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บทคัดย
อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคCเพื่อ 1) ศึกษาระดับความวิตกกังวลของนักศึกษาคณะ           
เภสัชศาสตรC มหาวิทยาลัยรังสิต 2) ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวขRองกับความวิตกกังวลของนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตรC มหาวิทยาลัยรังสิต 3) เปรียบเทียบความวิตกกังวลของนักศึกษาคณะ            
เภสัชศาสตรCตามตัวแปรดRาน เพศ ภูมิลําเนา รายไดRตVอเดือนของนักศึกษา สถานภาพสมรสของ
บิดามารดา อาชีพของผูRปกครอง รายไดRตVอเดือนของผูRปกครอง และที่พักอาศัยของนักศึกษา 
กลุVมตัวอยVางที่ใชRในการศึกษาคRนควRาครั้งนี้ เปZนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ป�การศึกษา 2555 
จํานวน 277 คน เครื่องมือที่ใชRในการวิจัย คือแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอนไดRแกVแบบสอบถาม
ขRอมูลสVวนตัว แบบสอบถามสุขภาพจิต (Thai GHQ30) และแบบสอบถามความวิตกกังวล          
วิเคราะหCขRอมูลโดย รRอยละ คVาเฉลี่ย การวิ เคราะหCความแปรปรวนแบบทางเดียวและ              
การวิเคราะหCสัมประสิทธิ์สหสัมพันธCแบบเพียรCสัน 

ผลการวิจัยพบวVา 1) ความวิตกกังวลของนักศึกษาอยูVในระดับปานกลาง 2) ปbจจัยที่            
ไมVสVงผลความวิตกกังวลของนักศึกษาคือภูมิลําเนา กับอาชีพของผูRปกครองแตกตVางกัน มีความ
วิตกกังวลไมVแตกตVางกัน 3) รายไดRตVอเดือนของนักศึกษา สถานภาพสมรสของบิดามารดา เพศ 
รายไดRตVอเดือนของผูRปกครอง และที่พักอาศัยของนักศึกษาแตกตVางกัน มีความวิตกกังวล 
แตกตVางกัน อยVางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4) ปbจจัยที่สVงผลตVอความวิตกกังวลของ
นักศึกษา โดยเรียงจากปbจจัยที่สVงผลนRอยที่สุดไปหาปbจจัยที่สVงผลมากที่สุดมี 5 ปbจจัย ไดRแกV 
รายไดRตVอเดือนของนักศึกษา สถานภาพสมรสของบิดามารดา เพศ รายไดRตVอเดือนของผูRปกครอง 
และที่พักอาศัยของนักศึกษา ตามลําดับ 5) นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรC มหาวิทยาลัยรังสิต        
มีสุขภาพจิตในระดับปกติ 

คําสาํคัญ : ความวิตกกังวล นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรC มหาวทิยาลัยรังสิต  

 
 

                                                             
1 ดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาการศึกษา คณะมนุษยศาสตรC มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรCแหVงฮารCบิน 
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Abstract 
 

 The purposes of this research 1) To studying anxiety level of the students in Faculty 
of Pharmacy at Rangsit University 2) To study the relative anxiety factors of students in Faculty 
of Phamacy at Rangsit University and were 3)To compare the anxiety factors of students in 
Faculty of Phamacy according to independent variables : place of birth, parent’s occupation, 
student incomes, family status, sex, parent’s incomes, and accommodation. The sample 
group were 277 students in the academic year 2012 in Faculty of Pharmacy at Rangrit 
University, these samples were selected by stratified random sampling from level of 
education. The instrument used in the study were personal status, the mental health (Thai 
GHQ30) and anxiety questionnaire. Statistics for data analysis were percentage, mean, one-
way ANOVA and Pearson’s correlation coefficients. 

