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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความเครียดของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 (2) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับความเครียดของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 และ (3) ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 โดยได้ท าการศึกษากับตัวอย่างจ านวน 218 คนที่เป็น
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เครื่องมือที่ใช้ใน              
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย                   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเฟียร์สัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) และสมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple regression) ผลการวิจัยสรุปได้ 
ดังนี้ 
 1. นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่มีระดับความเครียดอยู่ในระดับเครียดปานกลาง 
 2. ปัจจัยด้านการเรียนการสอน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านจิตใจ ปัจจัยด้านร่างกาย ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาแพทย์อย่าง              
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยปัจจัยด้านการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาแพทย์
มากที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.731  

                                                           
 * บทความนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อเผยแพรง่านวิจัย 
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 3. ปัจจัยด้านการเรียนการสอน ปัจจัยด้านจิตใจ ปัจจัยด้านร่างกาย ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาแพทย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ร่วมกับ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 74.30 
 
ค าส าคัญ :  ปัจจัยความเครียดในการเรียน การเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 – 6 
 
Abstract     
 In this study, the objectives of this study were: (1) to study the level of stress of medical 
students in the 4th - 6th year, (2) to study the factors affecting the stress of medical students in the 
4th - 6th year. The samples were 218 medical students from the 4th - 6th Year Medical Students, 
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital Mahidol University. The instruments used in the 
research were questionnaires, statistics used in data analysis, frequency distribution, percentage, 
mean, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple 
Regression. The results are as follows: 
 1. Most medical students have stress levels of moderate stress 
 2. Teaching and learning, Family, Psychic, Physical, Relationship with others and 
Environment, there was a significant relationship with the stress of medical students at .01. By the 
factor of teaching and learning, the correlation coefficients of stress were the highest. The 
correlation coefficient was 0.731. 
 3. Teaching and learning factors, Psychic factor, Physical factor, Relationships with others 
factor and environmental factors affect the stress of medical students. Statistically significant at .01, 
the variance was explained by 74.30%. 
 
