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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดในนักศึกษา

ทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
 หลักการและวัตถุประสงค์: นักศึกษา

ทันตแพทย์ส่วนใหญ่มีความเครียดในระหว่าง

เรยีน	วตัถปุระสงค์ของการวจิยัครัง้นีค้อืเพือ่ศกึษา

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา

ทนัตแพทย์	คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่นชั้นปีที่	4-6	ปีการศึกษา	2557

 วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาวิจัยแบบตัด

ขวาง	ปีการศกึษา	2557	กลุม่ตัวอย่างเป็นนกัศกึษา

ทันตแพทย์ชั้นปีที่	4-6	ทั้งหมด	237	คน	ที่ได้รับคำา

ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการวิจัยและ

ยินยอมเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้	 เก็บรวบรวม

ข้อมลูโดยใช้เป็นแบบสอบถาม	วเิคราะห์ข้อมลูโดย

ใช้สถิติพรรณนา	 เช่น	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	 และใช้สถิติความถดถอยเชิงเส้น

แบบพหุในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

ความเครียดของนักศึกษาทันตแพทย์	ชั้นปีที่	4-6	

กำาหนดระดบันยัสำาคญัทางสถติทิี	่p	-value	<	0.05

 ผลการศึกษา: กลุ ่มตัวอย่างทั้งหมด	 

237	คน	ยินยอมเข้าร่วมในการศึกษานี้	อายุเฉลี่ย	

22.9	± 1.0	ปีอยู่ในช่วงอายุ	21-27	ปี	ส่วนใหญ่มี
ความเครียดอยู ่ในเกณฑ์สูง	 (ร ้อยละ	 46.0)	 

เป็นผู้ที่มีความเครียดอยู่ในเกณฑ์รุนแรงร้อยละ	

12.7	นักศึกษาชั้นปีท่ี	 4	 ชั้นปีที่	 5	 และ	 ชั้นปีที่	 6	 

มีค่าเฉล่ียระดับความเครียดเท่ากับ	 47.22	± 
15.83,	44.30	± 14.02	และ	45.42	± 16.40	ตาม
ลำาดับ	 ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับความ

ความเครียดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 
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p	-	value	<	0.05	คือ	ปัจจัยการได้รับการเลี้ยงดู

แบบควบคุม	และเกรดเฉลี่ย	

 สรุป:	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียด

อยู ่ในเกณฑ์สูง	 ป ัจจัยที่มีความสัมพันธ ์กับ

ความเครยีด	คอื	การได้รบัการเลีย้งดแูบบควบคมุ	

และเกรดเฉลี่ย

 ค�าส�าคญั:	ความเครียด	นกัศกึษาคณะทนัต

แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก

บทนำา
	 สถาบนัการศกึษาเป็นสถาบนัทีส่ำาคญัในการ

พัฒนาคุณภาพของคน	 ได้มีการกำาหนดจุดมุ ่ง

หมายและหลกัการในการจดัการศกึษาตามมาตรา	

6	 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	

2542	 ท่ีระบุว่า	 ”การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง

ร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญาความรู้	 คุณธรรม	 มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวิตสามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ	นัน่คอืบณัฑติที่

พึงประสงค์จะต้องเก่ง	ดีและมีสุข„1	สอดคล้องกับ

การศกึษาของกรมสขุภาพจติกระทรวงสาธารณสขุ

ทีไ่ด้ทำาการศกึษาค้นคว้าและพฒันาเกีย่วกบัความ

สามารถทางอารมณ์ของเดก็ไทยเพือ่ให้สอดคล้อง

กับบริบทคนไทย	 พบว่าเด็กไทยควรได้รับการ

พัฒนาความสามารถทางอารมณ์	3	ด้านคือ ด้านดี 

หมายถงึ	ความสามารถในการควบคมุอารมณ์และ

ความต้องการของตนเองรู้จักเห็นใจผู้อ่ืนและมี

ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	ด้านเก่ง หมายถึง	

ความสามารถในการรู ้จักตนเอง	 มีแรงจูงใจ

สามารถตดัสนิใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	ตลอดจนมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน	

และด้านสุข หมายถึงความสามารถในการดำาเนิน

ชีวิตอย่างเป็นสุข	มีความภูมิใจในตนเอง	พอใจใน

ชีวิตและมีความสุขทางใจ2

	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 ถือว่าเป็นสถาบันที่การผลิตบุคลากร

