่อง)

พิสัยคาอิทธิพล

คาอิทธิพล
เฉลีย่

SD

32

0.0198 ถึง 1.1431

0.3616

0.3111

1.1910

0.6700

2. ความเครียด

22

0.5630 ถึง 2.4867

0.6292

0.6699

1.6480

2.1800

3. บุคลิกภาพ

19

0.0265 ถึง 1.4553

0.5142

0.4338

1.1450

0.1980

4. ประสบการณสูญเสีย

10

0.0060 ถึง 0.4904

0.1201

0.1632

1.7390

2.1900

5. ขาดความรู

8

0.0989 ถึง 0.8063

0.3202

0.2113

2.0440

5.1790

6. ความผาสุก

8

0.2168 ถึง 1.1082

0.7055

0.3259

-0.0350

-1.4600

7. ความเชื่ออํานาจ

6

0.1021 ถึง 1.5647

0.4931

0.5533

1.9470

3.9540

8. ความคาดหวัง

6

0.2872 ถึง 1.6743

1.0208

0.5897

-0.3590

-1.8120

9. รับรูความสามารถ

5

0.1279 ถึง 1.2340

0.6902

0.4293

-0.0750

0.8160

10. ความผูกพันทางศาสนา

4

0.0728 ถึง 1.3334

0.6609

0.5421

0.3790

-0.8330

11. การรับรูถึงความ

4

0.0393 ถึง 0.9972

0.6846

0.4429

-1.6820

2.7610

12. เจตคติตอการเรียน

4

0.1276 ถึง 0.7153

0.5130

0.3339

-1.7260

0.8210

13. ปรีชาเชิงอารมณ

4

0.3840 ถึง 1.8626

0.8245

0.7498

-0.8350

0.9324

14. ความอดทน

3

0.6507 ถึง 1.0281

0.7787

0.2160

1.7300

-

15. ความพึงพอใจในงาน

2

0.2586 ถึง 0.6615

0.4601

0.2849

-

-

16. สติปญญา

1

0.2764

0.2764

-

-

-

17. การยอมรับตนเอง

1

0.7412

0.7412

-

-

-

11

0.0325 ถึง 1.6512

0.6834

0.5765

0.5765

-0.6110

7

0.2009 ถึง 1.1386

0.5913

0.2999

0.8320

1.2680

3. ภาระตอครอบครัว

6

0.0100 ถึง 1.1450

0.4069

0.4407

1.5850

2.7460

4. บทบาทในครอบครัว

4

0.0984 ถึง 0.7470

0.4457

0.3267

-0.6210

0.2790

5. การอบรมเลี้ยงดู

3

0.4508 ถึง 0.6154

0.5350

0.824

-0.2120

-

ตัวแปรปจจัย

Skewness Kurtosis

2. ปจจัยจิตลักษณะ
1. การเจ็บปวย/ภาวะ
สุขภาพ

ใน – นอกตน

เปนธรรม/ยุติธรรม

3. ปจจัยทางสังคม
- ดานครอบครัว
1. สัมพันธภาพใน
ครอบครัว
2. การสนับสนุนจาก
ครอบครัว
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จํานวนงาน
วิจัย(เรื่อง)

พิสัยคาอิทธิพล

คาอิทธิพล
เฉลีย่

SD

16

0.0416 ถึง1.5738

0.7144

0.4952

0.4040

-1.1740

8

0.1607 ถึง 0.5780

0.3595

0.1627

0.1930

-1.9680

7

0.1055 ถึง 1.3135

0.6761

0.4615

0.1500

-1.1320

9. ความกาวหนาในงาน

6

0.2025 ถึง 1.1477

0.4907

0.3873

1.2620

0.2730

10. ภาระงาน

5

0.0206 ถึง 0.5238

0.2079

0.2390

0.7320

2.5460

11. การสนับสนุน

5

0.2110 ถึง 0.6533

0.4341

0.1748

-0.1000

1.2030

5

0.2009 ถึง 0.4862

0.3440

0.1129

0.1080

1.2110

13. การมีสวนรวมในงาน

2

0.3198 ถึง 0.4676

0.6856

0.5173

-

-

14. ชั่วโมงทํางาน/วัน

2

0.0859 ถึง 0.2411

0.1635

0.1097

-

-

1. การนวดแผนไทย

1

-

1.9575

-

-

-

2. การผอนคลาย

1

-

0.7361

-

-

-

3. กิจกรรมการเลน

1

-

0.9376

-

-

-

4. พัฒนาทักษะชีวิต

1

-

2.2390

-

-

-

5. การใหขอมูล

1

-

2.4980

-

-

-

6. การใหคําปรึกษา

1

-

0.9580

-

-

-

7. การใชความเชื่อ

1

-

0.6784

-

-

-

1

-

1.7500

-

-

-

1

-

1.4480

-

-

-

ตัวแปรปจจัย

Skewness Kurtosis

- ดานการทํางาน
6. การสนับสนุน
จากที่ทํางาน
7. สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
8. การสนับสนุนจาก
เพื่อนรวมงาน

จากผูบังคับบัญชา
12. สัมพันธภาพ
กับเพื่อนรวมงาน

4. โปรแกรมจัดกระทํา

ความเครียด

ประกอบภาพการตูน

เรื่องกรรม
8. การใหคําปรึกษา
แบบกลุม
9. ใชจิตวิทยาพิจารณา
ตามความเปนจริง
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จากตาราง 18 พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครี ยดของคนไทย มี 4 กลุ่ม ปั จจัย
ด้วยกันคือ 1.) ปั จจัยทางชีวสังคมและส่วนบุคคล 2.) ปั จจัยทางจิตลักษณะ 3.) ปั จจัยทางสังคม 4.)
โปรแกรมจัดกระทําเพื่อการเผชิญความเครี ยด เมื่อพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลในแต่ละกลุ่มปั จจัย พบได้
ดังนี้
ตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครี ยดจํานวน 13
ตัวแปร เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลเฉลี่ย อยูร่ ะหว่าง 0.1214 ถึง 0.3551 โดยพบว่า ตัวแปรที่มีน้ าํ หนักของค่า
อิทธิพลสู งสุ ดคือ สถานที่ต้ งั ของที่พกั อาศัย ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.3551 รองลงมาเป็ นตัวแปรสาขาที่
เรี ยน รายได้ ลักษณะครอบครัว และ อายุ 0.3493 , 0.3168 , 0.3033 และ 0.2839 ตามลําดับ และตัวแปร
ปั จจัยที่มีค่าอิทธิพลตํ่าสุ ดคือ ตําแหน่งงานด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.1214 และเมื่อพิจารณาการกระจาย
ของข้อมูลต่ออิทธิพลพบว่า ข้อมูลทั้งหมดมีการกระจายในลักษณะโค้งปกติโดยพิจารณาจากค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) อยูร่ ะหว่าง 0.0890 ถึง 0.3806 และข้อมูลทั้งหมดมีลกั ษณะของการกระจายเบ้ไปทางขวา
โดยพิจารณาจากค่าความเบ้ (Skewness) เป็ นบวก และมีค่าความโด่งสูงน้อยจนถึงสู งมาก โดยพิจารณา
จากค่าความโด่ง (Kurtosis) ที่เป็ นบวกอยูร่ ะหว่าง 1.8230 ถึง 6.5060
ตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางจิตลักษณะที่ที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครี ยดจํานวน 17 ตัวแปร เมื่อ
พิจารณาค่าอิทธิพลเฉลี่ย อยูร่ ะหว่าง 0.1201 ถึง 1.0208 โดยพบว่า ตัวแปรที่มีน้ าํ หนักของค่าอิทธิพล
สู งสุ ดคือ ความคาดหวัง ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 1.8230 รองลงมาเป็ นตัวแปร ปรี ชาเชิงอารมณ์ ความ
อดทน การยอมรับตนเอง ความผาสุ ก ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.8245, 0.7787, 0.7412 และ 0.7055
ตามลําดับ และตัวแปรปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลตํ่าสุ ดคือ ประสบการณ์สูญเสี ย ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.1201
และเมื่อพิจารณาการกระจายของข้อมูลต่ออิทธิพลพบว่า ข้อมูลทั้งหมดมีการกระจายในลักษณะโค้งปกติ
โดยพิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อยูร่ ะหว่าง 0.1632 ถึง 0.7498 และข้อมูลทั้งหมดมีลกั ษณะ
ของการกระจายเบ้ไปทางขวา โดยพิจารณาจากค่าความเบ้ (Skewness) เป็ นบวก และมีค่าความโด่งสูง
น้อยจนถึงสู งมาก โดยพิจารณาจากค่าความโด่ง (Kurtosis) ที่เป็ นบวกอยูร่ ะหว่าง 0.1980 ถึง 5.1790
ตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางสังคมที่ที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครี ยดจํานวน 14 ตัวแปร เมื่อ
พิจารณาค่าอิทธิพลเฉลี่ย อยูร่ ะหว่าง 0.1635 ถึง 0.7144 โดยพบว่า ตัวแปรที่มีน้ าํ หนักของค่าอิทธิพล
สูงสุ ดคือ การสนับสนุนจากที่ทาํ งาน ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.7144 รองลงมาเป็ นตัวแปร การมีส่วนร่ วม
ในงาน สัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมงาน และการสนับสนุนจากครอบครัว
ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.6856, 0.6834, 0.6761 และ 0.5913 ตามลําดับ และตัวแปรปัจจัยที่มีค่าอิทธิพล
ตํ่าสุ ดคือ ชัว่ โมงทํางาน/วัน ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.1635 และเมื่อพิจารณาการกระจายของข้อมูลต่อ
อิทธิพลพบว่า ข้อมูลทั้งหมดมีการกระจายในลักษณะโค้งปกติโดยพิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) อยูร่ ะหว่าง 0.0824 ถึง 0.5765 และข้อมูลทั้งหมดมีลกั ษณะของการกระจายเบ้ไปทางขวา โดย
พิจารณาจากค่าความเบ้ (Skewness) เป็ นบวก และมีค่าความโด่งเล็กน้อย โดยพิจารณาจากค่าความโด่ง
(Kurtosis) ที่เป็ นบวกอยูร่ ะหว่าง 0.2730 ถึง 2.5460
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ตัวแปรกลุ่มโปรแกรมจัดกระทําที่ที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครี ยดจํานวน 9 โปรแกรม เมื่อ
พิจารณาค่าอิทธิพลเฉลี่ย อยูร่ ะหว่าง 0.6784 ถึง 2.4980 โดยพบว่า โปรแกรมจัดกระทําที่มีน้ าํ หนักของค่า
อิทธิพลสูงสุ ดคือ การให้ขอ้ มูลประกอบภาพการ์ตูน ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 2.4980 รองลงมาเป็ นตัวแปร
การพัฒนาทักษะชีวิต การนวดแผนไทย การปรึ กษาแบบกลุ่ม ใช้จิตวิทยาตามความเป็ นจริ ง และ
กิจกรรมการเล่น ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 2.239, 1.9575, 1.7500, 1.4480 และ 0.9376 ตามลําดับ และ
โปรแกรมจัดกระทําที่มีค่าอิทธิพลตํ่าสุ ดคือ การใช้ความเชื่อเรื่ องกรรม ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.6784
จากผลการสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยวิธีการวิเคราะห์เมต้า แปลงค่าสถิติ เป็ นค่าอิทธิพล
ด้วยสูตรทางคณิ ตศาตร์ ตามแนวคิดของ กลาส แมคกอว์และสมิธ (Glass, McGaw & Smith, 1981) ผูว้ ิจยั
สามารถสรุ ปความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างในกลุ่มปัจจัย 4 กลุ่ม ที่มีอิทธิพลต่อ ความเครี ยดและการ
เผชิญความเครี ยด ดังแสดงในภาพประกอบ 4 และภาพประกอบ 5
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ปจจัยทางชีวสังคมและสวนบุคคล
1.ความบงพรองและความพิการ
ทางกาย (1.0559)
2. ปจจัยสวนบุคคล (0.8249)
3. อายุพอแม (0.6827)
4. สาขาที่เรียน (0.4325)
5. ลําดับการเกิด (0.3785)
6. รายได (0.3425)
7. การใชเวลาวาง/งานอดิเรก (0.3269)
8. ลักษณะครอบครัว(แยก/เดี่ยว/ขยาย)
(0.3176)
9. สถานภาพสมรส (0.3018)
10. จํานวนบุตร (0.3014)
11. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
(0.2802)
12. ตําแหนงงาน (0.2629)
13. ระยะเวลาที่อยูกับสามี (0.2528)
14. อายุ (0.2443)
15. ระดับการศึกษา (0.2215)
16. เพศ (0.2149)
17. อายุงาน (0.2092)
18. อาชีพ (0.1894)
19. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (0.1609)