Keywords:  Stress Factors in Learning Study, Learning Study of Medical Students Year 4 - 6 
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บทน า 
 ความเครียด สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวันของคนทุกเพศ ทุกวัย อาจจะเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ 
หรือผู้ที่ท างานแล้วก็ได้ ความเครียดนั้นเกิดได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล หรือปัจจัยจาก
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นแตกต่างกันออกไป ในปัจจุบันจะพบว่าปัญหาด้านความเครียดมีมากข้ึน และมี
แนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ความผิดหวังในการเรียน มีความคาดหวังที่สูง ความกดดันภายในตนเองและจาก
คนรอบข้าง เป็นต้น  
 นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ก าลังเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งจะต้องมีความพร้อมในการ
ด าเนินชีวิตทั้งด้านการเรียน การปรับตัวในสังคม ภาระความรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ ที่สูงขึ้น จึงส่งผลให้นักศึกษา
ต้องเผชิญกับความเครียดและปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะในคณะที่มีการเรียนค่อนข้างหนัก เช่น คณะ
แพทยศาสตร์ จะมีโอกาสเกิดความเครียดสูงกว่าการเรียนในคณะอื่น ๆ เพราะก่ อนที่จะศึกษาต่อในคณะ
แพทยศาสตร์ได้นั้น นักศึกษาแพทย์จะต้องมีความมุ่งมั่น และมีการเตรียมพร้อมอย่างหนัก ตั้งแต่ช่วงสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ  โดยในคณะแพทยศาสตร์นั้น มีการจัดการเรียนการสอนยาวนานถึง 6 ปี มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์นั้น เป็นภาระรับผิดชอบที่ส าคัญ ที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนจะต้อง
ปรับตัวต่อสภาพการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับชีวิตมนุษย์ต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวัง และรับผิดชอบสูง 
เพราะความผิดพลาดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วยได้ บุคลิกภาพการเรียนต้องมีความรับผิดชอบสูง ต้อง
เผชิญกับกฎระเบียบและข้อบังคับที่มีมากมาย เรียนหนัก ไม่ค่อยมีเวลาว่าง พักผ่อนได้น้อย โดยเฉพาะในการเรียน
ระดับคลินิกคือชั้นปีที่ 4 - 6 ที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย จากการสัมภาษณ์นักศึกษาแพทย์ระดับชั้นปีที่ 4 - 6 
จ านวน 3 คนพบว่า นักศึกษาแพทย์จะต้องเผชิญกับความเครียดสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อของการปรับตัวใน
การเรียนการสอนในรูปแบบใหม่นักศึกษาแพทย์ รายหนึ่งให้สัมภาษณ์ต่อผู้วิจัยว่า “การเรียนแพทย์นั้น 
ความเครียดส่วนใหญ่ มักจะเป็นเรื่องของการจัดสรรเวลา เวลาส่วนตัวค่อนข้างน้อย การเรียนบางภาควิชาค่อนข้าง
เรียนหนัก งานเยอะ การสื่อสารกับผู้ป่วย รวมทั้ง การปรับตัวในการอยู่เวร” ซึ่งพบว่าค่อนข้างจะแตกต่างจากการ
เรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ 1 - 3 อย่างชัดเจน การเรียนในระดับชั้นปีที่ 1 - 3 นั้นนักศึกษาแพทย์จะมีโลกทัศน์
เช่นนักเรียนทั่วๆไป มีความกดดันค่อนข้างต่ า และในกระบวนการเรียนมักจะเป็นการวางรากฐานการเรียนวิชา
พื้นฐานทั่วไป มีเพียงอาจารย์ผู้สอนเท่านั้นที่มีบทบาทที่สุด นักศึกษาแพทย์จะใช้ทักษะการปรับตัวและการสื่อสาร
ค่อนข้างน้อย เพราะเป็นที่รู้กันว่าครูอาอาจารย์นั้นจะพยายามเข้าใจลูกศิษย์ของตน ครูอาจารย์มักจะมีเวลาเอาใจ
ใส่นิสิตนักศึกษาแพทย์มาก กิจกรรมใดๆ ก็ล้วนแต่มี นักศึกษาแพทย์เป็นศูนย์กลาง แต่เมื่อข้ึนระดับชั้นปีที่ 4 - 6 
วงจรจะเปลี่ยนแปลงไป มีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ทั้งเพื่อนนักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน 
พยาบาล ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาแพทย์กับคนเหล่านี้ และความคาดหวังจากคน
รอบข้างจึงเป็นเรื่องส าคัญ การเรียนในระดับนี้จะเน้นหนักทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ต้องสัมพันธ์หรือคลุกคลี
กับกลุ่มผู้ป่วยโดยตรงต้องสวมจิตวิญญาณแห่งความเป็นแพทย์มากขึ้น อาทิ บทบาทความรับผิดชอบที่สูงขึ้น 
การศึกษาเรียนรู้วิธีการรักษาโรคต่างๆอย่างลึกซึ้ง การสอบบ่อยครั้ง การผลัด เปลี่ยนเวร การสัมภาษณ์ผู้ป่วยการ
ฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย อาจารย์แพทย์มักจะไม่ค่อยมีโอกาสเฝ้าดูว่านักศึกษาแพทย์แต่ละคนกระท ากับผู้ป่วย
อย่างไรบ้าง อาจารย์แพทย์จะสามารถรับรู้ได้เพียงเฉพาะนักศึกษาแพทย์ที่พยายามเข้ามาใกล้ชิดอาจารย์แพทย์ 
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หรือมีความโดดเด่นอย่างแท้จริงในการดูแลผู้ป่วย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้นักศึกษาอาจมีปัญหาความเครียด
ทางด้านการปรับตัวเมื่อขึ้นคลินิกได้ง่าย (ไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร 2545: 95 - 96) 
 จากงานวิจัยที่ผ่านมาที่ได้มีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยด้านความเครียด สามารถจัดกลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเครียดได้ 6 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านการเรียนการสอน 2) ปัจจัยด้านปัจจัยครอบครัว 3) ปัจจัยด้านจิตใจ              
4) ปัจจัยด้านร่างกาย 5) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น และ 6) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Nadini Persaud & 
Indeira Persaud, 2016; อาซาน ตนย่าหมัด และเกษตร และหีม, 2556; ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล,2554; อนงค์ สังข์
น้อย, 2554; จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ และคณะ, 2553; รุ่งรัตน์ ระย้าแก้ว และวัลลี สัตยาศัย, 2553; ศจีณุช นิลทุ้ย, 
2553) 
 จากปัญหาที่เกี่ยวกับความเครียดของนักศึกษาแพทย์ที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อนักศึกษาแพทย์เกิด
ความเครียดไม่ว่าจะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นทั้งจากการเรียน การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย การอยู่เวร รวมไปถึงงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งโดยธรรมชาติเมื่อเกิดความเครียดร่างกายจะมีการปรับสมดุล แต่ถ้าหากมีความเครียดสะสม
มากกว่าที่ร่างกายจะปรับตัวได้นั้นจะท าให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นสาเหตุน าไปสู่ โรคภาวะ
สุขภาพจิต เช่น อาการซึมเศร้า หรืออาการวิตกกังวลได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 และจากงานวิจัยที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยที่มีผล
ต่อความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 ไว้ 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านครอบครัว 
ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง และวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาแพทย์ 
และสร้างกลไกในการรับมือพัฒนาระบบการช่วยเหลือ และการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางให้
นักศึกษาแพทย์สามารถรับมือกับความเครียดได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 
4 – 6 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์              
ชั้นปีที่ 4 – 6 โดยก าหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้  
  1.1 ตัวแปรต้นเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการเรียน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 
ด้านครอบครัว ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านสภาพแวดล้อม  
  1.2 ตัวแปรตาม คือ ความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 
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 2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6               
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 523 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรค านวณ Yamane (Taro Yamane. 1973) และก าหนดความเชื่อม่ันที่ ร้อยละ 95 ความผิดพลาดไม่เกิน
ร้อยละ 5 และเลือกวิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) จ าแนกตามชั้นปี และในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและสร้างสมการท านายด้วยสมการถดถอยพหุคูณ ซึ่ง Comrey & Lee (1992) และ 
Hair et al (2010) ได้แนะน าว่าขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยควรมีขนาดตัวอย่าง 10 - 20 เท่าของจ านวน            
ตัวแปรสังเกตในงานวิจัยนั้น ๆ โดยการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีตัวแปรสังเกตจ านวน 7 ตัวแปร ขนาดตัวอย่างที่
เหมาะสมและเพียงพอจึงควรมีอย่างน้อย 10 เท่าของตัวแปรสังเกต เท่ากับ 70 ตัวอย่าง ถึง 20 เท่าของตัวแปร
สังเกต เท่ากับ 140 ตัวอย่าง ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้เพื่อให้ได้ ตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนที่ดีและพอเพียง
เหมาะสมกับสถิติที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยจึงใช้ตัวอย่างจ านวน 218 ตัวอย่าง  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยว ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเครียดในการเรียนของ

นักศึกษาแพทย ์

ปัจจัยด้านการเรียนการสอน 

ปัจจัยด้านครอบครัว 

ปัจจัยด้านจิตใจ 

ปัจจัยด้านร่างกาย 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการเรียนของ
นักศึกษาแพทย์ เพื่อก าหนดเนื้อหาของแบบสอบถาม 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
 3. สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยให้ครอบคลุมปัจจัยที่ มีผลต่อ
ความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านครอบครัว 
ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านสภาพแวดล้อม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ 
 4. ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยด าเนินการดังนี้ 
  4.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ท าการตรวจสอบความถูกต้องในเชิงของเนื้อหา และหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of item - Objective Congruence: IOC) ตามหลักเกณฑ์คุณภาพที่แต่ละข้อต้องสูงกว่า .50                 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) ซึ่งพบว่าแต่ละข้อของแบบสอบถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 
  4.2 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.924 
 5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6  คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2560 จ านวน 218 คน 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้  
  6.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของสถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
  6.2 ระดับของความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ Best (1981: 179 - 187) ดังนี้  
  ความเครียดมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 - 5.00 
  ความเครียดมาก   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 - 4.49  
  ความเครียดปานกลาง  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 
  ความเครียดน้อย   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 
  ความเครียดน้อยที่สุด  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 
 