ทางการแพทย์สาขาหนึ่งที่เป็นกำาลังสำาคัญในการ

พัฒนาประเทศด้านทันตสาธารณสุข	 การเรียนที่

คณะทันตแพทยศาสตร์	 นักศึกษาต้องใช้ความ

สามารถหลายด้านท้ังด้านการเรียนรู้	 การคิด

วิเคราะห์	การสื่อสาร	การใช้เทคโนโลยี	และการมี

ทกัษะชวีติทีด่	ีสามารถปรบัตวัอยูร่่วมกบัสงัคมได้

อย่างมีความสุข	 เพื่อที่จะช่วยให้การเรียนประสบ

ผลสำาเร็จ

	 แต่ด้วยเหตุหลายประการทำาให้นักศึกษา

ทันตแพทยศาสตร์หลายคนไม่สามารถเรียนได้

ตามหลกัสตูร	เน่ืองจากมรีายงานการศกึษาทีพ่บว่า

นสิิตนักศึกษาทนัตแพทยส์ว่นใหญ่มคีวามเครียด

ในระหว่างเรียนและจะยิ่งเครียดมากข้ึนเมื่อเรียน

ในชัน้ปทีีส่งูขึน้	ในขณะที่คณุภาพชวีติในการเรยีน

และการใช้ชีวิตประจำาวันกลับตำ่าลงโดยพบว่ามีถึง

หนึ่งในสามของนิสิต	/	นักศึกษาทันตแพทย์ไม่ได้

รับประทานอาหารกลางวันและเกือบทั้งหมดไม่ได้

รับประทานอาหารเช้าอย่างสมำ่าเสมอ	ส่วนใหญ่มี

เวลาพกัผ่อนน้อย	เกอืบครึง่นอนไม่ถงึห้าชัว่โมงต่อ

วันเป ็นต้น	 ทั้งนี้สาเหตุส ่วนใหญ่เป ็นเพราะ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์มีเนื้อหาและกิจกรรม

ที่แน่นมาก	 และการจัดหลักสูตรที่ไม่เอื้อเวลาแก่

นิสิต/นักศึกษาได้ผ่อนคลายจากการทำากิจกรรม

ต่างๆ	 ประกอบกับลักษณะการเรียนการสอน
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เป็นการเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัผูป่้วยและงานหตัถการ

ทีล่ะเอยีดอ่อนทำาให้ต้องมคีวามเข้มงวด	และนำาไป

สู่ความตึงเครียดและความทุกข์จากสภาวะที่ต้อง

เผชิญ	ส่งผลทำาให้นักศึกษาทันตแพทย์หลายคน

เกิดความเครียด	ท้อแท้	หมดกำาลังใจ	 ไม่มีพลังที่

จะทำากิจกรรมใดใด	 บางคนเรียนต่อไม่ไหวต้อง

ออกกลางคนั3	ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศึกษา

ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับความเครียด

ของนักศกึษาคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่นชัน้ปีที	่4-6	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ผลการ

ศึกษาสามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางในการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปได้