ความเครียด

ลักษณะทางจิต
1. ความกังวลใจ (1.6405)
2. สุขภาพจิต (1.0819)
3. อัตมโนทัศน (0.9758)
4. การเห็นคุณคาในตน (0.8396)
5. คุณธรรม/จริยธรรม (0.8376)
6. ประสบการณสูญเสีย (0.8243)
7. ความเขมแข็งอดทน (0.7667)
8. ทัศนคติตอสถานการณ (0.7585)
9. ความขัดแยงในงาน (0.6811)
10. การรับรูความสามารถในตนเอง (0.6710)
11. ความรูสึกอยากฆาตัวตาย (0.6692)
12. ความผูกพันตอองคกร (0.6462)
13.สามารถจัดการ/ประสานงาน (0.6296)
14. ความพึงพอใจ (0.6158)
15. ปรีชาเชิงอารมณ (0.6089)
16. บุคลิกภาพ (0.5750)
17. การเผชิญปญหา (0.5616)
18.ความเชื่ออํานาจภายใน ภายนอก (0.5367)
19. ความเจ็บปวย/ภาวะสุขภาพ (0.4040)
20. ความผูกพันทางศาสนา (0.3811)
21. การคิดเชิงบวก (0.3270)
22. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (0.3239)
23 .คุณภาพชีวิต (0.2676)
24. นิสัยการเรียน (0.2637)
25. ลักษณะมุงอนาคต (0.2485)

ลักษณะทางสังคม
- ดานครอบครัว
1. ความคาดหวังของผูปกครอง (0.8501)
2. ภาระ/ความรับผิดชอบตอครอบครัว(0.4382)
3. การอบรมเลี้ยงดู (0.4235)
4. สัมพันธภาพในครอบครัว (0.4022)
5. การสนับสนุนจากครอบครัว (0.3310)
- ดานการทํางาน
1. ภาระ/ความรับผิดชอบตองาน(0.7614)
2. การมีสวนรวมในงาน (0.6729)
3. สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา (0.6250)
4. ความกาวหนาในงาน (0.6248)
5. ลักษณะงาน (0.6213)
6. นโยบาย/โครงสรางการบริหาร (0.5976)
7. สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน (0.5563)
8. บรรยากาศในการทํางาน (0.5467)
9. ผลการปฏิบัติงาน (0.5341)
10. สวัสดิการ/คาตอบแทน (0.4736)
11. การสนับสนุนจากหนวยงาน (0.3991)
12. ความมั่นคงในงาน (0.2293)
13. ชั่วโมงทํางาน/วัน (0.2118)
- ดานโรงเรียนชุมชน
1. การปฏิรูปทางการศึกษา (0.9725)
2. คุณภาพทางการศึกษา (0.8480)
3. สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย (0.6772)
4. พฤติกรรมการสอนของครู (0.3909)
5. การจัดการเรียนการสอน (0.3420)
6.สัมพันธภาพครูกับนักเรียน(0.2961)

โปรแกรมจัดกระทํา 1. การฝกการควบคุมตน (1.4784) 2. การใหชวยเหลือ/พึ่งตนเอง (1.3898) 3. การทํากลุมจิต บําบัด(1.3112)
4. การใหคําปรึกษา (0.9991) 5. การสอนกลุมยอย (0.9820) 6. การฝกผอนคลายกลามเนื้อ (0.9759) 7. การฝกการพิจารณาตามเหตุผล (0.9160)
8. การฝกผอนคลายความเครียด (0.9045) 9. การใหทารกดูดนมหลอก (0.9039) 10. การโอบหอทารกดวยมือ (0.9029)
11. การสอนรายบุคคล (0.8889) 12. การเตนแอโรบิค (0.5367) 13. การฝกสมาธิ (0.0450) 14. การฝกจี่กง (0.3732) 15. ดนตรีบําบัด (0.2550)
16. การฝกโยคะ (0.1768) 17. การนวดแผนไทย (0.0465) 18. การยอมรับในตนเอง (0.0270) 19. การใหมีสวนรวม (0.0020)

ภาพประกอบ 4 สรุปคาอิทธิพลเฉลี่ยของปจจัยที่มีตอความเครียดของคนไทย
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ปจจัยทางชีวสังคมและสวน
บุคคล
1. สถานที่ตั้งของทีพ่ ักอาศัย
(0.3551)

ลักษณะทางจิต
1.ความคาดหวัง (1.0208)

ลักษณะทางสังคม
- ดานครอบครัว

2. ปรีชาเชิงอารมณ (0.2845)

1. สัมพันธภาพในครอบครัว (0.6834)

3. ความอดทน (0.7787)

2. การสนับสนุนจากครอบครัว

2. สาขาที่เรียน (0.3493)

4. การยอมรับตนเอง (0.7412)

3. รายได (0.3168)

5. ความผาสุก (0.7055)

3. การอบรมเลี้ยงดู (0.5350)

4. ลักษณะครอบครัว

6. การรับรูความสามารถ (0.6902)

4. บทบาทในครอบครัว (0.4457)

7. การรับรูถึงความเปนธรรม/ยุติธรรม

5. ภาระตอครอบครัว (0.4069)

(แยก/เดี่ยว/ขยาย) (0.3033)
5. อายุ (0.2839)

(0.6846)

(0.5913)

– ดานการทํางาน

6. ระดับการศึกษา (0.2554)

8. ความผูกพันทางศาสนา (0.6609)

7. ลําดับการเกิด (0.2360)

9. ความเครียด (0.6292)

8. เพศ (0.2285)

10. บุคลิกภาพ (0.5142)

2. การมีสวนรวมในงาน (0.6856)

9. อายุงาน (0.2132)

11. เจตคติตอการเรียน (0.5130)

3. การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน

10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

12. ความเชื่ออํานาจในนอกตน (0.4931)

(0.1973)
11. สถานภาพสมรส (0.1686)
12. จํานวนบุตร (0.1440)
13. ตําแหนงงาน (0.1214)

1. การสนับสนุนจากที่ทํางาน
(0.7144)

(0.6761)

13. ความพึงพอใจในงาน (0.4601)

4. ความกาวหนาในงาน (0.4907)

14. การเจ็บปวย/ภาวะสุขภาพ (0.3616)

5. การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา

15. ขาดความรู (0.3202)
16. สติปญญา (0.2764)
17. ประสบการณสูญเสีย (0.1201)

(0.4341)
6. สภาพแวดลอมในการทํางาน
(0.3595)
7. สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน
(0.3440)

การเผชิญความเครียด

8. ภาระงาน (0.2079)
9.ชั่วโมงทํางาน/วัน (0.1635)