The research result found 1) The anxiety of the students were at a moderate level. 
2) Factors were no significantly among 2 factors; place of birth and parent’s occupation.     
3) Factors were significantly 5 factors; student incomes, family status, sex, parent’s incomes 
and accommodation affecting the anxiety of the students at .05 level. 4)Those factors 
affected from the least to the most were responsibility of student incomes, family status, 
sex, parent’s incomes and accommodation. 5) The mental health of the student was at a 
normal level. 

Keywords : Anxiety, students of Faculty of Pharmacy, Rangrit University 

 

บทนํา 
ในสภาพสังคมปbจจุบัน มนุษยCตRองเผชิญ

กับการเปลี่ยนแปลงตVางๆ ในทุกๆ ดRาน ไมVวVาจะ
เปZนการเปลี่ยนแปลงทางดRานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัยขึ้นในทุกๆ วัน และ
การเปลี่ยนแปลงย่ิงรวดเร็วมากเพียงใดก็ย่ิงทําใหR
เ กิ ด ภ า ว ะ ค ว า ม ก ด ดั น ท า ง จิ ต ม า ก ย่ิ ง ขึ้ น            
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลVาวขRางตRนน้ัน ทําใหRมนุษยC
เราเกิดปรับตัวไมVทันกับเหตุการณCจึงทําใหRเกิด
ปbญหาทางสังคมมากมาย ไมVวV าจะเปZนเ ร่ือง
การศึกษา การงาน หรือดRานความสัมพันธCใน
ค ร อ บ ค รั ว  ทํ า ใ หR เ กิ ด ค ว า ม วิ ต ก กั ง ว ล ขึ้ น            

ในชีวิตประจําวันของคนสVวนใหญVเต็มไปดRวยปbญหา
ตVางๆ ท่ีจะตRองตVอสูRดิ้นรนกันเพื่อใหRตัวเองอยูVรอด
ในสังคมไดR ซึ่ งทําใหRตRองปรับตัวกันอยูVตลอด    
เปZนเหตุใหRเกิดความวิตกกังวลตVอสิ่งท่ีเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ท้ังน้ียังกVอใหRเกิดความตึงเครียดและ
ความคับขRองใจขึ้น ซึ่งสVงผลใหRบุคคลมีสุขภาพจิต
ไมVดี และป|วยเปZนโรคจิตและโรคประสาทเพ่ิมมาก
ขึ้นในแตVละป�  

ความวิตกกังวลน้ันเปZนสิ่งท่ีทุกคนลRวน
แลRวแตV เคยเผชิญกัน ท้ังสิ้น  และไมVสามารถ
หลีกเลี่ยงความวิตกกังวลในรูปแบบตVางๆ ไดR        
อีก ท้ังความวิตกกังวลยังสามารถเกิดขึ้นไดR
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ตลอดเวลา  เพราะในสภาพปbจจุ บัน ในการ
ดํารงชีวิตของคนเราตกอยูVภายใตRความกดดันอยูV
ตล อด เ ว ลา  นั ก ศึ ก ษา ใ นร ะ ดั บ อุ ด ม ศึก ษา         
เปZนบุคคลท่ีตRองปรับตัวสูง เนื่องจากนักศึกษาสVวน
ใหญVอยูV ในชVวงวัยรุVนตอนปลายหรือวัยผูR ใหญV
ตอนตRน เปZนวัยท่ีตRองปรับตัวใหRเขRากับสภาพการณC
ตVางๆ อีกท้ังนักศึกษาเกิดความรูRสึกกังวลวVาตน      
จะเรียนไดRหรือไมV  เนื่ องจากการดําเนินชีวิต            
ในระดับอุดมศึกษาตRองมีการปรับตัวในสังคมและ
สภาพแวดลRอม การเรียนการสอนท่ีไมVเหมือนตอน
ช้ันมัธยมศึกษา ซึ่งการเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัยน้ันเนRนใหRนักศึกษารูRจักรับผิดชอบ
และพ่ึงตนเองใหRมากท่ีสุด จึงทําใหRนักศึกษาตRอง
รูRจักการวางแผนการเรียน การควบคุมตนเองใน
การเขRาช้ันเรียน การคิดและทํางานสVงตามท่ีไดRรับ
มอบหมายจากอาจารยCดRวยตนเอง โดยเฉพาะ       
การคบเพื่อน ซึ่ งสิ่ งตVางๆ เหลVา น้ียVอมทําใหR
นักศึกษาเกิดความวิตกกังวลขึ้น 