วิธีการศึกษา
 1. รูปแบบการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 

เป็นการศึกษาวิจัยแบบตัดขวาง	 เก็บข้อมูลจาก

นกัศกึษาคณะทนัตแพทยศาสตร์ชัน้ปีท่ี	4-6	ปีการ

ศกึษา	2557	ทัง้หมด	237	คน	นกัศกึษาทกุคนทีไ่ด้

รับคำาชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียดของโครงการวิจัย

ยนิยอมเข้าร่วมในการวจัิยครัง้นี	้โครงการวจิยัผ่าน

การพิจารณาจริยธรรมจากคณะกรรมการ

จรยิธรรมวจิยัในมนษุย์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	เลข

ที่โครงการ	HE	561321	

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ	

แบบสอบถาม	 (questionnaire)	 แบ่งออกเป็น	 2	

ส่วนต่อไปนี้คือ

	 	 ส่วนที่	 1)	ข้อมูลทั่วไป	ส่วนที่	 2)	แบบ

วัดความเครียดสวนปรุง

   2.1.1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย

เพศ	ชั้นปี	 สถานภาพครอบครัว	 รายได้เฉลี่ยของ

นักศึกษาต่อเดือน	เกรดเฉลี่ยสะสม	การได้รับการ

เลี้ยงดูจากครอบครัว	และการมีโรคประจำาตัว

   2.1.2 แบบวัดความเครียดสวน

ปรุง4

	 	 	 แบบวัดความเครียดสวนปรุงเป็น

แบบวัดที่ผู้ตอบสามารถตอบได้ด้วยตนเองตาม

ข้อความทีต่รงกบัความรูส้กึหรอืประสบการณ์จรงิ

ที่เกิดข้ึนกับผู้ตอบโดยผู้ตอบต้องอ่านหนังสือได้	

เหมาะกับคนในวัยทำางานหรือวัยเรียนมีจำานวน	 

20	ข้อ	การให้คะแนนของแบบวดัความเครยีดสวน

ปรุงเป็นมาตราส่วน	แบ่งเป็น	5	ระดับ	ให้คะแนน	 

1	–	2	–	3	–	4	–	5	)	ดังนี้	1)	ตอบไม่รู้สึกเครียดให้	 

1	คะแนน	 2)	 ตอบเครียดเล็กน้อยให้	 2	คะแนน	 

3)	 ตอบเครียดปานกลางให้	 3	 คะแนน	 4)	 ตอบ

เครียดมากให้	4	คะแนน	5)	ตอบเครียดมากที่สุด

ให้	5	คะแนน	และ	6)	ไม่ตอบให้	0	คะแนน

   การแปลผล

	 	 	 แบบวัดความเครียดสวนปรุงชุด	

20	 ข้อ	มีคะแนนรวมไม่เกิน	 100	คะแนนโดยผล

รวมที่ได้แบ่งออก	เป็น	4	ระดับดังนี้	1)	คะแนน	0	

–	24	เท่ากับเครียดน้อย	2)	คะแนน	25	–	42	เท่ากับ

เครียดปานกลาง	 3)	 คะแนน	 43	 –	 62	 เท่ากับ	 

เครียดสูง	 4)	 คะแนน	 63	 ขึ้นไป	 เท่ากับ	 เครียด

รุนแรง

	 	 	 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 	 1.	 ความเครียดน ้อย	 (mi ld	

stress)	หมายถงึความเครยีดขนาดน้อยๆ	และหาย

ไปในระยะเวลาอนัสัน้เป็นความเครียดทีเ่กิดขึน้ใน
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ชีวิตประจำาวัน	ความเครียดระดับนี้ไม่คุกคามต่อ

การดำาเนินชีวิต	 บุคคลมีการปรับตัวเกิดขึ้นอย่าง

อัตโนมัติ	 เป็นการปรับตัวด้วยความเคยชิน	และ

การปรับตัวนี้ต้องการพลังงานเพียงเล็กน้อย

	 	 	 2.	 ความเครยีดในระดบัปานกลาง	 

(moderate	stress)	หมายถงึความเครยีดทีเ่กดิขึน้

ในชวีติประจำาวนัเนือ่งจากมสีิง่คกุคามหรอืพบเหตุ

การณ์สำาคัญๆในสังคม	บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบ

สนองออกมาในลกัษณะความวติกกงัวลความกลวั

ฯลฯ	ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วๆ	ไป	ไม่รุนแรงจน

ก ่อให ้ เ กิดอันตรายแก ่ร ่ างกาย	 เป ็นระดับ

ความเครียดที่ทำาให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น

	 	 	 3.	 คว าม เครี ยดในระดับสู ง	 

(high	stress)	เป็นระดับที่บุคคลได้รับเหตุการณ์

ที่ก่อให้เกิดความเครียดสูงไม่สามารถปรับตัวให้

ลดความเครยีดลงได้ในเวลาอนัสัน้ถอืว่าอยูใ่นเขต

อันตรายหากไม่ได ้รับการบรรเทาจะนำาไปสู ่

ความเครียดเรื้อรังเกิดโรคต่างๆ	ในภายหลังได้

	 	 	 4.	 ความเครียดในระดับรุนแรง	

(severe	stress)	เป็นความเครยีดระดบัสูงทีด่ำาเนนิ

ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนทำาให้บุคคลมีความ

ล้มเหลวในการปรับตัว	 จนเกิดความเบ่ือหน่าย

ท้อแท้หมดแรงควบคุมตัวเองไม่ได้	 ทำาให้เกิด

อาการทางกายหรือโรคภัยต่างๆ	ตามมาได้ง่าย

  2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 	 ผู ้ทรงคุณวุฒิด ้ านการศึกษาและ