โปรแกรมจัดกระทํา 1. การใหขอมูลประกอบภาพการตูน (2.4980) 2. การพัฒนาทักษะชีวิต (2.239)
3. การนวด (1.9575) 4. การใหคําปรึกษา (1.7500) 5. ใชจิตวิทยาพิจารณาตามความเปนจริง (1.4480)
6. การใหคําปรึกษา (0.9580) 7. กิจกรรมการเลน (0.9376) 8. การผอนคลายความเครียด (0.7361)
9. การใหความเชื่อเรื่องกรรม (0.6784)

ภาพประกอบ 5 สรุปคาอิทธิพลเฉลี่ยของปจจัยที่มีตอการเผชิญความเครียดของคนไทย
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดของคนไทย ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2525 จนถึงปี พ.ศ.2550 รวมประมาณ 25 ปี ที่ผา่ นมา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ สรุ ปความก้าวหน้าและ
พัฒนาการของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยด และการเผชิญความเครี ยดของคนไทย ค้นหาปัจจัยที่
ส่ งผลต่อความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด และสรุ ปโปรแกรมเพื่อลดความเครี ยดและโปรแกรมการ
เผชิญความเครี ยดที่มีประสิ ทธิผลและในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบเก็บข้อมูลงานวิจยั
ที่ผวู ้ ิจยั สร้างนี้ แหล่งข้อมูลงานวิจยั มาจากงานวิจยั ที่เป็ นทั้งสารนิพนธ์ ปริ ญญานิ พนธ์ รายงานการวิจยั
ที่มาจากฐานข้อมูลในหน่วยงานด้านการวิจยั แหล่งทุนวิจยั สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และ
ติดตามรายงานวิจยั ที่อยูบ่ รรณานุกรมของรายงาน

หรื อบทความวิจยั ลงวารสารในฉบับปี พ.ศ.ล่าสุ ด

รวมทั้งรายงานวิจยั ที่นาํ เสนอในที่ประชุมวิชาการทางจิตวิทยา

รวมงานวิจยั ที่สมบูรณ์นาํ มาใช้ในการ

สังเคราะห์ท้ งั สิ้ น 490 เรื่ อง มาจากหน่วยงาน 15 แห่ง โดยผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแยกตัวแปรตามที่สาํ คัญที่ศึกษา
ครั้งนี้เป็ น 2 ตัวแปร คือ ความเครี ยดมีจาํ นวน 384 เรื่ อง และการเผชิญความเครี ยดมี 199 เรื่ อง ทั้งนี้มี
จํานวนงานวิจยั 93 เรื่ อง ที่ศึกษาทั้งตัวแปรตามด้านความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดในเล่มเดียวกัน
และในการสังเคราะห์งานวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดแนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยจําแนกผลการสังเคราะห์
งานวิจยั เป็ น 2 ประเภทใหญ่คือ การสังเคราะห์งานวิจยั ในเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis) และการสังเคราะห์งานวิจยั ในเชิงปริ มาณด้วยการวิเคราะห์เมต้า (Meta analysis) ตามแนวคิด
ของกลาส แมคกอว์และสมิธ (Glass, McGaw & Smith , 1981) ในการปรับค่าสถิติ ค่า r ค่า t ค่า χ2 และ
ค่า F เป็ นค่าขนาดอิทธิพล ( d ) โดยใช้สูตรของกลาส แมคกอว์และสมิท และได้ผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์งานวิจยั สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

สรุปผลการสั งเคราะห์ งานวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis ) ตามวัตถุประสงค์
ข้อ 1 คือ สรุ ปความก้าวหน้าและพัฒนาการของการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ ความเครี ยดและการเผชิญ
ความเครี ยดของคนไทย โดยแบ่งเป็ นหัวข้อที่นาํ เสนอผลการสังเคราะห์ได้ 2 ข้อ ดังนี้
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1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการวิจยั
ตอนที่ 2 การสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ(Quantitative analysis) ด้วยการวิเคราะห์เมต้าตาม
วัตถุประสงค์ขอ้ 2 คือ ค้นหาปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดพร้อมสรุ ปโปรแกรม
เพื่อลดความเครี ยดและโปรแกรมการเผชิญความเครี ยดที่มีประสิ ทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขอ้ 3
2.1 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยดของคนไทย
2.2 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญความเครี ยดของคนไทย
2.3 ค่าอิทธิพลของปั จจัยที่มีต่อความเครี ยดของคนไทย
2.4 ค่าอิทธิพลของปั จจัยที่มีต่อการเผชิญความเครี ยดของคนไทย
ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ในเชิงคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ ข้อ 1
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของงานวิจยั
1.1.1 ระดับงานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นงานวิจยั ประเภทปริ ญญานิพนธ์ ระดับปริ ญญาโท
คิดเป็ นร้อยละ 88.78 รองลงมาเป็ นประเภทสารนิพนธ์ ปริ ญญานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก และรายงานวิจยั
ของอาจารย์/นักวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 8.78 , 1.22 และ 1.22 ตามลําดับ
1.1.2 ปี พ.ศ. ที่งานวิจยั พิมพ์เผยแพร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2525 จนถึง ปี พ.ศ. 2550 หรื อช่วง 25 ปี
ที่ผา่ นมา พบว่า มีผสู ้ นใจศึกษาเรื่ องความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดของคนไทย ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ น
มากันมากถึง 384 เรื่ องจากงานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์ท้ งั หมด 490 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 78.37 และเมื่อ
จําแนกช่วงละ 5 ปี พบว่ามีผสู ้ นใจศึกษากันมากที่สุดในช่วยปี พ.ศ. 2541 – 2545 คิดเป็ นร้อยละ 42.45
รองลงมาเป็ นช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2550 ช่วงปี พ.ศ. 2536 – 2540 ช่วงปี พ.ศ. 2531 – 2535 และช่วงปี พ.ศ.
2525 – 2530 คิดเป็ นร้อยละ 35.92 , 14.69 , 4.49 และ 2.45 ตามลําดับ
1.1.3 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นแหล่งผลิตผลงานวิจยั จํานวน 15 สถาบันพบว่า ส่ วนใหญ่
เป็ นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา

คิดเป็ นร้อยละ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

20.61

รองลงมาเป็ นมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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1.1.4 เพศของผูท้ าํ วิจยั พบว่าส่ วนใหญ่ผสู ้ นใจศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับความเครี ยดและการ
เผชิญความเครี ยดเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 84.69 และเป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 15.31
1.2 ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดําเนินการวิจยั
1.2.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์เกือบทั้งหมด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ในเชิงเปรี ยบเทียบและหาสาเหตุการทํานาย ความเครี ยด และการเผชิญความเครี ยดเป็ น
ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 80.00 รองลงมา เป็ นการศึกษาประสิ ทธิผลของโปรแกรมการผ่อนคลาย
ความเครี ยดและการฝึ กการเผชิญความเครี ยด และมีงานวิจยั จํานวนน้อยมากที่ศึกษาผลจากความเครี ยด
และการเผชิญความเครี ยดและการพัฒนาเครื่ องมือวัดความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด คิดเป็ นร้อย
ละ 17.75 , 1.84 และ 0.41 ตามลําดับ
1.2.2 การออกแบบแผนงานวิจยั พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ออกแบบในลักษณะงานวิจยั
เชิงสัมพันธ์คิดเป็ นร้อยละ 65.71 รองลงมาเป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง เชิงเปรี ยบเทียบ และวิเคราะห์
องค์ประกอบ คิดเป็ นร้อยละ 17.76 , 16.12 และ 0.41 ตามลําดับ
1.2.3 ตัวแปรที่ศึกษาด้านความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด พบว่า งานวิจยั ส่ วนใหญ่
ศึกษาเฉพาะตัวแปรสําคัญด้านความเครี ยด คิดเป็ นร้อยละ 59.39 รองลงมาเป็ นการศึกษาเฉพาะตัวแปร
สําคัญการเผชิญความเครี ยดคิดเป็ นร้อยละ 21.68 และมีร้อยละ 18.98 ที่ศึกษาทั้งความเครี ยดและการ
เผชิญความเครี ยดในงานวิจยั เล่มเดียวกัน
1.2.4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามวัดความเครี ยด พบว่า ผูว้ ิจยั เกือบ
ทั้งหมดใช้แบบวัดความเครี ยดที่มีผพู ้ ฒั นาขึ้นมาแล้ว เช่น แบบวัดความเครี ยดของกรมสุ ขภาพจิต แบบ
วัด HOS ของ แอลลัสเตอร์ ซึ่งแปลโดย บรรจง สื บสนาน (2516) แบบวัด CMI (Cornell Medical
Index) แบบวัดความเครี ยดของ โรงพยาบาลสวนปรุ ง แบบวัดความเครี ยดของ ลาซาลัสและโฟล์คแมน
(1984) แบบวัดความเครี ยดของ จาคอบสัน (1982) แบบวัด State trait anxiety inventory ของ วอลแลนซ์
(1978) เป็ นต้น และเพียงงานวิจยั 264 เรื่ องที่มีการรายงานค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
และพบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทุกฉบับในงานวิจยั นั้นมีค่าอยูใ่ นช่วงระดับสูง
คือช่วง 0.7000 ถึง 0.9800 และเมื่อจําแนกช่วงค่า พบว่า ช่วงค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ส่ วนใหญ่อยูใ่ น
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1.2.5 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามวัดการเผชิญความเครี ยด พบว่าผูว้ ิจยั
เกือบทั้งหมดใช้แบบวัดการเผชิญความเครี ยดที่มีผพู ้ ฒั นาขึ้นแล้ว เช่น แบบวัดการเผชิญความเครี ยดของ
ลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984)