  6.3 หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเครียดในการเรียน 6 ด้านกับความเครียดในการเรียน
ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเฟียร์สัน (Pearson product 
moment correlation coefficient) 
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 6.4 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 โดยใช้สมการ
ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple regression) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560 จ านวน 218  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.70 และก าลังศึกษา
อยู่ในชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 56.00  
 1. ระดับความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า นักศึกษาแพทย์มีระดับความเครียดในภาพรวมอยู่ในระดับเครียดปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาแพทย์มีระดับความเครียดในปัจจัยด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
เครียดมาก  ด้านครอบครัวอยู่ในระดับเครียดน้อย ด้านจิตใจอยู่ในระดับเครียดปานกลาง ด้านร่างกายอยู่ในระดับ
เครียดปานกลาง ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ในระดับเครียดปานกลาง และด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ
เครียดปานกลาง ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าคะแนนเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย ์  ̅      
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ปัจจัยด้านการเรียนการสอน 3.55 0.98 เครียดมาก 
2. ปัจจัยด้านครอบครัว 1.93 1.06 เครียดน้อย 
3. ปัจจัยด้านจิตใจ 2.94 1.06 เครียดปานกลาง 
4. ปัจจัยด้านร่างกาย 2.90 1.10 เครียดปานกลาง 
5. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น 2.63 1.15 เครียดปานกลาง 
6. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 2.66 1.15 เครียดปานกลาง 
 
 เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า 
  1.1 ปัจจัยด้านการเรียนการสอน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาแพทย์มาก
ที่สุด คือ เนื้อหารายวิชามีความยากและกว้างมากเกินไป รองลงมาคือ การเรียงล าดับหัวข้อการสอนในรายวิชาไม่
เริ่มจากง่ายไปยากท าให้สับสน ข้อสอบยากเกินไป อ่านหนังสือสอบ/เตรียมตัวสอบไม่ทัน รองลงมาคือ 
วัตถุประสงค์ของรายวิชาไม่ชัดเจน อาจารย์สอนเร็วเกินไป หรือสอนไม่เข้าใจ กิ จกรรมที่ต้องท าในหอผู้ป่วย 
(Ward Work) มีมากเกินไป และระยะเวลาที่ก าหนดให้ส่งงาน หรือท างาน (เขียนรายงาน/เตรียม Consult    
เป็นต้น) น้อยเกินไป 
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  1.2  ปัจจัยด้านครอบครัว พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาแพทย์มากที่สุด คือ 
ครอบครัวมีความคาดหวังสูง รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่อบอุ่น ถูกเปรียบเทียบกับญาติ/พี่น้องที่
เก่งกว่า และรายได้ของครอบครัวไม่พอใช้ 
  1.3 ปัจจัยด้านจิตใจ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาแพทย์มากที่สุด คือ 
คาดหวังในตัวเองสูง รองลงมาคือ ขาดความเชื่อมั่นใจตนเอง ไม่กล้าตั ดสินใจ สมาธิสั้น รู้สึกว่าตัวเองมี
ความสามารถด้อยกว่าคนอื่น รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการรักษาผู้ป่วย ไม่พอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง 
และมีปัญหาเรื่องความรัก (อกหัก ไม่สมหวังในความรัก หรือทะเลาะกับคนรัก) 
  1.4 ปัจจัยด้านร่างกาย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาแพทย์มากที่สุด คือ 
อ่อนเพลียเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ รองลงมาคือ ปวดหัว ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย หลัง หรือ
ไหล่ เบื่ออาหาร และโรคประจ าตัว 
  1.5 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาแพทย์มาก
ที่สุด คือ อึดอัดเมื่อต้องปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนที่ไม่สนิท รุ่นพี่ แพทย์ประจ าบ้าน และอาจารย์แพทย์ รองลงมา
คือ การแข่งขันของเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อน รุ่นพี่ แพทย์ประจ าบ้าน อาจารย์แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่การศึกษา             
ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น รองลงมาคือ มีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อน รุ่นพี่ แพทย์ประจ าบ้าน อาจารย์แพทย์ และ
เจ้าหน้าที่การศึกษา และถูกเพื่อน รุ่นพี่ หรือแพทย์ประจ าบ้าน เอาเปรียบ 
  1.6 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาแพทย์มากที่สุด 
คือ สภาพห้องเรียนไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ รองลงมาคือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่พร้อมหรือช ารุด
บ่อยๆ สื่อสารเรียนการสอนไม่เพียงพอหรือเข้าถึงยาก ขาดแหล่งค้นคว้า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ            
ไม่ทั่วถึง และรองลงมาคือ ห้องสมุดคับแคบ มีต าราให้ค้นคว้าน้อย 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ 
 
ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 6 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์(r) P 

1. ปัจจัยด้านการเรียนการสอน .731** .000 
2. ปัจจัยด้านครอบครัว .620** .000 
3. ปัจจัยด้านจิตใจ .609** .000 
4. ปัจจัยด้านร่างกาย .537** .000 
5. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น .686** .000 
6. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม .557** .000 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 2 พบว่า ปัจจัยการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาแพทย์               
มากที่สุด รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านครอบครัว ด้านจิตใจ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านร่างกาย
มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาแพทย์น้อยที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ 
 ผลการค้นหาตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ความเครียดของนักศึกษาแพทย์ พบว่า มีตัวแปร 5 ตัว 
คือ ปัจจัยด้านการเรียนการสอน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาแพทย์มากที่สุด รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านจิตใจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านร่างกาย และด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความสัมพันธ์กับความเครียด
ของนักศึกษาแพทย์น้อยที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ (B) หรือค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ใน
รูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) ส่งผลต่อตัวแปรเกณฑ์ในทางลบมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (**p < 0.01) 
และเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 สมการในรูปคะแนนดิบ 

 ̂ = -0.354+0.370X1+0.295X3+0.165X6+0.134X4+0.087X5 
 หมายความว่า เม่ือ Y คือตัวแปรเกณฑ์ และ X1 - X6 คือตัวแปรพยากรณ์ เมื่อควบคุมตัวแปร X1 - X6  
ให้คงที่เท่ากันในทุกตัวอย่างแล้ว ความเครียดของตัวอย่างจะมีค่าเท่ากับ -0.354 
 และเมื่อควบคุมตัวแปร X2 - X6  ให้คงที่เท่ากันในทุกตัวอย่างแล้ว เมื่อ X1 เปลี่ยนไป 1 หน่วย ระดับ
ความเครียดของตัวอย่างจะเปลี่ยนแปลงไป 0.370 หน่วย เป็นต้น  
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  = 0.398X1+0.347X3+0.270X6+0.181X4+0.133X5 
 หมายความว่า ระหว่างตัวแปร X1 - X6 ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยแล้วท าให้ Y เปลี่ยนแปลง
ไปมากที่สุดคือ X1, X3, X6, X4 และ X5 ตามล าดับ  
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .865 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
(S.E.est) เท่ากับ .273 และตัวแปรพยากรณ์มีประสิทธิ์ภาพในการพยากรณ์ที่ได้ปรับแล้ว (R2adj) เท่ากับ .743 
คิดเป็นร้อยละ 74.3 ดังตารางที่ 3 
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ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร และค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิง
พหุคูณของตัวแปรโดยรวมของปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ 

ตัวแปรพยากรณ ์
หรือตัวแปรอสิระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t P-value 

B Std. Error Beta 

(Constant) -.354 .134 
 

-2.637 .009** 

ด้านการเรียนการสอน (X1) .370 .040 .398 9.155 .000** 

ด้านจิตใจ (X3) .295 .031 .347 9.472 .000** 

ด้านสภาพแวดล้อม (X6) .165 .022 .270 7.315 .000** 

ด้านร่างกาย (X4) .134 .029 .181 4.665 .000** 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น (X5) .087 .026 .133 3.375 .001** 