ทันตแพทย์จำานวน	 3	ท่านเป็นผู้ตรวจสอบความ

ตรงของเนื้อหาแล้วนำาไปทดลองใช้กับนักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำานวน	30	คนจากนั้นนำามาวิเคราะห์ความเชื่อมั่น	

(reliability)	โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของค

รอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	coefficient)	ค่า

ความเช่ือมั่นของแบบวัดความเครียดสวนปรุง

เท่ากับ	0.	91

  2.3 การด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู

	 	 โดยการประสานงานกับตั วแทน

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่	4-6	เพื่อขอความร่วม

มือและช้ีแจงวัตถุประสงค์การศึกษาหลังจากนั้น

ทำาการนดัหมายวนัเวลาทีส่ะดวก	เช่น	ตอนเยน็หลงั

เลิกเรียน	 (17.00-17.30	น.)	 เพื่อทำาแบบสอบถาม

โดยวิธีให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามเอง	 เมื่อ

นักศึกษาตอบเสร็จแต่ละวัน	คณะผู้วิจัยจะทำาการ

รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของการกรอก

แบบสอบถามในแต่ละวันแล้วเก็บเข้าแฟ้มงาน

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล	 สถิติท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น

   2.4.1 สถิติพรรณนา (descrip-

tive statistics)

	 	 	 ในการอธิบายคุณลักษณะของ

ตวัแปรในการศกึษานีต้วัแปรเชงิคณุภาพเช่น	เพศ	

ชัน้ปี	สถานภาพครอบครวั	การได้รบัการเลีย้งดจูาก

ครอบครัว	การมีโรคประจำาตัว	ใช้สถิติจำานวนและ

ร้อยละ	(percentage)	ตัวแปรเชิงปริมาณเช่นราย

ได้	ความเครยีด	เกรดเฉลีย่ใช้สถติค่ิาเฉลีย่	(mean)	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(standard	deviation)	

   2.4.2 สถิติอ้างอิง (inferential 

statistics)

   การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กบัความเครยีดของนกัศกึษาคณะทนัตแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่	 4-6	 ปีการศึกษา	
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2557	ใช้สถิติความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ	(mul-

tiple	linear	regression)

ผลการศึกษา
	 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	 237	 คน	 อายุเฉลี่ย	

22.9	±	1.0	ปี	อยูใ่นช่วงอาย	ุ21-27	ปี	เป็นเพศชาย	

ร้อยละ	34.6	เพศหญิงร้อยละ	65.4	เป็นนักศึกษา

ชั้นป ีที่ 	 4	 ร ้อยละ	 34.6	 นักศึกษาช้ันป ีที่ 	 5	 

ร้อยละ	32.5	และนักศึกษาชั้นปีที่	6	ร้อยละ	32.9	

เป็นผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 3,000-5,000	บาท

ต่อเดือน	 ร้อยละ	 34.6	 เป็นผู ้ที่มีรายได้เฉล่ีย 

ต่อเดอืน	5,001-10,000	บาทต่อเดอืน	ร้อยละ	32.5	

และเป็นผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	>10,000	บาท

ต่อเดอืน	ร้อยละ	32.9	ส่วนใหญ่พ่อแม่มสีถานภาพ

คู่อยู่ด้วยกันร้อยละ	 87.8	 เป็นผู้ได้รับการเลี้ยงดู

แบบเอาใจใส่	(authoritative)	ร้อยละ	83.6	และ

เป็นผูท้ีม่โีรคประจำาตวั	พบร้อยละ	16.9	โรคประจำา

ตัวที่พบ	คือ	 กระดูกสันหลังคด	 ไมเกรน	 แผลที่

กระเพาะอาหาร	 โลหิตจาง	 และหอบหืด	 (ตารางที่	

1)	 นักศึกษาส่วนใหญ่	 มีความเครียดอยู่ในระดับ

สูง	 (ร้อยละ	46.0)	 รองลงมา	คือ	 ระดับปานกลาง	

(ร้อยละ	 31.2)	 และผู้ที่มีความเครียดรุนแรงพบ

ร้อยละ	12.7	(รูปที่	1)

รูปที่ 1	 ระดบัความเครยีดของนกัศกึษาทนัตแพทย์ชัน้	ปีที	่4-6	คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยั 

	 	 ขอนแก่น
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ตารางที่ 1	 ระดบัความเครียดของนกัศกึษาคณะทนัตแพทยศาสตร์	ชัน้ปีที	่4-6	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	