จาโลวิส (Jalowiec, 1988) แมคคิบบิ้น
(Mccubbin,1988) เป็ นต้น และมีเพียงงานวิจยั 145 เรื่ องที่มีการรายงานค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม และพบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามอยูใ่ นค่าที่ต่าํ กว่าแบบสอบถาม
วัดความเครี ยด โดยมีช่วงค่าอยูร่ ะหว่าง 0.6033 – 0.9500 แต่นบั ว่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ อยูใ่ นช่วง
ค่าที่น่าเชื่อถือยอมรับได้ และเมื่อจําแนกช่วงค่า พบว่า ช่วงค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ส่ วนใหญ่อยูใ่ น
ค่า 0.8518 – 0.9000 คิดเป็ นร้อยละ 28.97 รองลงมาอยูใ่ นช่วงค่า 0.8100 – 0.8500, 0.9100 - 0.9500,
0.7505 – 0.8000, 0.7100 – 0.7500 และ 0.6033 – 0.7000 คิดเป็ นร้อยละ 24.14 , 20.69 , 11.72 , 10.34
และ 4.14 ตามลําดับ
1.2.6 ระดับความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด พบว่า มีจาํ นวนงานวิจยั 305 เรื่ องที่มีการ
รายงานระดับความเครี ยดของกลุ่มตัวอย่าง และพบว่า ความเครี ยดส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง คิด
เป็ นร้อยละ 55.41 รองลงมาความเครี ยดอยูใ่ นระดับตํ่า ระดับค่อนข้างสูง และระดับสู งถึงสู งมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 24.92, 8.52 และ 6.23 ตามลําดับ ส่ วนระดับการเผชิญความเครี ยดอย่างเหมาะสม พบว่ามีงานวิจยั
ที่รายงานระดับการเผชิญความเครี ยดจํานวน 101 เรื่ อง พบว่าส่ วนใหญ่ ร้อยละ 49.51มีระดับการเผชิญ
ความเครี ยดปานกลาง รองลงมามีการเผชิญความเครี ยดในระดับค่อนข้างสูงและระดับสูงถึงสู งมาก คิด
เป็ นร้อยละ 20.79 และ 13.56 ตามลําดับ
1.2.7 วิธีการจําแนกกลุ่มตัวอย่าง จากงานวิจยั ที่มีการรายงานวิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 374 เรื่ อง พบว่า งานวิจยั ส่ วนใหญ่มีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งขั้น (Stratified random sampling)
คิดเป็ นร้อยละ 28.34 รองลงมาเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) การสุ่ มอย่าง
ง่าย (Simple random sampling) การใช้กลุ่มประชากร (Population sampling) และการสุ่ มแบบหลายขั้น
(Multistage random sampling) คิดเป็ นร้อยละ 25.67, 18.98, 6.68 และ 6.42 ตามลําดับ
1.2.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่ามีหลายงานวิจยั ที่ใช้สถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มากกว่า

1

ชนิดขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของข้อมูล

และส่ วนใหญ่พบว่าใช้สถิติวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์

(Correlation) คิดเป็ นร้อยละ 28.83 รองลงมาเป็ นสถิติค่าที (t - test) สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA) สถิติการวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์ถดถอย (Regression) และไคสแควร์ (chi-square) คิดเป็ นร้อย
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1.2.9 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในงานวิจยั 490 เรื่ องพบว่ามีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
95,645 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มนักเรี ยน นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน และประชาชนทัว่ ไป และจากภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างพบว่าผูว้ ิจยั ส่วนใหญ่สนใจ
ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นข้าราชการ ซึ่งมีจาํ นวนถึง 45,165 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.22 รองลงมาเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรี ยนและนักศึกษา กลุ่มพนักงานเอกชน กลุ่มประชาชนทัว่ ไป และกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
คิดเป็ นร้อยละ 26.30 , 15.94 , 7.45 และ 3.09 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละกลุ่ม ดังรายละเอียด
กลุ่มนักเรี ยนนักศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่ ศึกษาในกลุ่มนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
46.95 รองลงมาเป็ นกลุ่มนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา อาชีวศึกษา นักศึกษาระดับปริ ญญาโท
และเอก และอนุบาล คิดเป็ น ร้อยละ 39.82, 7.28, 3.31, 2.48 และ 0.16 ตามลําดับ
กลุ่มข้าราชการ พบว่าส่ วนใหญ่ศึกษาในกลุ่ม พยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 33.52 รองลงมาเป็ นกลุ่ม
ครู อาจารย์ ตํารวจ เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ ผูบ้ ริ หาร นักวิชาการ แพทย์และทหาร คิดเป็ นร้อยละ 23.59,
18.24, 7.13, 4.03, 2.87, 2.63 และ 2.24 และกลุ่มตําแหน่งอื่นอีกบ้างเล็กน้อย เช่น เจ้าหน้าที่เรื อนจํา นัก
สังคมสงเคราะห์ นักบัญชี เจ้าหน้าที่ไปรษณี ย ์ ผูพ้ พิ ากษา

ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ประกันสังคม

บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่สถานพินิจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข นักจิตวิทยา เป็ นต้น
กลุ่มรัฐวิสาหกิจ พบว่าส่ วนใหญ่ศึกษาในกลุ่มพนักงานธนาคาร คิดเป็ นร้อยละ 34.97 รองลงมา
เป็ นกลุ่มเจ้าหน้าที่การสื่ อสารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พนักงาน
ขับรถ เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ คิดเป็ นร้อยละ 23.67, 13.12 , 11.06, 7.51, 5.68 และ 3.45
กลุ่มเอกชน พบว่า ส่ วนใหญ่ศึกษาในกลุ่มพนักงานบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 32.52 รองลงมาเป็ น
พยาบาลโรงพยาบาลเอกชน พนักงานระดับปฏิบตั ิการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานขายประกัน และแพทย์เอกชน
คิดเป็ นร้อยละ 16.58, 15.07, 9.38, 5.64 และ 3.44 และในกลุ่มอื่น ๆ อีกบ้าง เช่น พนักงานธนาคาร ครู /
อาจารย์โรงเรี ยนเอกชน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สื่ อสารมวลชน พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน พนักงาน
ขับรถ มัคคุเทศก์ และดาราเป็ นต้น
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กลุ่มประชาชนทัว่ ไปพบว่า ส่ วนใหญ่ ศึกษาในกลุ่มผูป้ ่ วย คิดเป็ นร้อยละ 41.00 รองลงมาเป็ น
กลุ่มผูส้ ู งอายุ ผูด้ ูแลผูป้ ่ วย นักโทษ ผูต้ ิดยาเสพติด คนว่างงาน นักกีฬา เด็กก่อนวัยเรี ยนและเด็กทารก คิด
เป็ นร้อยละ 18.03, 15.71, 9.26, 6.74, 5.47, 2.81, 0.84 และ 0.14 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการสั งเคราะห์ งานวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative synthesis) ด้วยการวิเคราะห์
เมต้า(Meta analysis)ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 2คือสรุ ปปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด
2.1 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยด โดยมีจาํ นวนงานวิจยั ที่ศึกษาความเครี ยดทั้งหมด 397 เรื่ อง
จําแนกเป็ น 4 กลุ่ม ปั จจัยด้วยกันคือ 1) ปั จจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคล 2) ปั จจัยทางจิตลักษณะ 3)
ปั จจัยทางสังคม และ4) โปรแกรมจัดกระทํา เพื่อลดความเครี ยด
2.1.1 กลุ่มปั จจัยทางชีวสังคม และส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยด มี 19 ตัวแปร
ประกอบด้วย ปั จจัยด้าน อายุ ซึ่งมีผศู ้ ึกษามากที่สุด จํานวน 98 เรื่ อง รองลงมาเป็ นตัวแปร
อายุงาน รายได้ สถานภาพสมรส เพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน สาขาที่เรี ยน ลักษณะครอบครัว (พ่อ
แม่แยกกัน/เดี่ยว/ขยาย) ปั จจัยส่ วนบุคคล ความบกพร่ องและความพิการทางกาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
การใช้เวลาว่าง/งานอดิเรก ระยะเวลาที่อยูก่ บั สามี จํานวนบุตร จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลําดับการเกิด
อาชีพ และอายุพอ่ แม่ ตามลําดับ
2.1.2 ปั จจัยทางจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยด มี 25 ตัวแปร ประกอบด้วย ปั จจัยด้าน
บุคลิกภาพ ซึ่งมีผศู ้ ึกษามากที่สุด จํานวน 35 เรื่ อง รองลงมาเป็ นตัวแปร การเผชิญความเครี ยด ความพึง
พอใจ การรับรู ้ความเจ็บป่ วย/ภาวะสุ ขภาพ ปรี ชาเชิงอารมณ์ การรับรู ้ความสามารถในตนเอง ทัศนคติที่ดี
ต่อสถานการณ์ ประสบการณ์สูญเสี ย ความขัดแย้งในงาน ความผูกพันต่อองค์กร ความเชื่ออํานาจภายใน
– ภายนอก ความสามารถบริ หารจัดการ/การประสานงาน คุณภาพชีวติ ความเข้มแข็งอดทน คุณธรรม/
จริ ยธรรม นิ สยั การเรี ยน และจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต อัตมโนทัศน์ การเห็นคุณค่าในตน
ความผูกพันทางศาสนา การคิดเชิงบวก และความรู ้สึกอยากฆ่าตัวตาย
2.1.3 ปั จจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยด มีท้ งั หมด 24 ตัวแปร แบ่งเป็ น 3 ด้านคือ
- ปั จจัยทางสังคมด้านครอบครัวมีจาํ นวน 5 ตัวแปร โดยมีผศู ้ ึกษา ภาระ/ความ
รับผิดชอบต่อครอบครัวมากที่สุด 28 เรื่ อง รองลงมาเป็ นการสนับสนุนจากครอบครัว สัมพันธภาพใน
ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู และ ความคาดหวังของผูป้ กครอง ตามลําดับ