ความวิตกกังวลน้ันเกิดขึ้นไดRกับนักเรียน
นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา ความวิตกกังวล
เปZนปbญหาหน่ึงท่ีเกิดขึ้นไดRท่ัวไปในชีวิตประจําวัน
ของแตVละ บุคคล และมี แนว โนRม เ พ่ิม สู งขึ้ น            
ดูเหมือนวVา ความวิตกกังวลติดแนVนอยVางถาวร          
ใ นก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ข อ ง บุค ค ล จํ า น ว นม า ก                 
ซึ่ ง ไมV เ พียงแตVสV งผลกระทบตVอจิตใจ เทV า น้ัน        
แตVยังมีผลตVอสภาพรVางกายอีกดRวย เมื่อนักศึกษา
เกิดความวิตกกังวลขึ้นแลRวนับวVาเปZนอุปสรรค
สําคัญในการเรียนเปZนอยVางย่ิง ถRาปลVอยใหRความ
วิตกกังวลในการเรียนเกิดขึ้นกับนักศึกษาแลRว    
จะดRวยสาเหตุใดก็ตาม ยVอมนํามาซึ่งผลเสียตVอ
นักศึกษา เพราะความวิตกกังวลในการเรียนอาจ
ทําใหRนักศึกษาเกิดการไมVอยากเรียนหนังสือ            
หมดกําลังใจในการเรียน และอาจสVงผลตVอสุขภาพ
กายไดR ซึ่งจะมีผลทําใหRผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลง 
ขาดความรับผิดชอบตVอการเรียน จึงนับวVาเปZน

อุปสรรคตVอการเรียนเปZนอยVางย่ิง ความวิตกกังวล
ในการเรียนน้ัน เกิดขึ้นไดRกับนักศึกษาในทุกระดับ
การศึกษา เมื่อนิสิตเกิดความวิตกกังวลใน        
การเรียนขึ้นแลRวนับวVาเปZนอุปสรรคสําคัญใน         
การเรียนเปZนอยVางย่ิง ถRาปลVอยใหRความวิตกกังวล
ในการเรียนเกิดขึ้นกับนักศึกษาแลRว จะดRวยสาเหตุ
ใดก็ตาม ยVอมนํามาซึ่งผลเสียตVอนักศึกษา เพราะ
ความวิตกกังวลในการเรียนอาจทําใหRนักศึกษาเกิด
การเ บ่ือหนVายตVอการเ รียน หมดกํา ลังใจใน        
การเรียน และอาจทําใหRสุขภาพกายเสื่อมโทรม        
ลง ซึ่งจะมีผลทําใหRผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลง
ขาดความ เอา ใ จ ใสV ตV อการ เ รี ยน  ซึ่ ง นั บวV า           
เปZนอุปสรรคตVอการเรียนเปZนอยVางย่ิง 

ดังน้ัน เมื่อนักศึกษาเกิดความวิตกกังวล
ในการเรียนขึ้นแลRวจึงนับวVาเปZนอุปสรรคสําคัญ        
ในการเรียนเปZนอยVางมาก ย่ิงถRาปลVอยใหRความวิตก
กังวลเกิดขึ้นแลRว ไมVวVาจะดRวยสาเหตุใดก็ตาม              
ก็นํามาซึ่งผลเสียตVอตัวนักศึกษา  เพราะความวิตก
กังวลอาจทําใหRนักศึกษาเกิดการเบ่ือหนVายใน         
การเรียน หมดกําลังใจในการเรียนรูRสิ่งใหมVๆ และ
อาจทําใหRสุขภาพกายและสุขภาพจิตเสื่อมโทรมลง 
ซึ่งทําใหRผลการเรียนลดลง ขาดความกระตือรือรRน
ตVอการเรียน นับวVาเปZนอุปสรรคสําคัญตVอการเรียน
เปZนอยVางมาก                                   

