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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียด
ความภาคภูมิใจในตนเอง และการท�ำหน้าที่ของครอบครัวกับระดับความเครียดของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวางในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียน
สังกัดส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยใช้เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนบุคคล แบบสอบถามสาเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดความเครียดในวัยรุน่ แบบสอบถามความภาคภูมใิ จในตนเอง
ของโรเซนเบิร์ก ฉบับภาษาไทย แบบประเมินการท�ำหน้าที่ของครอบครัว Chulalongkorn family
inventory (CFI) และแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ การทดสอบค่าที (independent sample t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(one-way ANOVA) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Pearson product-moment correlation coefficient)
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis)
ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 541 ราย จาก 988 ราย (ร้อยละ 54.7) มีความเครียดอยู่ในระดับสูง
กว่าปกติ โดยพบว่าปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์รว่ มกันท�ำนายอธิบายระดับความเครียดได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ คือ ความภาคภูมิใจในตัวเอง สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียด (ด้านอนาคต ด้านสถานศึกษา
ด้านการจัดสรรเวลา ด้านครอบครัว ด้านคุณครู ด้านการเรียน) การท�ำหน้าที่ของครอบครัว (ด้านความ
ผูกพันทางอารมณ์ ด้านการตอบสนองทางอารมณ์) และปัจจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคล (บุคคลทีพ่ กั อาศัยอยูร่ ว่ ม)
โดยพบว่าตัวแปรทั้งหมดร่วมกันท�ำนายความเครียดของนักเรียน ได้ประมาณ ร้อยละ 44.8 (R2 = 0.448)
สรุป นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 54.7 มีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่า
ปกติ โดยสัมพันธ์กับปัจจัยหลายอย่าง แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยต่างๆ ที่ศึกษาในครั้งนี้ร่วมกันท�ำนาย
ความเครียดของนักเรียนเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
ค�ำส�ำคัญ ระดับความเครียด สาเหตุของความเครียด นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
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ABSTRACT
Objective : To investigate the relationship between demographic factors, stressors,
self-esteem and family functions and stress levels in secondary school students under
Bangkok Metropolitan Administration.
Method : This was a cross-sectional descriptive study in grade 7-12 students under
Bangkok Metropolitan Administration. The research tools were personal record forms,
5-level Likert scale to investigate stressors in adolescence, Rosenberg self-esteem
scale (Thai version), Chulalongkorn family inventory (CFI) and stress self-test for Thai
people. The statistics were used for frequency, percentage, mean, independent sample
t-test, one-way ANOVA, Pearson product moment correlation coefficient and
multiple regression analysis.
Result : The study population 541 of 988 (54.7%) had higher stress levels than normal.
The statistically significant variables associated with students, stress were self-esteem,
stressors (future, educational institute, time allocation, family, teacher, and education),
family functioning (affective involvement and affective responsiveness) and demographic
factors (people whom participants currently living with). All aforementioned variables
could jointly predict the students’ stress level at 44.8 (R2 = 0.448).
Conclusion : More than half of secondary school students had higher stress level than
normal (54.7%). The higher stress related to several factors. However, all associated
factors in this study could partially predict students, stress.
Keywords : stress levels, stressors, secondary school students
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บทน�ำ

ความเครียด (stress) หมายถึง ความกดดันจาก
สิง่ แวดล้อมภายนอก เป็นภาวะทีท่ ำ� ให้เกิดความวุน่ วาย
ภายในจิตใจ รู้สึกว่าตนถูกคุกคาม หรือรู้สึกไม่ม่ันคง
ปลอดภัย1 ความเครียดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ทัง้ กายและใจ2,3 วัยรุน่ เป็นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงหลาย
อย่างทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นความเครียดใน
วัยรุน่ มักจะมีสาเหตุและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันหลาย
ประการ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factors)
ได้แก่ พันธุกรรม เพศ อายุ และปัจจัยภายนอกด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สัมพันธภาพกับสมาชิก
ภายในครอบครัว เพื่อน คู่รัก และครู4,5
นอกจากนี้ พ บว่ า ความภาคภู มิ ใ จในตนเอง