96

- ส่ วนปั จจัยทางสังคมด้านการทํางาน

มีจาํ นวน 13 ตัวแปร โดยมีผศู ้ ึกษา

สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน มากที่สุด จํานวน 59 เรื่ อง รองลงมาเป็ น ลักษณะงาน บรรยากาศในการ
ทํางาน การสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาระ/ความรับผิดชอบต่องาน

นโยบาย/โครงสร้างการบริ หาร

ความก้าวหน้าในงาน สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา การมีส่วนร่ วมในงาน สวัสดิการ/ค่าตอบแทน ความ
มัน่ คงในงาน ชัว่ โมงทํางาน / วัน และผลการปฏิบตั ิงาน ตามลําดับ
- ปั จจัยทางสังคมด้านโรงเรี ยน/ชุมชน พบว่ามีจาํ นวน 6 ตัวแปร โดยมีผศู ้ ึกษา
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่อาศัย มากที่สุด จํานวน 8 เรื่ อง รองลงมาเป็ นพฤติกรรมการสอนของครู
สัมพันธภาพครู กบั นักเรี ยน คุณภาพทางการศึกษา การปฏิรูปทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนการสอน
ตามลําดับ
2.1.4 โปรแกรมจัดกระทําเพื่อลดความเครี ยดตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 3 เพื่อสรุ ป
โปรแกรมการจัดกระทําที่มีต่อความเครี ยด พบว่า มีผศู ้ ึกษาไว้ท้ งั หมด 19 โปรแกรม รวมจํานวนงานวิจยั
ที่ศึกษาโดยใช้โปรแกรมจัดกระทําเพื่อลดความเครี ยด จํานวน 78 เรื่ อง โดยโปรแกรมการพัฒนาที่มีผู ้
ศึกษาไว้มากที่สุด คือโปรแกรมการฝึ กผ่อนคลายความเครี ยด รวมจํานวน 22 เรื่ อง รองลงมาเป็ น
โปรแกรมการฝึ กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การให้คาํ ปรึ กษา การให้ช่วยเหลือ/พึ่งตนเอง การฝึ กโยคะ การฝึ ก
สมาธิ การฝึ กแนวจี่กง การสอนรายบุคคล การสอนกลุ่มย่อย การให้มีส่วนร่ วม การยอมรับในตนเอง การ
เต้นแอโรบิค การทํากลุ่มจิตบําบัด ดนตรี บาํ บัด การนวดแผนไทย การฝึ กการพิจารณาตามเหตุผล การฝึ ก
การควบคุมตน การให้ทารกดูดนมหลอกและการโอบห่อทารกด้วยมือ ตามลําดับ
2.2 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญความเครี ยด มีจาํ นวนงานวิจยั ที่ศึกษาการเผชิญความเครี ยด
ทั้งหมด 199 เรื่ อง จําแนกเป็ น 4 กลุ่มปั จจัยเช่นกัน คือ 1) ปั จจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคล

2) ปั จจัย

ทางจิตลักษณะ 3) ปั จจัยทางสังคมและ 4) โปรแกรมจัดกระทําการเผชิญความเครี ยด
2.2.1 ปั จจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเผชิญความเครี ยดมี 13 ตัวแปร
ประกอบด้วย ปั จจัยด้าน เพศ มีผศู ้ ึกษามากที่สุด จํานวน 32 เรื่ อง รองลงมาเป็ นตัวแปร ระดับการศึกษา
รายได้ อายุงาน สถานภาพสมรส อายุ สาขาที่เรี ยน ตําแหน่ง สถานที่ต้ งั ของที่พกั อาศัย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ลักษณะครอบครัว(แยก/เดี่ยว/ขยาย) ลําดับการเกิด และจํานวนบุตร ตามลําดับ
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2.2.2 ปั จจัยทางจิตลักษณะที่เกี่ยวกับการเผชิญความเครี ยดมี 17 ตัวแปร ประกอบด้วย
ปั จจัยด้านการรับรู ้การเจ็บป่ วย/ภาวะสุ ขภาพ มีผศู ้ ึกษามากที่สุด จํานวน 32 เรื่ อง รองลงมาเป็ นปั จจัยด้าน
ความเครี ยด บุคลิกภาพ ประสบการณ์สูญเสี ย ขาดข้อมูลความรู ้ ความผาสุ ก ความเชื่ออํานาจใน-นอก
ตน ความคาดหวัง การรับรู ้ความสามารถในตนเอง ความผูกพันทางศาสนา การรับรู ้ถึงความเป็ นธรรม/
ยุติธรรม เจตคติต่อการเรี ยน ปรี ชาเชิงอารมณ์ ความอดทน ความพึงพอใจในงาน สติปัญญา และการ
ยอมรับตนเอง ตามลําดับ
2.2.3 ปั จจัยทางสังคมที่เกี่ยวกับการเผชิญความเครี ยด มีท้ งั หมด 14 ตัวแปร แบ่งเป็ น 2
ด้าน คือ ปั จจัยทางสังคมด้านครอบครัว มีจาํ นวน 5 ตัวแปร โดยมีผศู ้ ึกษา สัมพันธภาพในครอบครัวมาก
ที่สุด จํานวน 11 เรื่ อง รองลงมาเป็ น การสนับสนุนจากครอบครัว ภาระต่อครอบครัว บทบาทใน
ครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดู ตามลําดับ

และปัจจัยทางสังคมด้านการทํางาน มีจาํ นวน 9 ตัว

แปร โดยมีผศู ้ ึกษา การสนับสนุนจากที่ทาํ งานมากที่สุดจํานวน 16 เรื่ อง รองลงมา สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน

การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมงาน

ความก้าวหน้าในงาน

ภาระงาน

การสนับสนุนจาก

ผูบ้ งั คับบัญชา สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน การมีส่วนร่ วมในงานและชัว่ โมงทํางาน/วัน ตามลําดับ
2.2.4 โปรแกรมจัดกระทําการเผชิญความเครี ยดตามวัตถุประสงค์ขอ้ 3 สรุ ปโปรแกรมจัด
กระทําการเผชิญความเครี ยด งานวิจยั ที่ศึกษาโปรแกรมการพัฒนาการเผชิญความเครี ยด มีท้ งั หมด 9 เรื่ อง
9 โปรแกรม โปรแกรมละ 1 เรื่ อง โดยมีโปรแกรมดังนี้ โปรแกรมการนวดแผนไทย การผ่อนคลาย
ความเครี ยด กิจกรรมการเล่น การพัฒนาทักษะชีวิต การให้ขอ้ มูลประกอบภาพการ์ตูน การให้คาํ ปรึ กษา
การใช้ความเชื่อเรื่ องกรรม การให้คาํ ปรึ กษาแบบกลุ่มและการใช้จิตวิทยาพิจารณาตามความเป็ นจริ ง
2.3 ค่าอิทธิพลของปั จจัยที่มีต่อความเครี ยดของคนไทย พบว่า
2.3.1 ปั จจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความเครี ยด พบว่า มี 19 ตัวแปร
โดยค่าอิทธิพลเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 0.1609 ถึง 1.0559 และปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลสูงสุ ดคือ ความบกพร่ องและ
ความพิการทางกาย ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 1.0559 รองลงมาเป็ นปัจจัยส่วนบุคคล อายุพอ่ แม่ สาขาที่เรี ยน
ลําดับการเกิด และรายได้ ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.8249 , 0.6827 , 0.4325 , 0.3785 และ 0.3425
ตามลําดับ และค่าอิทธิพลตํ่าสุ ด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.1609
2.3.2 ปั จจัยทางจิตลักษณะที่มีอิทธิพลต่อความเครี ยด พบว่ามี 25 ตัวแปร โดยค่าอิทธิพล
เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 0.2637 ถึง 1.6450 โดยพบว่า ตัวแปรที่มีน้ าํ หนักค่าอิทธิพลสูงสุ ดคือ ความกังวลใจด้วย
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2.3.3 ปั จจัยทางสังคมที่อิทธิ พลต่อความเครี ยด จํานวน 24 ตัวแปร เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพล
เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 0.2118 ถึง 0.9725 โดยพบว่า ตัวแปรที่มีน้ าํ หนักของค่าอิทธิพลสู งสุ ดคือ การปฏิรูป
การศึกษา ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.9725 รองลงมาเป็ นตัวแปรปัจจัย ความคาดหวังของผูป้ กครอง
คุณภาพทางการศึกษา ภาระ/ความรับผิดชอบต่องาน สภาพแวดล้อมในชุมชนที่อาศัย และการมีส่วนร่ วม
ด้วยค่าอิทธิพล เท่ากับ 0.8501, 0.8480, 0.7614, 0.6772 และ 0.6729 ตามลําดับ และตัวแปรปั จจัยที่มีค่า
อิทธิพลตํ่าสุ ดคือ ชัว่ โมงทํางานต่อวัน ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.2118
2.3.4 โปรแกรมจัดกระทําเพื่อลดความเครี ยด ที่มีอิทธิพลต่อความเครี ยด มีจาํ นวน 19
โปรแกรม พบว่า มีค่าอิทธิพลอยูร่ ะหว่าง 0.0020 ถึง 1.4784 โดยพบว่า โปรแกรมที่มีอิทธิพลสูงสุ ด คือ
การฝึ กการควบคุมตนด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 1.4784 รองลงมา เป็ นโปรแกรมการให้ช่วยเหลือ/พึ่งตนเอง
ทํากลุ่มจิตศึกษา การให้คาํ ปรึ กษา การสอนกลุ่มย่อย และการฝึ กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ด้วยค่าอิทธิพล
เท่ากับ 1.3898, 1.3112, 0.9991, 0.9820 และ 0.9757 ตามลําดับ และโปรแกรมที่มีอิทธิพลสู งคือ
โปรแกรมการให้มีส่วนร่ วม
2.4 ค่าอิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อ การเผชิญความเครี ยด พบว่า
2.4.1 ปั จจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครี ยดพบว่ามี 13
ตัวแปร เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลเฉลี่ย อยูร่ ะหว่าง 0.1214 ถึง 0.3551 โดยพบว่า ตัวแปรที่มีน้ าํ หนักของค่า
อิทธิพลสู งสุ ดคือ สถานที่ต้ งั ของที่พกั อาศัย ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.3493, 0.3168, 0.3033 และ 0.2839
ตามลําดับ และตัวแปรที่มีค่าอิทธิพลตํ่าสุ ดคือ ตําแหน่งงาน ด้วยค่าอิทธิพล เท่ากับ 0.1214
2.4.2 ปั จจัยทางจิตลักษณะ ที่มีอิทธิพลต่อ การเผชิญความเครี ยดจํานวน 17 ตัวแปร เมื่อ
พิจารณาค่าอิทธิพลเฉลี่ย อยูร่ ะหว่าง 0.1201 ถึง 1.0208 โดยพบว่าตัวแปรที่มีน้ าํ หนักของค่าอิทธิพล
สู งสุ ด คือ ความคาดหวัง ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 1.8230 รองลงมาเป็ นตัวแปร ปรี ชาเชิงอารมณ์ ความ
อดทนการยอมรับตนเอง ความผาสุ ก ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.8245, 0.7787, 0.7412 และ 0.7055
ตามลําดับ และตัวแปรปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลตํ่าสุ ด คือ ประสบการณ์สูญเสี ยด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.1201
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2.4.3 ปั จจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครี ยดจํานวน 14 ตัวแปร พบว่า มีค่า
อิทธิพลเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 0.1635 ถึง 0.7144 พบว่าตัวแปรที่มีน้ าํ หนักของค่าอิทธิพลสูงสุ ดคือ
การสนับสนุนจากที่ทาํ งานด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.7144 รองลงมาเป็ นตัวแปร การมีส่วนร่ วมในงาน
สัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมงาน และการสนับสนุนจากครอบครัว ด้วยค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.6856, 0.6834, 0.6761 และ 0.5913 ตามลําดับ และปัจจัยที่มีอิทธิพลตํ่าสุ ด คือชัว่ โมง
ทํางานต่อวัน ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.1635
2.4.4 โปรแกรมจัดกระทําการเผชิญความเครี ยด ที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครี ยด มี
จํานวน 9 โปรแกรม พบว่า โปรแกรมที่มีน้ าํ หนักค่าอิทธิพล สูงสุ ดคือ การให้ขอ้ มูลภาพการ์ตูน ด้วยค่า
อิทธิพลเท่ากับ 2.4980 รองลงมาเป็ นโปรแกรม การพัฒนาทักษะชีวิต การนวดแผนไทย การปรึ กษาแบบ
กลุ่ม การใช้จิตวิทยาพิจารณาความเป็ นจริ ง และกิจกรรมการเล่น ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 2.2390, 1.9595,
1.7500, 1.4480 และ 0.9376 ตามลําดับ และโปรแกรมที่มีค่าอิทธิพลตํ่าสุ ด คือการใช้ความเชื่อเรื่ องกรรม
ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.6784
อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ของการวิจยั เพื่อสรุ ปความก้าวหน้าและพัฒนาการของการวิจยั ที่
เกี่ยวข้องความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดของคนไทย พบว่า งานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์ส่วนใหญ่
เป็ นงานวิจยั ประเภทปริ ญญานิพนธ์ ส่ วนใหญ่มีผศู ้ ึกษาช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ถึง 2550
โดยแหล่งผลิตผลงานมาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองลงมาเป็ นมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ส่ วน
วิธีดาํ เนินการวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์