จำาแนกตามตัวแปรต่างๆ

ตัวแปร จ�านวนทั้งหมด 237 คน

จ�านวน (ร้อยละ)

 ความเครียด

 คะแนนเต็ม = 100

เพศ

		 -	 ชาย

		 -	 หญิง

82	(34.6)

155	(65.4)

44.3	°	15.0

46.0	°	15.7

ชั้นปี

		 -	 ชั้นปีที่	4

		 -	 ชั้นปีที่	5

		 -	 ชั้นปีที่	6

82	(34.6)

77	(32.5)

78	(32.9)

46.7	°	16.0

44.2	°	14.0

45.3	°	16.4

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

		 -	 3,000-5,000	บาท

		 -	 5,001-10,000บาท

		 -	 >10,000	บาท

82	(34.6)

77	(32.5)

78	(32.9)

46.8	°	14.1

45.4	°	15.7

44.9	°	15.5

สถานภาพครอบครัว

		 -	 คู่อยู่ด้วยกัน

		 -	 คู่แยกกันอยู่

			 -	 หม้าย

			 -	 หย่าร้าง

208	(87.8)

4	(1.7)

15	(6.3)

10	(4.2)

45.4	°	15.5

42.5	°	8.3

41.2	°	8.3

53.7	°	20.6

การได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว

		 -	 แบบเอาใจใส่	(authoritative)

		 -	 แบบควบคุม	(authoritarian)

		 -	 แบบตามใจ	(permissive)

		 -	 แบบทอดทิ้ง	(uninvolved)

198	(83.6)

20	(8.4)

18	(7.6)

1	(0.4)

44.6	°	15.5

53.5	°	15.8

46.7	°	13.1

35.0	°	0.0

การมีโรคประจ�าตัว

			 -	 มี	เช่น	กระดูกสันหลังคด

	 	 ไมเกรน	แผลในกระเพาะอาหาร

	 	 โลหิตจาง	และหอบหืด

		 -	 ไม่มี

40	(16.9)

197	(83.1)

46.9	°	7.2

45.4	°	15.5
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	 การศึกษาป ัจจัยท่ีมีความสัมพันธ ์กับ

ความเครียดโดยใช้สถิติความถดถอยเชิงเส้น 

แบบพหุ	(multiple	linear	regression)	วิธี	step-

wise	(F	=	4.9,	p	-	value	=	0.008,	R	=	0.20,	R2=	

0.04)	พบว่าปัจจยัการได้รบัการเลีย้งดแูบบควบคมุ

มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความเครยีดอย่างมนียั

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 p	 -	 value	<	 0.05	 และ	

เกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเครียด

อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	p	-	value	<	0.05	

ส่วนปัจจยัเพศ	ชัน้ปี	รายได้ต่อเดอืน	โรคประจำาตัว	

และสถานภาพครอบครวั	พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบั

ความเครียดอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	

p	-	value	<	0.05	(ตารางที่	2)

ตารางที่ 2	 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเครียดของนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีท่ี	 4-6	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ:	 วิธีสเต็ปไวส์	 (multiple	

linear	regression	:	stepwise	method)

ตัวแปร Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t P-valueB Std.-error Beta

การได้รับการเลี้ยงดูแบบควบคุม 8.015 3.575 0.145 2.251 0.025*

เกรดสะสมเฉลี่ย -6.086 2.981 -1.31 -2.042 0.042*

ค่าคงที่ 64.36 9.562 6.732 <0.001*

*	มีนัยสำาคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	p	<0.05,		R	=	0.20	R2	=	0.04

ตัวแปรตามคือ	ระดับ	ความเครียด

ตัวแปรต้น	คือ	เพศ	ชั้นปี	รายได้ต่อเดือน	การมีโรคประจำาตัว	 เกรดเฉลี่ย	สถานภาพครอบครัว	และรูปแบบการได้รับ

