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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเครียด ระดับความวิตกกังวล การจัดการ
ความเครียดและความวิตกกังวล  เปรียบเทียบระดับความเครียดและความวิตกกังวลจําแนกตามคณะ
วิชา  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดและความวิตกกังวล และศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความเครียดและความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี กลุม
ตัวอยางคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ในปการศึกษา 2553 จํานวน 350 คน ซ่ึงไดมาจากวิธีการสุม
แบบมีช้ันภูมิ โดยใชคณะวิชาเปนชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความเครียด 
ความวิตกกังวล และการจัดการความเครียดและความวิตกกังวลที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.948      
การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย การวิเคราะหความ
แปรปรวน ความถดถอยโลจิสติค และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีความเครียดอยูในระดับปานกลาง มีความวิตกกังวลอยูในระดับ
ปานกลาง และมีการจัดการความเครียดและความวิตกกังวลอยูในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบ
ระดับความเครียด ระดับความวิตกกังวลจําแนกตามคณะวิชา  พบวา นักศึกษาที่เรียนในคณะวิชาที่
แตกตางกันมีระดับความเครียดไมแตกตางกัน แตมีระดับความวิตกกังวลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  ปจจัยที่สงผลตอการเกิดความเครียด คือ เกรดเฉลี่ยสะสม ปจจัยที่สงผลตอการ
เกิดความวิตกกังวล คือ เกรดเฉลี่ยสะสม และการทํางาน โดยนักศึกษามีความเสี่ยงที่จะเกิดความเครียด
และความวิตกกังวลในระดับสูงมากที่สุด  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียดและความ
วิตกกังวลที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ความเครียดไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แตความวิตกกังวลมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
 
คําสําคัญ : ความเครียด / ความวิตกกังวล / การจัดการความเครียดและความวิตกกังวล /  

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study the level of stress, the level of anxiety, and 
stress and anxiety management, to compare the level of stress and the level of anxiety classify by 
faculty, to study factors affecting the students’ stress and anxiety, and to study the relationship of 
stress, anxiety, and learning achievement. The sample group was 350 students in the academic year 
2010 at Thonburi University. These samples were selected by stratified random sampling from 
faculty. Tool for studying was questionnaire which consisted of symptom of stress, symptom of 
anxiety, and management of stress and anxiety with reliability of 0.948. Statistics for data analysis 
were percentage, mean, standard error of mean, analysis of variance, logistic regression method, and 
Pearson’s correlation coefficients. 
 The results from this study showed that students’ stress was in moderate level. Students’ 
anxiety was in moderate level. Management of students’ stress and anxiety was in moderate level. 
When compare the level of stress and the level of anxiety, it was found that there was no significant 
difference of the level of stress in faculty. The students which had different faculty had the 
difference of the level of anxiety with statistical significant at 0.05 level. The affected stress factor 
was the cumulative grade point average. The affected anxiety factors were the cumulative grade 
point average and working. Students had the highest risk about the stress and anxiety in high level. 
Furthermore, it was found that there was no relationship between the stress and learning 
achievement. However there was relationship between the anxiety and learning achievement with 
statistical significant at 0.01 level. 
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รายงานวิจัยเลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบคุณรองศาสตราจารย ดร.อังสนา จั่นแดง 
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สําคัญยิ่งขอขอบคุณคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยธนบุรีที่ไดใหทุนสนับสนุนการวิจัย  นอกจากนี้ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และผูอยูเบื้องหลัง ที่เปนผูใหการสนับสนุนและใหกําลังใจมาโดย
ตลอด ทําใหผูวิจัยมีความตั้งใจ มีความพยายาม และมีความอดทนในการแกปญหาตาง ๆ จนงานวิจัย
คร้ังนี้ประสบความสําเร็จ 
 คุณประโยชนใด ๆ อันเกิดจากงานวิจัยคร้ังนี้ ยอมเปนผลมาจากความกรุณาของบุคคล
ดังกลาวขางตน ผูวจิัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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 4.19   การเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักศึกษาจําแนกตามคณะวิชา   48 
 4.20   การเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลของนักศึกษาจําแนกตามคณะวิชา  49 
 4.21   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรความเครียด ความวิตกกังวล และเกรดเฉลี่ย 52 
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.22   แสดงรอยละของจํานวนนกัศึกษาจําแนกตามเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 52 
           ระดับความเครียด 
 4.23   แสดงรอยละของจํานวนนกัศึกษาจําแนกตามเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 52 
           ระดับความวิตกกังวล 
  



ฌ 

สารบัญภาพ 
ภาพ                  หนา 
 1.1    กรอบแนวคิดในการศกึษาปจจัยที่มผีลตอความเครียดและความวิตกกังวล    4 
 1.2    กรอบแนวคิดในการศกึษาความสัมพันธความเครยีดและความวติกกังวลกับ    4 
       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.1    ระดับความเครียดและความวิตกกังวลของนักศึกษาจําแนกตามคณะวิชา  49 
 