R = .865, R2 = .749, Adjusted R2 = .743, Std. Error of the Estimate = .273 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายได้ ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยระดับความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ พบว่า นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่มี
ระดับความเครียดในการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lazarus & Folkman            
(1984, อ้างถึงใน นันทิพย์ หาสิน และอังคณา ขันตรีจิตรานนท์ 2559: 97) กล่าวว่า ความเครียดเป็นผลมาจาก
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคล และสภาพแวดล้อมในการท างานหรือการเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา  
กาญจนวิสุทธิ์ และคณะ (2553) ได้ศึกษาเรื่องภาวะความเครียด แหล่งความเครียด และการจัดการความเครียด
ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่านิสิตระดับปริญญาตรีโดยรวมมีภาวะความเครียดอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
 2. ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยด้านการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์
กับความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์มากที่สุด เพราะในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ ต้อง
เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน ท าให้นักศึกษาแพทย์เกิดความเครียดได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Ja nis (1952: 13, อ้างถึงใน เพ็ญศรี ฉันทาภิรมย์ 2546: 16) ได้กล่าวถึงความเครียดระดับปานกลาง ว่า 
ความเครียดระดับนี้อาจมีระยะเวลานานเป็นชั่วโมง หลายชั่วโมง หรือเป็นวัน เช่น ความเครียดจากงานหนัก หรือ
ต้องท างานติดต่อกันเป็นเวลานาน  
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ พบว่า ปัจจัยด้านการเรียนการสอน มี
ความสัมพันธ์กับความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์มากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านการเรียนการ
สอนเป็นรายข้อ จะพบว่าสิ่งที่นักศึกษาแพทย์มีความเครียดมากกว่าสิ่งอื่น ๆ คือ เนื้อหารายวิชามีความยากและ
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กว้างมากเกินไป การเรียงล าดับหัวข้อการสอนในรายวิชาไม่เริ่มจากง่ายไปยากท าให้สับสน ข้อสอบยากเกินไป 
อ่านหนังสือสอบ/เตรียมตัวสอบไม่ทัน รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของรายวิชาไม่ชัดเจน อาจารย์สอนเร็วเกินไป 
หรือสอนไม่เข้าใจ กิจกรรมที่ต้องท าในหอผู้ป่วย (Ward Work) มีมากเกินไป และระยะเวลาที่ก าหนดให้ส่งงาน 
หรือท างาน (เขียนรายงาน/เตรียม Consult เป็นต้น) น้อยเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพรัช วงศ์ศรี
ตระกูล (2554) ได้ศึกษาปัจจัยทางการศึกษาที่มีผลต่อความเครียดและความวิตกกังวลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุรี พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความวิตกกังวล คือ เกรดเฉลี่ยสะสม การท างาน สภาพการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยด้านกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะพบว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการเรียนการสอน
ทั้งหมด และยังสอดคล้องกับ ศิริไชย หงส์สงวนศรี (เพิ่มพ.ศ.) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้ความรู้ในเรื่อง ความเครียดกับวัยรุ่นไว้ว่า วัยรุ่นตอนต้นมักตึงเครียดจากปัญหาการ
ปรับตัวในโรงเรียน ส่วนวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลายตึงเครียดจากปัญหาการเรียนและการเลือกอาชีพมากกว่า 
ทั้งนี้ Brown และ Moberg (1980: 170 – 172, อ้างถึงใน เพ็ญศรี ฉันทาภิรมย์ 2546: 12) กล่าวถึงสาเหตุของ
ความเครียดที่เกิดจากงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบไปด้วย งานที่คลุมเครือ งานมากเกินไป และจากการ
ประเมินผลในการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่านักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่มีความเครียดในด้านการ
เรียนการสอน ซึ่งความเครียดนั้นมีผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ความเครียดในระดับพอดีจะมีผล
ทางบวก ได้แก่ ความเครียดเรื่องผลการเรียนท าให้ตั้งใจเรียน เป็นต้น แต่ความเครียดในระดับที่มากเกินไปกลับ
ท าให้ความสามารถในการเรียนรู้และความจ าแย่ลง ความเครียดในระดับรุนแรงเป็นเวลานานและไม่สามารถ
จัดการได้ ยังมีผลกระทบทางลบต่อทั้งสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพร่างกายอย่างมาก ซึ่งสามารถน าข้อมูลที่ได้นี้
มาก าหนดหรือวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนที่จะช่วยลด
ความเครียดในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ ดังนี้ 
 1. เรียงล าดับหัวข้อการสอนในรายวิชาโดยเร่ิมจากง่ายไปยาก 
 2. ในช่วงสัปดาห์สอบไม่จัดการเรียนหรือกิจกรรมที่มากเกินไป เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มีเวลาอ่าน
หนังสือ และเตรียมตัวสอบมากข้ึน 
 3. มี Feedback ให้กับอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านได้ทราบถึงการสอนของตนเอง เพื่อปรับปรุงการสอน
ให้ดียิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาแพทย์สถาบันอื่นๆ หรือมหาวิทยาลัย
อื่นๆ เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
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