ใช้แบบสอบถามที่มีผพู ้ ฒั นาขึ้นเป็ นส่วนใหญ่

เช่น แบบวัดความเครี ยดของกรมสุ ขภาพจิต แบบวัดการเผชิญความเครี ยดของ ลาซารัสและโฟล์คแมน
(Lazarus & Folkman, 1984)

จาโลวิส (Jalowiec, 1988) โดยแบบวัดมีการทดสอบคุณภาพมีค่า

สัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ อยูใ่ นระดับสู ง

น่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับได้

โดยที่แบบวัดความเครี ยดมีค่า

สัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าอยูร่ ะหว่าง 0.700 – 0.9800 ส่ วนแบบวัดการเผชิญความเครี ยดมีค่าสัมประสิ ทธิ์แอล
ฟ่ าอยูร่ ะหว่าง 0.6033 – 0.9500 ใช้การกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)
สถิติที่ใช้เป็ นสถิติวิเคราะห์เชิงสหสัมพันธ์ (Correlation coefficient)

กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น

ข้าราชการ นักเรี ยน นักศึกษา
จะเห็นได้วา่ ข้อมูลทัว่ ไปของงานวิจยั เชิงสังเคราะห์ จะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน คือ งานวิจยั ส่ วน
ใหญ่ ที่นาํ มาใช้ในการสังเคราะห์น้ นั จะอยูเ่ ฉพาะในกลุ่ม นักศึกษาซึ่งเป็ นงานระดับปริ ญญาโท แสดงว่า
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จากวัตถุประสงค์ขอ้ 2 เพื่อค้นหาปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยด
พบว่า ปั จจัยทั้ง 4 กลุ่มปั จจัย ที่มีอิทธิพลต่อความเครี ยด คือ 1) ปัจจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคล 2)
ปั จจัยทางจิตลักษณะ 3) ปัจจัยทางสังคม และ 4) โปรแกรมจัดกระทํา เพื่อลดความเครี ยด และเมื่อ
พิจารณาช่วงค่าอิทธิพลของปัจจัยแต่ละด้านที่มีอิทธิพล และเมื่อพิจารณาช่วงค่าอิทธิพลของปั จจัยแต่ละ
ด้านที่มีอิทธิพลต่อความเครี ยด