ดRวยเหตุนี้ ผูRวิจัยจึงสนใจปbจจัยท่ีสVงผลตVอ
ความวิตกกังวลในการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะเภสัชกรรมศาสตรC มหาวิทยาลัย
รังสิต ไดR นําขRอมูลเพื่อใชRในการประกอบการ
พิจารณา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหR
สอดคลRองกับความตRองการของผูRเรียนใหRมาก
ย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงค!ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความวิตกกังวลของ

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรC มหาวิทยาลัยรังสิต 
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2 .  เพื่ อ ศึ กษาปb จจั ย ท่ี เ กี่ ย วขR อ งกั บ          
ความวิตกกังวลของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรC 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

3. เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลของ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรCตามตัวแปรดRาน เพศ 
ภูมิลําเนา รายไดRตVอเดือนของนักศึกษา สถานภาพ
สมรสของบิดามารดา อาชีพของผูRปกครอง รายไดR
ตVอ เดือนของผูRปกครอง และ ท่ีพักอาศัยของ
นักศึกษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ
มตัวอย
าง 
1. ประชากร เปZนนักศึกษาคณะเภสัช

ศาสตรCช้ันป�ท่ี 1, 2, 3,4 และ 5 มหาวิทยาลัยรังสิต 
ป�การศึกษา 2555 จํานวน 908 คน  

2. กลุVมตัวอยVางเปZนนักศึกษาคณะเภสัช
ศาสตรCช้ันป�ท่ี 1, 2, 3,4 และ 5 มหาวิทยาลัยรังสิต 
ป�การศึกษา 2555 จํานวนของกลุVมตัวอยVาง
คํานวณจากสูตรของYamane (พวงรัตนC ทวีรัตนC. 
2543) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรRอยละ 95 ไดRกลุVม
ตัวอยVางจํานวน 277 คน  

ตัวแปรในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ไดRแกV คือ เพศ ภูมิลําเนา 

รายไดRตVอเดือนของนักศึกษา รายไดRของผูRปกครอง 
อาชีพของผูRปกครอง สภาพสมรสของบิดามารดา 
และท่ีพักอาศัยของนักศึกษา 

2. ตัวแปรตามไดRแกV ความวิตกวังกลของ
นักศึกษา 
  

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1 .  นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต รC 
มหาวิทยาลัยรังสิต มีความวิตกกังวลอยูV ใน
ระดับสูง 

2. ปbจจัยดRานเพศ ภูมิลําเนา รายไดRตVอ
เดือนของนักศึกษา สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา อาชีพของผูRปกครอง รายไดRตVอเดือนของ

ผูRปกครอง และท่ีพักอาศัยของนักศึกษาท่ีสVงผลตVอ
ความวิตกกังวลของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตรC 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

 3. ปbจจัยดRานเพศ ภูมิลําเนา รายไดRตVอ
เดือนของนักศึกษา สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา อาชีพของผูRปกครอง รายไดRตVอเดือนของ
ผูR ป ก ค ร อ ง  แ ล ะ ท่ี พั ก อ า ศั ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า             
ท่ีมีความสัมพันธCกับความวิตกกังวลของนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตรC มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชNในการวิจัย 
เค ร่ือ งมื อ ท่ี ใ ชR ใ นการวิ จั ยค ร้ั ง น้ี คื อ 

แบบสอบถาม  ซึ่งผูRวิจัยสรRางขึ้นตามวัตถุประสงคC
ของการวิจัย และกรอบแนวคิดของการวิจัย     
แบVงออกเปZน 3 ตอน คือ  