เลี้ยงดูจากครอบครัว

วิจารณ์
	 การศกึษาครัง้นีท้ำาการศกึษาในนกัศกึษาชัน้

คลินิก	 (ชั้นปีที่	 4-6)	 ปีการศึกษา	 2557	 พบว่า

นั ก ศึกษาทันตแพทยศาสตร ์ ชั้ นคลินิ ก 	 มี

ความเครียดอยู ่ในระดับสูง	 นั่นคือ	 เมื่อได้รับ

เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดสูง	 ซึ่งเป็น

ความเครียดที่ไม่สามารถปรับตัวให้ลดลงได้ใน

เวลาอันสั้น	 ถือว่าอยู่ในเขตอันตรายหากไม่ได้รับ

การบรรเทาจะนำาไปสู่ความเครียดเรื้อรัง	 เกิดโรค

ต่างๆ	 ในภายหลังได้4	ความเครียดอาจเกิดข้ึนได้

จากหลายสาเหตุ 	 Al-Samadani	 ทำาศึกษา

ความเครียดของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่	 4,	 5	

และ	 6	 ประเทศซาอุดิอาระเบีย	 ปี	 ค.ศ.20135  

พบว่านักศึกษาชายมีความเครียดมากในเรื่องการ

ได้รับผู้ป่วยที่ยาก	ผู้ป่วยมาสายและไม่มาตามนัด	

ส่วนนักศึกษาหญิงมีความเครียดมากในเรื่องกลัว

จะทำางานล้มเหลว	การสอบ	และทำาปริมาณงานให้

ครบตามที่กำาหนด	 แต่เมื่อจำาแนกตามตามชั้นปี	 
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พบว่าชั้นปีที่	4	สาเหตุความเครียดมาจากการสอบ	

การล้มเหลวจากการทำางานและการซำา้ชัน้	ชัน้ปีที	่5	

สาเหตุความเครียดมาจากการทำาปริมาณงานให้

ครบตามกำาหนดและการสอบ	 ชั้นปีท่ี	 6	 สาเหตุ

ความเครียดมาจากปริมาณงานที่มากเกินไป	 ไม่มี

เวลาที่จะสร้างสรรค์งานและการไม่มาตามนัดของ

ผู้ป่วย5	นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดการเรียนคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ใช้ระยะเวลา	6	ปีเป็นการเรียน

ที่มีการสอบบ่อยครั้งและต้องสอบให้ผ่าน	 การได้

รับมอบหมายงานท่ีมากเกินในระยะเวลาอันสั้น

ทำาให้นกัศกึษาไม่มเีวลาพกัผ่อนหรอืทำากจิกรรมที่

ผ่อนคลาย	ทำาให้ความเครียดสะสมมากขึ้น5	 การ

ศึกษาภาวะสุขภาพจิตในนักศึกษาทันตแพทย	์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ประเทศไทยปี	พ.ศ.

2556	พบว่านกัศกึษาทนัตแพทย์ชัน้คลนิกิมโีอกาส

มีปัญหาสุขภาพจิตเป็น	 3.5	 เท่าเมื่อเทียบกับ

นักศึกษาชั้นก่อนคลินิก6

	 การศึกษาครั้งนี้ 	 พบว่า	 ป ัจจัยที่ความ

สัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาคณะทันต

แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย	 ขอนแก่นชั้นปีที่	 4-6	

ปีการศึกษา	 2557	คือปัจจัยการได้รับการเลี้ยงดู

แบบควบ คุม มีคว ามสั มพั นธ ์ เ ชิ ง บวกกั บ

ความเครียด	 น่ันคือการได้รับการเลี้ยงดูแบบ

ควบคุมส่งผลให้มีความเครียดสูงขึ้น	 อาจเน่ือง 

มาจากรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม	 

(authoritarian	parenting	style)	คือ	การอบรม

เลีย้งดท่ีูบดิามารดามคีวามเข้มงวดเรยีกร้องสงูแต่	

ไม่ตอบสนองความต้องการของเด็กโดยสิ้นเชิง	 

มกีารจดัระบบการควบคมุและวางกฎเกณฑ์ให้เดก็

ปฏบิตัติามอย่างเข้มงวดโดยมกีารอธบิายน้อยมาก

หรือไม่มีเลย	 เด็กต้องยอมรับในคำาพูดของบิดา

มารดาว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเสมอ	มีการใช้

อำานาจควบคมุโดยวธิบีงัคบัและลงโทษเมือ่เดก็ไม่

ทำาตามความคาดหวังของบิดา	มารดา	บิดา	มารดา

มักห่างเหินและปฏิเสธเด็ก7	 ส่งผลให้เด็กมักไม่

ค่อยมีความสุข	 ชอบหลีกหนีสังคมมีความวิตก

กังวลและรู้สึกไม่ม่ันคง	มีความคับข้องใจสูงและ

ขาดความกระตือรือร้น	 ไม่ค่อยมีแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิ	์ขาดความยดืหยุน่	อนรุกัษ์นยิม	เจ้าระเบยีบ