พบว่า

ปั จจัยทางจิตลักษณะมีอิทธิพลต่อความเครี ยดสู งสุ ดมีช่วงค่า

อิทธิพลเท่ากับ 0.2637 ถึง 1.6450 รองลงมาเป็ นปั จจัยด้านโปรแกรมจัดกระทําเพื่อลดความเครี ยด ช่วงค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.0020 ถึง 1.4784 ส่ วนปัจจัยทางสังคม ช่วงค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.2118 ถึง 0.9725 และ
ปั จจัยทางชีวสังคมและส่ วนบุคคลมีช่วงค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.1609 ถึง 1.0559 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สุ ญาริ นทร์ ลิทธิวงศ์ (2544: 13-14) ที่กล่าวว่า ความเครี ยดเป็ นความรู ้สึกเป็ นทุกข์ในตัวบุคคล นับว่า
เป็ นคุณลักษณะทางจิตหรื อเป็ นคุณลักษณะภายใน ส่ วน ศุภชัย ยาวะประภาษ (2533) และสุ ภาณี เกษม
สันต์ (2547: 30-31) ได้กล่าวว่าสาเหตุของความเครี ยด มาจากการคิดและการประเมินสถานการณ์ของ
บุคคล เราจะสังเกตได้วา่ คนที่มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขนั ใจเย็น จะมีความเครี ยดน้อยกว่าคนที่มองโลก
ในแง่ร้าย เอาจริ งเอาจังกับชีวิต และใจร้อน อาจรวมถึงบุคลิกภาพเดิมของแต่ละบุคคลที่รู้สึกว่าตนเองมี
คนคอยให้การช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา เช่น มีคู่สมรส มีพอ่ แม่ ญาติพนี่ อ้ ง มีเพื่อนสนิทที่รักใคร่ และ
ไว้วางใจกันได้ ก็จะมีความเครี ยดน้อยกว่าคนที่อยูโ่ ดดเดี่ยวตามลําพัง และความเครี ยดไม่ได้เกิดจาก
สาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว แต่มกั จะเกิดจากทั้งสองสาเหตุประกอบคือ มีปัญหาหรื อสถานการณ์ภายนอก
ทางสังคม เป็ นตัวกระตุน้ และมีการคิดซึ่งถือเป็ นปั จจัยภายใน ส่ วน วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2545:117118) ได้กล่าวไว้วา่ สาเหตุของความเครี ยด มาจากสาเหตุใหญ่ 2 ประการคือ จากตัวบุคคลเอง ซึ่งได้แก่
สติปัญญา ประสบการณ์ชีวติ บุคลิกภาพ เฉพาะบุคคลเป็ นแบบก้าวร้าว เก็บตัว ต่อต้านสังคม รักและหลง
ตนเองมาก ความคับข้องใจ ความรู ้สึกสู ญเสี ย และรู ้สึกผิด ความพิการ ความเจ็บปวดทางด้านร่ างกายและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องในลักษณะของปัจเจกบุคคล และจากภายนอกตัวบุคคล เป็ นเรื่ องของปั ญหาที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น ปั ญหาจากอาชีพการงาน เศรษฐกิจและสังคม ความยากจนและสภาพ
ของสังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงชีวิต ความรับผิดชอบ และตําแหน่งหน้าที่การงาน เป็ นต้น เช่นเดียวกับ
เฮนรี่ (Henry, 2005: 341-256) ได้ศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการสิ้ นหวัง (Hopeless theory) เป็ นลักษณะทางจิต
ที่สาํ คัญในการอธิบายความเครี ยดในชีวิต ไดศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูบ้ ริ หารแรงงาน
กับกลุ่มคนงานกลุ่มละ 20 คน พบว่า กลุ่มคนงานมีลกั ษณะมองโลกในแง่ร้ายมากกว่า และเงื่อนไขที่ทาํ
ให้เกิดการสิ้ นหวังที่ตอ้ งเผชิญกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเครี ยด เช่น การเปลี่ยนแปลงในที่ทาํ งาน
อย่างรุ นแรง และความเครี ยดในงานทั้งสองกลุ่มจะมีการรับรู ้แตกต่างกัน ผูบ้ ริ หารจะพิจารณาความเสี่ ยง
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และเมื่อพิจารณาตัวแปรกลุ่มปัจจัยทางจิตลักษณะที่มีอิทธิพลต่อความเครี ยดจํานวน 25 ตัวแปร
พบว่า ตัวแปรที่มีน้ าํ หนักของค่าอิทธิ พลสู งสุ ดคือ ความกังวลใจ ด้วยค่าอิทธิ พลเท่ากับ 1.6405 รองลงมา
เป็ นตัวแปรปั จจัย สุ ขภาพจิต อัตมโนทัศน์ การเห็นคุณค่าในตนเอง และคุณธรรม/จริ ยธรรม ด้วยค่าอิทธิ
พบเท่ากับ 1.0819, 0.9758, 0.8396 และ 0.8376 ตามลําดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ ดสบาย จุล
กะทัพพะ (2534: 11) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อแต่ละบุคคลเผชิญปั ญหาเดียวกัน อาจมีการตอบสนองที่ไม่
เท่ากัน ปั จจัยที่สาํ คัญคือบุคลิกภาพของบุคคลนั้นว่ามีความสามารถแก้ปัญหาได้ดีมากน้อยเพียงใด ถ้า
เป็ นคนวิตกกังวลหวัน่ ไหวง่ายก็จะมีแนวโน้มจะเครี ยดได้มาก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวัชระ
ไชยจันดี (2541 : 117) ศึกษาพบว่าบุคลิกภาพด้านความมัน่ คงทางจิตใจ มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความเครี ย ดโดยรวมทุ ก ด้า น ในการสอนภาคปฏิ บ ัติ ที่ ข องอาจารย์นิ เ ทศก์วิ ท ยาลัย พยาบาลอย่า งมี
นัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .05 และกาญจนา ชิ ตประเสริ ฐ (2547 :93-98) ศึกษาปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
บุคลิ กภาพที่ เข้มแข็ง การเห็ นคุ ณค่าในตนเองและความเครี ยดของพยาบาลจบใหม่ โรงพยาบาลศิ ริราช
จํานวน 221 คน พบว่า พยาบาลจบใหม่ที่มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งมากมีความเครี ยดน้อยกว่าพยาบาลจบใหม่ที่มี
บุคลิกภาพที่เข้มแข็งน้อย อย่างมีนยั สําคัญสถิติที่ 0.05
ส่ วนปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครี ยด ผลการสังเคราะห์ พบว่า กลุ่มปัจจัยทางจิต
ลักษณะ เป็ นกลุ่มตัวแปรที่มีช่วงค่าอิทธิพลต่อการเผชิญความเครี ยด สูงที่สุด อยูร่ ะหว่าง 0.1201 ถึง
1.0208 โดยพบว่า ตัวแปรที่มีน้ าํ หนักของค่าอิทธิพลสูงสุ ดคือ ความคาดหวัง รองลงมาเป็ นตัวแปรกลุ่ม
ปั จจัยทางสังคมที่มีช่วงค่าอิทธิพลต่อการเผชิญความเครี ยด อยูร่ ะหว่าง 0.1635 ถึง 0.7144 โดยพบว่า ตัว
แปรที่มีน้ าํ หนักของค่าอิทธิพลสูงสุ ดคือ การสนับสนุนจากที่ทาํ งาน และกลุ่มปัจจัยทางชีวสังคมและ
ส่ วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครี ยด อยูร่ ะหว่าง 0.1214 ถึง 0.3551 โดยพบว่า ตัวแปรที่มี
นํ้าหนักของค่าอิทธิพลสู งสุ ดคือ สถานที่ต้ งั ของที่พกั อาศัย สอดคล้องดังผลการศึกษาตัวแปร ความ
คาดหวัง ของ ชัยวัฒน์ เพชรกูล (2539: 5) กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครี ยดและการเผชิญ
ความเครี ยดในการทํางาน มีสาเหตุจากความคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนเลื่อนตําแหน่ง ซี่งคลีมอนต์
และซาคอฟสกา (นุชรัตน์ สิ ริประภาวรรณ, 2542; อ้างอิงจาก Clements & Zarkorwska, 1994) กล่าว
ว่าผูท้ ี่เครี ยดมักจะมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับปัจจัยโอกาสในการพัฒนา

คือ

ขาดโอกาสเรี ยนรู ้และ

ความก้าวหน้าในอาชีพ แผนการพัฒนาในด้านสายงานอาชีพไม่ชดั เจน องค์กรความมัน่ คงในงานน้อย
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ส่ วนปั จจัยทางสังคม ด้านการสนับสนุนจากที่ทาํ งาน ตามที่ ธิดา ผ่องอําไพ (2547: 81-82) ได้
ศึกษาพบว่า บุคลากรทางการพยาบาลได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากจะมีความเครี ยดน้อย อธิบายได้
ว่าบุคลากรทางการพยาบาลที่ได้รับความสนใจ กําลังใจให้การยอมรับ ได้รับการสนับสนุนทางด้าน
ความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร การเงิน อุปกรณ์เครื่ องใช้อย่างพอเพียง ตลอดจนส่ งเสริ ม สิ่ งแวดล้อมให้เอื้ออํา
นายต่อการทํางาน เช่น มีการพึ่งพาระหว่างกัน มีความไว้วางใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่ งเหล่านี้จะ
ช่วยให้บุคลากรสามารถปรับตัวปรับพฤติการณ์เพื่อผ่อนคลายความเครี ยดที่มีอยูไ่ ด้อย่างรวดเร็ ว

ส่ วน

ปั จจัยที่ต้ งั ที่พกั อาศัยสอดคล้องดังผลการศึกษาของ วริ นทร์ บุญเลี่ยม (2543: 76) ที่ศึกษาพบว่า ปั จจัย
ด้านสภาพแวดล้อมของที่พกั อาศัย

มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดและการเผชิญความเครี ยดอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าที่พกั อาศัยที่เป็ นบ้านเช่า มีความคับแคบแออัด เก่า ชํารุ ด
สิ่ งแวดล้อมรอบบริ เวณที่พกั อาศัยไม่ดีมีเสี ยงดัง เสี ยงรบกวน ขยะส่ งกลิ่นเหม็น การระบายของนํ้าและ
อากาศไม่ดี ล้วนมีผลต่อจิตใจของผูพ้ กั อาศัย นอกจากนี้ผทู ้ ี่มีความเครี ยดจากการทํางาน เมื่อกลับที่พกั
และพบกับสภาพที่ไม่พึงพอใจ จะทําให้เครี ยดเพิม่ มากขึ้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครี ยดได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ จากผลการสังเคราะห์น้ ี สามารถสรุ ปได้ใกล้เคียงกับการศึกษาของ รัชดา ไชยโยธา
(2543:74) และฉัตรกมล ออกกิจวัตร (2546:69-71) ดังนี้ 1) ปั จจัยชีวสังคม เช่น สถานภาพสมรส
การศึกษา อายุ เพศ ภาวะสุ ขภาพ ศาสนา เป็ นต้น 2) ประสบการณ์ในอดีตช่วยให้บุคคลเรี ยนรู ้ต่อ
ความเครี ยด และปัญหาทําให้เผชิญ และตัดสิ นใจในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาต่างๆได้ดีข้ ึน ความสําเร็ จ
ในการใช้วิธีการเผชิญความเครี ยด 3)

การรับสถานการณ์รุนแรงของปั ญหาได้ดีตามการรับรู ้ถึงความ
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.

จากการประมวลผลการวิจยั ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ระดับงานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นงานวิจยั