1. ขRอมูลท่ัวไป ไดRแกV เพศ ภูมิ ลําเนา 
รายไดRตVอเดือนของนักศึกษา สถานภาพสมรส  
ของบิดามารดา อาชีพของผูRปกครอง รายไดR     
ตV อ เ ดื อ น ข อ ง ผูR ป ก ค ร อ ง  แ ล ะ ท่ี พั ก อ า ศั ย          
ของนักศึกษา 

2.  แ บ บ ส อ บ ถ า ม สุ ข ภ า พ จิ ต                     
(Thai GHQ30) จํานวน 30 ขRอ 

3. แบบสอบถามความวิตกกั ง วล              
(The State-Trait Anxiety Inventory หรือ STAI)  
จํานวน 40 ขRอ  

การเก็บรวบรวมขNอมูล  
ผูR วิ จั ย ไ ดR ดํ า เ นิ นการ เก็ บรวมขR อ มูล 

ระหวVางวันท่ี 10 ธันวาคม 2555 - 15มกราคม 2556 
ไดRแบบสอบถามกลับคืนมาครบและสมบูรณCทุก
ฉบับ ท้ังหมด 277 ฉบับ  ผูRวิจัยนําแบบสอบถามมา
ตรวจใหRคะแนนตามเกณฑCท่ีกําหนดไวR และนํา
ขRอมูลท่ีไดRมาวิเคราะหCทางสถิติตVอไป 
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การวิเคราะห!ขNอมูล 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูRวิจัยดําเนินการวิเคราะหC

ขRอมูล โดยใชRโปรแกรมคอมพิวเตอรCตามขั้นตอน
ตVอไปน้ี                                                                      

1. เมื่อไดRรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลRว
ผูRวิจัยไดRนํามาแจกแจงความถี่ของคําตอบแตVละขRอ 
ดRวยการลงรหัส เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะหCขRอมูล 

2. วิเคราะหCขRอมูล โดยใชRโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหCตVอไป 

สถิติที่ใชNในการวิเคราะห!ขNอมูล 
การวิเคราะหCขRอมูลดRวยรRอยละ คVาเฉลี่ย 

เปรียบเทียบตัวแปรโดยใชRวิเคราะหCความแปรปรวน
แบบทางเดียว และวิเคราะหCความสัมพันธCของ   
ตัวแปรดRวยคVาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธCแบบเพียรCสัน 
 

ผลการวิจัย 
1. ความวิตกกังวลของนักศึกษาอยูVใน

ระดับปานกลางมากท่ีสุด คือ 211 คน รRอยละ 
79.62 รองลงมาระดับสูง คือ 46 คน รRอยละ 
17.35 และนRอยท่ีสุดคือระดับตํ่า คือ 8 คน รRอยละ 
3.01  

2. การศึกษาปbจจัยท่ีสVงผลตVอความวิตก
กังวลของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรC มหาวิทยาลัย
รังสิต พบวVา สVวนมากเปZนเพศหญิงรRอยละ 77.73 
รายไดRของผูRปกครองสVวนมากมีรายไดRตVอเดือน
มากกวVา 50,000 บาท รRอยละ 62.26 ท่ีพักอาศัย
ของนักศึกษาสV วนใหญV พักอาศัยอยูV ท่ีหอพัก
นักศึกษารRอยละ 86.79 รายไดRตVอเดือนของ
นักศึกษาสVวนใหญVมีรายไดRตVอเดือน 5,001-
10,000 บาท คิดเปZนรRอยละ 39.24 อาชีพ           
สVวนใหญVของผูRปกครองคือ ทําธุรกิจสVวนตัว/
คRาขาย รRอยละ 44.9 สถานภาพของผูRปกครอง 
สVวนใหญVคือ สมรส รRอยละ 90.9 นักศึกษา             
สVวนใหญVมีภูมิลําเนาอยูVตVางจังหวัด รRอยละ 67.16 

3. นักศึกษาช้ันป�ท่ี 4 และนักศึกษาช้ันป�ท่ี 
5 มีคVาคะแนนคVาเฉลี่ยความวิตกกังวลสูงกวVาทุก
ช้ันป� คือรRอยละ 26.05 และ 25.2 ตามลําดับ 

4. นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนา กับ อาชีพของ
ผูR ปก ครอง แตกตV า งกั น  มี ค วาม วิ ตกกั ง ว ล             
ไมVแตกตVางกันอยVางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

5. นักศึกษาท่ีมีรายไดRตVอเดือนของ
นักศึกษา สถานภาพสมรสของบิดามารดา เพศ 
รายไดRตVอเดือนของผูRปกครอง และ ท่ีพักอาศัยของ
นักศึกษาแตกตVางกัน มีความวิตกกังวลแตกตVางกัน 
อยVางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

6. ปbจจัยท่ีสVงผลตVอความวิตกกังวลของ
นักศึกษา โดยเรียงจากปbจจัยท่ีสVงผลนRอยท่ีสุดไป
หาปbจจัยท่ีสVงผลมากท่ีสุดมี 5ปbจจัย ไดRแกV รายไดR
ตVอเดือนของนักศึกษา สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา เพศ รายไดRตVอเดือนของผูRปกครอง และ           
ท่ีพักอาศัยของนักศึกษาตามลําดับ 

7 .  นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต รC 
มหาวิทยาลัยรังสิต มีความวิตกกังวลในระดับปกติ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบวVา มีปbจจัยหลายดRาน

ท่ี มี ผ ล ตV อ ค ว า ม วิ ต ก กั ง ว ล ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า         
คณะเภสัชศาสตรCมหาวิทยาลัยรังสิต มีดังตVอไปน้ี 

รายไดRตVอเดือนของนักศึกษา มีผลตVอ
ความวิตกกังวลของนักศึกษา เนื่องมาจากสภาพ
สังคมในปbจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆดRาน 
มีสิ่งของฟุ|มเฟ�อย และการปรับราคาขึ้นของสินคRา
ชนิดตVางๆ ทําใหRนักศึกษาตRองมีภาระเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งมีอิทธิพลตVอคVาใชRจVายในชีวิตประจําวันของ
นักศึกษา ทําใหRนักศึกษาอาจมีเงินไมVพอใชR จึงทํา
ใหRเกิดความวิตกกังวลขึ้นกับนักศึกษาไดR ดังท่ี  
ฟารCเมอรC และคนอื่นๆ (Farmer and other. 1987:  
20-24) กลVาววVา สาเหตุท่ีทําใหRเกิดความเครียด
ประการหน่ึงคือ สาเหตุจากเงินเปZนสาเหตุ ท่ี
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เกี่ยวกับเศรษฐกิจ เชVน รายไดR สภาพทางการเงิน 
รวมท้ังการรับรูRของบุคคลเกี่ยวกับสภาพทาง
การเงินท่ีควรจะเปZน 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา มีสภาพ
สมรสสVงผลตVอความวิตกกังวลของนักศึกษา    
อาจเปZนเพราะวVา  บิดามารดาของนักศึกษา         
มีอาจจะคาดหวังในตัวบุตรหลานของตัวเองมาก
เกินไป โดยตRองการใหRนักศึกษาต้ังใจเรียน ใหR
นักศึกษาทบทวนบทเรียนอยูVตลอดเวลาเพื่อใหR
ไดRผลการเรียนท่ีดี เพื่อความอนาคตท่ีดีของ
นักศึกษา หรือเพื่อชดเชยตนเอง ทําใหRนักศึกษา
เกิดความกดดัน จึงสVงผลตVอความวิตกกังวลของ
นักศึกษา ซึ่งไมVสอดคลRองกับผลการศึกษาของวัน
เพ็ญ หวังวิวัฒนCเจริญ และคนอื่นๆ (2539: 81)    
ท่ี พ บ วV า  ค ว า ม เ ค รี ย ด ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ไ มV มี
ความสัมพันธCกับสถานภาพสมรสของบิดามารดา 