จนเกินไป	ปรับตัวเข้ากับสังคมรอบข้างลำาบาก	จึง

เกิดความเครียดได้ง่าย7	 ส่วนปัจจัยเกรดเฉลี่ยที่

สัมพันธ์เชิงลบกับความเครียด	นั่นคือ	ผู้ที่มีเกรด

เฉลี่ยตำ่า	 จะมีความเครียดสูง	 สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	 Crego	 และคณะปี	 ค.ศ.2016	 ใน

นักศึกษาทันตแพทย์ประเทศสเปน	ที่รายงานว่า

เกรดเฉลีย่ทีไ่ม่ดสีมัพนัธ์กบัความเครยีดระดับสงู8	

Hayes	และคณะ	ประเทศแคนาดา	ศึกษาปัจจัยที่

มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาทันตแพทย	์ 

พบว่าปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความเครียดท่ีสูงใน

นักศึกษาทันตแพทย์	คือ	การอยู่ห่างไกลจากบ้าน	

ความตระหนักในการทำาหัตถการ	การเปลี่ยนจาก

การเรยีนชัน้ก่อนขึน้คลนิกิไปสูก่ารเรยีนชัน้คลนิกิ	

และค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียน9	 และนอกจากนี้มี

รายงานในอดีตอื่นๆ	อีกหลายรายงานที่ศึกษาใน

เร่ืองนี้พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดใน

นักศึกษาทันตแพทย์	คือ	การไม่มีเวลาว่าง	ความ

กังวลเก่ียวกับสุขภาพกาย	 กลัวการสอบไม่ผ่าน	 

ผูป่้วยมาสาย	หรือไม่มาตามนดั10,11	การเผชญิหน้า

ผูป้กครองเมือ่การเรยีนล้มเหลว12	และเพศหญงิมี

ความเครียดสูงกว่าเพศชาย13	เป็นต้น
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ความเครยีดในระดบัตำา่ๆ	จะเพิม่ความสามารถใน

การทำางานได้สูงยิ่งขึ้นและสร้างความสุขใจจาก

ความสำาเร็จที่ได้รับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามี

ความเครียดสูงติดต่อกันยาวนาน	 ร่างกายไม่

สามารถปรบัตัวให้ลดความเครยีดลงได้ในเวลาอนั

สั้นถือว่าอยู ่ในเขตอันตรายหากไม่ได้รับการ

บรรเทา	 จะนำาไปสู่ความเครียดเรื้อรัง	 เกิดอาการ

ต่าง	ๆ	 ในภายหลังได้เช่น	ปวดศีรษะ	อ่อนเพลีย	

นอนไม่หลบั	เบือ่อาหาร	หายใจไม่อิม่หวัใจ	เต้นเร็ว

ขึ้น	 ความดันโลหิตเพิ่มข้ึน	มือเย็นเท้าเย็น	 เหงื่อ

ออก	ตามมือตามเท้า	หายใจตื้นและเร็วขึ้น	ใจสั่น

เป็นต้น

	 ดงันัน้นกัศกึษาทนัตแพทย์ควรได้รบัการส่ง

เสริมให้มีกิจกรรมจัดการความเครียดที่ถูกวิธ	ี

กิจกรรมเพื่อช ่วยจัดการความเครียด	 เช ่น	

ทัศนศึกษา	ดนตรีกีฬา	นันทนาการ	 รวมถึงการมี

ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีช่วยแนะแนวการให้คำา

ปรึกษาแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงานในคลินิก

สรุป
	 ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับความเครียดของ

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นชั้นปีที่	 4-6	ปีการศึกษา	2557	คือปัจจัย

การได้รับการเลี้ยงดูแบบควบคุมมีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับความเครียดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	p	-	value	<	0.05	และ	เกรดเฉลี่ยมีความ

สัมพันธ์เชิงลบกับความเครียดอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	p	-	value	<	0.05

กิตติกรรมประกาศ
	 ขอขอบพระคุณนั กศึ กษาคณะทันต

แพทยศาสตร์ชั้นปีที่	4-6	คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ที่ให้ความร่วมมือในการ

เกบ็รวบรวมข้อมลูของการศกึษาครัง้นี	้ทำาให้สำาเรจ็

ลุล ่วงไปได้ด ้วยดีและขอขอบคุณคณะทันต

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุน
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