ประเภทปริ ญญานิ พนธ์ ระดับปริ ญญาโท เป็ นรายงานวิจ ัยของอาจารย์/นักวิชาการ น้อยมาก และ
แนวโน้มมีผสู ้ นใจศึกษาความเครี ยดกับการเผชิญความเครี ยดมากขึ้น พิจารณาจากผล ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ น
มามีการศึกษากันมากถึง 384 เรื่ องจากงานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์ท้ งั หมด 490 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 78.37
ดังนั้น อาจารย์และนักวิชาการในหน่ วยงานควรให้ความสําคัญศึกษาวิจยั เชิ งลึกที่เกี่ ยวกับความเครี ยด
และการเผชิ ญความเครี ยดในหน่ วยงานหรื อในสังคมที่ตนเองปฏิบตั ิงานเพื่อนําไปสู่ การป้ องกันและ
แก้ไขในสถานการณ์แวดล้อมความเป็ นอยูจ่ ริ ง ให้ระดับของความเครี ยดของคนไทยลดลง มิใช่เป็ นเพียง
การวิจยั เพื่อการศึกษาเท่านั้น
2. จากผลการสังเคราะห์พบว่า จากการรายงานระดับความเครี ยดของคนไทย ส่วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับปานกลางขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 55.41 มีเพียงส่ วนน้อยที่ระดับความเครี ยดอยูใ่ นระดับตํ่า การเผชิญ
ความเครี ยดของคนไทยมีส่วนน้อย ที่อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูงและระดับสู งถึงสูงมาก ดังนั้นจึงควรเฝ้ า
ระวังสถานการณ์ ความเครี ยดในคนไทย ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารระดับสูง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันครอบครัว ควรหันมาให้ความสนใจ ที่เร่ งรณรงค์ช่วยป้ องกันหรื อ
บรรเทาให้คนไทยนั้นมีระดับความเครี ยดลดลง ให้อยูใ่ นระดับตํ่า เพราะความเครี ยดเป็ นอารมณ์พ้ืนฐาน
ที่ส่งผลกระทบต่อปั ญหาชีวติ ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาสังคม ปั ญหาประเทศตามมาอีกมากมาย จาก
สภาพสังคมแห่ งความสุ ขสงบ กลายเป็ นเครี ยด สังคมแห่งปัญหาตามมาได้
3. จากผลการสังเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์เมต้า พบว่า กลุ่มปัจจัยทางจิตลักษณะมีอิทธิพลต่อ
ความเครี ยด มากที่สุด อยูร่ ะหว่าง 0.2637 ถึง 1.6450 โดยพบว่า ตัวแปรที่มีน้ าํ หนักค่าอิทธิพลสู งสุ ดคือ
ความกังวลใจ รองลงมาเป็ นตัวแปรปัจจัย สุ ขภาพจิต อัตมโนทัศน์ การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
คุณธรรม/จริ ยธรรม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรื อผูส้ นใจควรหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะทาง
จิตเหล่านี้ร่วมด้วยเพื่อลดความเครี ยด ส่ วน การเผชิญความเครี ยด พบว่า กลุ่มปั จจัยทางจิตลักษณะมี
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4. ส่ วนกลุ่มปัจจัยทางสังคม พบว่ามีอิทธิพลต่อความเครี ยด เป็ นลําดับรองจากกลุ่มปั จจัยทางจิต
ลักษณะ ค่าอิทธิพลเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 0.2118 ถึง 0.9725 โดยพบว่า ตัวแปร การปฏิรูปการศึกษา มีอิทธิพล
สู งสุ ด รองลงมาเป็ นตัวแปรปั จจัย ความคาดหวังของผูป้ กครอง คุณภาพทางการศึกษา ภาระ/ความ
รับผิดชอบต่องาน สภาพแวดล้อมในชุมชนที่อาศัย และการมีส่วนร่ วมด้วยค่าอิทธิพล ดังนั้น หน่วยงาน
หรื อสถาบันด้านการศึกษา ควรให้ความสัมพันธ์กบั ผลกระทบของการปฏิรูปการศึกษา ที่พบว่า มีผลต่อ
ความเครี ยดอย่างมากกับเด็ก ครู และผูป้ กครอง จึงควรจะหาแนวทางในการผ่อนคลายความเครี ยดพร้อม
กับหลักสู ตร หรื อภารกิจที่เกิดจากการปฏิรูปการศึกษาให้ได้ และ ผูป้ กครองควรได้รับการรณรงค์ หรื อ
สร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึง ความคาดหวังของผูป้ กครองที่มีต่อเด็กนั้นไม่ถกู ต้อง ไม่เหมาะสม
เพราะอาจเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครี ยดสูง ที่อาจนํามาสู่ ปัญหากับเด็ก ปั ญหาในครอบครัวและ
สังคมตามมาได้ ดังประจักษ์ได้จากข่าวสารเหตุการณ์ การฆ่าตัวตายของเด็กนักเรี ยนมากขึ้นที่ไม่สามารถ
ทดรับแรงกดดันจากครอบครัวและกระแสการแข็งขันทางการเรี ยนที่เป็ นผลมาจากการปฏิรูปการศึกษา
ส่ วน ปั จจัยทางสังคมที่มีต่อการเผชิญความเครี ยด พบว่า ตัวแปรที่มีน้ าํ หนักของค่าอิทธิพลสู งสุ ดคือ การ
สนับสนุนจากที่ทาํ งาน รองลงมาเป็ น การมีส่วนร่ วมในงาน สัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุน
จากเพื่อนร่ วมงาน และการสนับสนุนจากครอบครัว ตามลําดับ ดังนั้น ถ้าหน่วยงาน องค์การมีบรรยากาศ
ที่เอื้อหรื อสนับสนุนทางสังคมในการทํางานให้กบั พนักงานและผูป้ ฏิบตั ิงาน ในระดับสูง ก็จะช่วยให้
การเผชิญความเครี ยดของพนักงานเป็ นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย เช่น มีบุคคลหรื อแหล่งให้คาํ ปรึ กษา
มีอุปกรณ์พร้อม มีขอ้ มูลเพียงพอต่อการทํางาน มีผบู ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงานที่เอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน เป็ นต้น
5. จากโปรแกรมจัดกระทําเพื่อลดความเครี ยด ที่มีอิทธิพลสูงสุ ดต่อความเครี ยด คือการฝึ กการ
ควบคุมตน รองลงมา เป็ นโปรแกรมการให้ช่วยเหลือ ทํากลุ่มจิตศึกษา การให้คาํ ปรึ กษา การสอนกลุ่ม
ย่อย และการฝึ กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ดังนั้น ในหน่วยงานที่ตอ้ งการแก้ปัญหาความเครี ยดให้บุคคล ควร
ประยุกต์โปรแกรมเหล่านี้มาใช้จดั กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายความเครี ยดให้ได้ผล
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. จากวัตถุประสงค์และการออกแบบงานวิจยั ของงานวิจยั ที่นาํ มาสังเคราะห์ พบว่าเป็ นงานวิจยั
เชิงสหสัมพันธ์สูงถึง ร้อยละ 80.00 รองลงมา เป็ นการศึกษาเชิงทดลองและการพัฒนาน้อยมาก ดังนั้นใน
การวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาในลักษณะการพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมที่สามารถจัดการกับความเครี ยดหรื อ
ผ่อนคลายความเครี ยดที่เป็ นเชิงบูรณาการหลายวิธีที่สอดคล้องแต่ละวิถีชีวิตหรื อจริ ตแต่ละคน
2. แบบวัดความเครี ยดมีผพู ้ ฒั นาขึ้นและมีระดับความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามวัดความเครี ยด
อยูใ่ นระดับสู ง และศึกษาในทุกกลุ่มอายุ และอาชีพ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปสามารถนําแบบวัด
เหล่านี้กลับมาใช้ได้ ส่ วนแบบวัดการเผชิญความเครี ยด ส่ วนใหญ่มีระดับความเชื่อมัน่ อยูใ่ นระดับกลาง
และมักพัฒนาแบบวัดมาจากแนวคิดทางตะวันตก เช่น

แบบวัดการเผชิญความเครี ยดของ ลาซารัส

และโฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984) จาโลวิส ( Jalowiec, 1988) แมคคิบบิ้น (Mccubbin,1988)
ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับวิถีของคนไทยที่นบั ถือศาสนาพุทธส่ วนมาก ดังนั้นในการศึกษาเครื่ องมือวัดหรื อ
ศึกษาพฤติกรรมการเผชิญความเครี ยด ควรมีการสร้างแบบวัดการเผชิญความเครี ยดตามแนวพุทธ ที่ส่วน
ใหญ่เน้นแก้ปัญหาจากภายในหรื อลักษณะทางจิตมากกว่า

การแสวงหาคําตอบของปัญหาหรื อดับทุกข์

จากภายนอกพร้อมนําแนวคิดเชิงพุทธ หรื อเชิงตะวันออกมาใช้เป็ นพื้นฐานสําคัญของการวิจยั กับคนไทยมากขึ้น
3. จากการศึ ก ษาวิ จ ัย ยัง ถู ก จํา กัด ในการศึ ก ษาในเชิ ง ทิ ศ ทางเดี ย วในลัก ษณะเชิ ง เหตุ ซึ่ ง ใน
การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายกลุ่มหรื อศึกษาทั้งในเชิงเหตุและผลกระทบของความเครี ยด
และการเผชิญความเครี ยดไปพร้อมกันนั้นมีอยูน่ อ้ ยมาก ดังนั้นอาจจะศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้ได้คาํ ตอบที่
ครบถ้วนไปพร้อมกันทั้งในเชิงสาเหตุและผลกระทบ
4. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในงานวิจยั 490 เรื่ องพบว่ามีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 95,645 คน ซึ่ ง
กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มนักเรี ยน นิ สิตนักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน
และประชาชนทั่ว ไป และศึ ก ษาในภาคราชการกัน มาก ดัง นั้น ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป ควรศึ ก ษา
ภาคเอกชนหรื อในกลุ่มอาชีพเฉพาะที่มีผลกระทบต่อสังคมมาก เช่น อาชีพสื่ อสารมวลชน ดารา ศิลปิ น
เป็ นต้น หรื อศึกษาในอาชี พที่เป็ นผูน้ าํ ของสังคมหรื อเป็ นแบบอย่างของสังคม เช่น นักบวช ผูพ้ ิพากษา
นักการเมือง ผูบ้ ริ หารระดับสู ง นักธุรกิจ เป็ นต้น
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5. จากโปรแกรมการฝึ กการควบคุมตน โปรแกรมการให้ช่วยเหลือ ทํากลุ่มจิตบําบัด การให้
คําปรึ กษา การสอนกลุ่มย่อย และการฝึ กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ที่มีอิทธิพลต่อการผ่อนคลายความเครี ยดใน
ระดับสูง ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีกิจกรรมตามโปรแกรมเหล่านี้มาประกอบการจัดโปรแกรม
การผ่อนคลายความเครี ยดไว้ดว้ ย

ส่ วนโปรแกรมเพื่อการพัฒนาการเผชิญความเครี ยดควรจัดให้มี

กิจกรรมการให้ขอ้ มูลภาพการ์ตูน การพัฒนาทักษะชีวติ การนวดแผนไทย การปรึ กษาแบบกลุ่ม และ
การใช้จิตวิทยาพิจารณาความเป็ นจริ ง มาประกอบการพัฒนาการเผชิญความเครี ยดของกลุ่มตัวอย่างไว้ดว้ ยเช่นกัน
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