เพ ศ  มี ผ ล ตV อค ว า ม วิ ตก กั ง ว ล ข อ ง
นักศึกษา อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงมีลักษณะการใชRชีวิตท่ีแตกตVางกัน 
ต้ังแตVการอบรมเลี้ยงดู ลักษณะบุคลิกภาพ และ
อารมณCมีความแตกตVางกัน ท้ังนักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงจึงมีความวิตกกังวลตVางกัน ดังท่ี 
สมชาย ธัญธนกุล (2543: 38-40) กลVาววVา             
เพศชายจะแสดงความโกรธสิ่งตVางๆ รุนแรงกวVา                                               
เพศหญิง และยังมีอารมณC และความสนใจ            
ท่ีแตกตVางกัน สภาพสังคมกลุVมเพื่อนแตกตVางกัน 

รายไดRตVอเดือนของผูRปกครองสัมพันธCกับ
ความวิตกกังวลของนักศึกษา อาจเนื่องจาก 
นักศึกษาท่ีผูRปกครองมีรายไดRตVอเดือนสูง อาจมี
ความพรRอมในเร่ืองคVาใชRจVายตVางๆ ใหRกับนักศึกษา 
มีความสามารถในการใชRจVายในชีวิตประจําวัน    
จึงทําใหRนักศึกษาไมVตRองกังวลกับเร่ืองคVาใชRจVาย
ตVาง ๆ ซึ่งแตกตVางกับนักศึกษาท่ีผูRปกครองมีรายไดR
ตํ่า อาจสVงผลตVอความวิตกกังวลของนักศึกษา 
เพราะมีความวิตกกังวลในเร่ืองของคVาใชRจVายตVางๆ 

ซึ่ งสอดคลRองกับการวิจัยของ สุ ธีรา ทันสมัย      
(2548 : 74) ศึกษาองคCประกอบท่ีมีอิทธิพลตVอ
คว าม วิ ตกกั ง วล ในกา รประก อบอา ชีพ ค รู         
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรC 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณC  ในพระ
ราชูปถัมภC จังหวัดปทุมธานี พบวVา นักศึกษาท่ีมี
ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวสูงมีความกังวลใน
การเรียนนRอย ท่ีพักอาศัยของนักศึกษา สVงผลตVอ
ความวิตกกังวลของนักศึกษา อาจเนื่องมาจาก 
นักศึกษาท่ีพักอาศัยอยูVบRานตนเอง ซึ่งบRานอาจจะ
อยูVหVางจากมหาวิทยาลัยทําใหRตRองเสียเวลาใน  
การเดินทาง และทําใหRนักศึกษาเหนื่อยลRาจากการ
เดินทางมาเรียน จึงอาจสVงผลใหRเกิดความวิตก
กังวลกับนักศึกษาไดR 

นัก ศึกษา ท่ีมี ภู มิ ลํ า เนาแตกตV า งกั น               
มีความวิตกกังวลไมVแตกตVาง อาจเนื่องจาก 
นัก ศึกษา เมื่ อ เขR ามาอ ยูV ใ นมหาวิทยา ลัย ท่ีมี
สภาพแวดลR อม เดี ย วกั น  สภาพภูมิ อ ากาศ
คลRายคลึงกัน อาการการกินและการใชRชีวิตใน
มหาวิทยาลัยมีความคลRายคลึงกัน จึงใหR เกิด
ความคุRนเคยกับเพื่อนๆ จึงทําใหRนักศึกษาปรับตัว
ไดRดีทําใหRนักศึกษามีความวิตกกังวลไมVแตกตVางกัน 
ซึ่งสอดคลRองกับ จรวยพร กาญจนโชติ (2536: 120) 
ศึกษาเร่ือง การปรับตัวและสุขภาพจิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ภาคใตR พบวVา นิสิต
ท่ีมีภูมิลําเนาเดิมตVางกันมีระดับสุขภาพจิตทุกๆ 
ดRานไมVแตกตVางกัน  

นักศึกษาท่ีมีอาชีพของผูRปกครองแตกตVางกัน 
มีความวิตกกังวลไมVแตกตVางกัน อาจเนื่องมาจาก 
สภาพสังคมในปbจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงดRาน
สภาพแวดลRอมและเศรษฐกิจ ทําใหRผูRปกครองตRอง
หารายไดRเลี้ยงครอบครัวสVงผลใหRผูRปกครองไมVคVอย
มีเวลาดูแลเอาใจใสVตVอลูก แตVลูกก็เขRาใจในความ
จําเปZนดังกลVาว สามารถยอมรับความเปZนจริงไดR 
ซึ่งสอดคลRองกับการศึกษาของ กนกรัตนC สุขะตุงคะ 
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(2524: 38) กลVาววVา อาชีพของผูRปกครองไมVสVงผล
ตVอสุขภาพจิตของนักเรียน 

สุขภาพจิตของนักศึกษาอยูVในระดับปกติ 
ท้ังน้ีผูRท่ีมีสุขภาพจิตดีน้ันเปZนผูRท่ีมีความรับผิดชอบ
ตVอตนเอง ตVอครอบครัว ตVอสังคมรอบดRาน            
มี ค ว า ม คิ ด ส รR า ง ส ร ร คC  เ ปZ น ค น ท่ี มี ค ว า ม
กระตือ รือรRนในการเ รียนและในการทํางาน 
พยายามแกRไขปbญหาตVางๆ ไดRอยVางดี ทําใหRผVานพRน
ปbญหาไปไดRดRวยดี ทําใหRสามารถปรับตัวใหRเขRากับ
เพื่อนไดRดี ทําใหRมีความสุขในการเรียน 

 

ขNอเสนอแนะการวิจัย 
ขNอเสนอแนะสําหรับการปฏบัิติ 

            1. ผลการวิจัยคร้ังน้ี สามารถนําไปใชRเปZน
ขRอมูลเบ้ืองตRนสําหรับ มหาวิทยาลัย อาจารยC 
ผูRปกครอง ตลอดจนผูRท่ีเกี่ยวขRองกับนักศึกษาโดย
สามารถพิจารณาปbจจัยท่ีสVงผลตVอความวิตกกังวล
ของนักศึกษา เพื่ อ ใชRประกอบการพิจารณา
ชVวยเหลือ แกRไข และควรเห็นถึงความสําคัญของ
ความวิตกกังวล โดยสVง เส ริมสุขภาพจิตของ

นักศึกษาใหRมีสุขภาพจิตดี จะไดRไมVเกิดความเครียด
แ ล ะ ค ว า ม วิ ต ก กั ง ว ล  โ ด ย ใ หR นั ก ศึ ก ษ า ไ ดR                   
รVวมกิจกรรมตVางๆ เพื่อใหR ไดR รูRสึกผVอนคลาย            
ความตึงเครียดจากการเรียน 
 2. มหาวิทยาลัยหรือผูR ท่ีเกี่ยวขRองกับ
นักศึกษา ควรมีการประเมินสุขภาพจิต ภาวะ          
ความวิตกกังวลของนักศึกษาอยVางสมํ่าเสมอ 
เพื่อใหRทราบถึงภาวะสุขภาพจิตและความวิตก 
กั ง วลของ นัก ศึกษา  เพื่ อ นํ ามา เปZ นขR อ มูล ใน           
การปรับปรุง สVงเสริมตVอไป 

ขNอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต
อไป 
1. ควรศึกษาปbจจัยดRานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขRอง

กับความวิตกกังวลของนักศึกษา เชVน การอบรม
เลี้ยงดู การปรับตัว นิสัยในการเรียน และแรงจูงใจ
ในการเรียน เปZนตRน 

2. ควรศึกษาปbจจัยท่ีสVงผลตVอความวิตก
กังวลของนักศึกษาระดับอื่นๆ เชVน ระดับปริญญา
โท และระดับปริญญาเอก เปZนตRน 
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