(self-esteem) เป็นปัจจัยส�ำคัญในการปรับตัวทางด้าน
อารมณ์ สังคมและการเรียนรู้ของวัยรุ่น ที่ช่วยท�ำให้
ปรับตัวกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในชีวติ ได้7 มีหลาย
การศึกษาพบว่า ระดับความภาคภูมใิ จในตนเองมีความ
สัมพันธ์กับการเกิดความเครียดในวัยรุ่น เช่น การศึกษา
ของ Schraml และคณะ6 ในประเทศสวีเดน ที่ได้ศึกษา
ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จ�ำนวน 304 ราย อายุ
15-17 ปี ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมากกว่าร้อยละ 30
มี ค วามเครี ย ดในระดั บ สู ง กว่ า ปกติ แ ละร้ อ ยละ 8.2
มีความเครียดในระดับรุนแรง ซึ่งเพศหญิงจะมีระดับ
ความเครียดสูงกว่าชาย และพบว่า วัยรุ่นที่มีคะแนน
ความภาคภูมใิ จในตนเองระดับต�ำ่ จะมีความสัมพันธ์กบั
การเกิดความเครียดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
นอกจากนั้ น ความสั ม พั น ธ์ ภ ายในครอบครั ว
(family relationship) ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ
พัฒนาการของเด็กในทุกด้าน การที่วัยรุ่นแต่ละคนมี
ความสามารถทางสังคมหรือเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้
แตกต่างกันนัน้ ย่อมมาจากพืน้ ฐานสัมพันธภาพภายใน
ครอบครั ว ที่ แ ตกต่ า งกั น หากมี ก ารท� ำ หน้ า ที่ ข อง
ครอบครัว (family functioning) อย่างเหมาะสม จะเสริม
สร้างให้เด็กวัยรุน่ เกิดความเข้มแข็งมัน่ คงทางจิตใจ เมือ่
เผชิญกับสภาพสังคมภายนอกครอบครัว วัยรุ่นจะมี
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ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาได้เหมาะสม และป้องกัน
การเกิดความกดดัน ลดความวิตกกังวล บรรเทาการเกิด
ความเครียดให้นอ้ ยลง7,8 จากการศึกษาของ Palirat9 พบ
ว ่ า นั ก เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครที่เรียนกวดวิชาเพื่อศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษา ส่วนใหญ่มีความเครียดในระดับสูง (ร้อยละ
48.2) และพบว่าปัจจัยที่ท�ำนายระดับความเครียดของ
นักเรียน ได้แก่ ความคาดหวังต่อตนเองและการรับรู้
ความคาดหวั ง ของผู ้ ป กครองในการสอบเข้ า ระดั บ
อุดมศึกษา นอกจากนัน้ การศึกษาของ Laipasu10 พบว่า
ความสั ม พั น ธ์ ภ ายในครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความเครียดของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากการส�ำรวจของโครงการ child watch โดย
สถาบันรามจิตติ11 ในปี พ.ศ. 2554-2555 พบว่าวัยรุ่น
ไทยประสบปัญหาความเครียดจนมีอาการทางกาย เช่น
ปวดหัว อาเจียน และเป็นลม ตั้งแต่เป็นครั้งคราวจนถึง
เป็นประจ�ำร้อยละ 41.6 นอกจากนั้นการศึกษาของ
Khummuan 12 พบว่ า นั กเรี ยนชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 6
ในจังหวัดบุรีรัมย์มีความชุกของความเครียดเท่ากับ
ร้อยละ 51.7 โดยปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความเครียด
ได้แก่ โรคประจ�ำตัว ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว การช่วยท�ำงานบ้าน
ความคาดหวังของผู้ปกครอง งานที่ได้รับมอบหมาย
เวลาในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย การแนะแนว
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย และความรูส้ กึ ไม่เสมอภาคที่
ครูปฏิบัติต่อนักเรียน และการศึกษาของ Tonyamad13
พบว่าความเครียดของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยความคาดหวังและ
ความกดดันส่งผลต่อความเครียดของนักเรียน
เนือ่ งจากการศึกษาในประเทศไทยเกีย่ วกับปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อการเกิดความเครียดในวัยรุน่ ยังมีจำ� นวนน้อย
นอกจากนั้นสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ระบบการศึกษา
สิง่ แวดล้อม และลักษณะความเป็นอยูภ่ ายในครอบครัว
ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ผล
การศึกษาเรือ่ งความเครียดของวัยรุน่ ในต่างประเทศอาจ
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จะไม่ ส ามารถน� ำ มาปรั บ ใช้ กั บ สถานการณ์ ภ ายใน
ประเทศไทยได้ ดั ง นั้ น การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดและปัจจัยที่
สั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด ความเครี ย ดในนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา
ภาคตัดขวาง (cross sectional descriptive study)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 11-20 ปี ซึ่งก�ำลังศึกษาในภาคการศึกษาปกติที่
1 ปีการศึกษา 2560 และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า
คือ 1) อยู่ในระบบการศึกษาภาคปกติ โรงเรียนสังกัด
ส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 2) มีการรับรู้ปกติ
สือ่ ความหมายเข้าใจ 3) สมัครใจและยินดีเข้าร่วมในการ
วิจัย ส่วนเกณฑ์การคัดออกคือ ไม่สามารถอ่านและ
เข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างจาก
สูตรของ Taro Yamane14
n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N แทน ขนาดประชากรของนั ก เรี ย นระดั บ

ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1-6 โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส� ำ นั ก
การศึกษากรุงเทพมหานคร (N = 37,234)
e แทน สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนเท่ากับ
5% (0.05)
ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างทีร่ ะดับความ
เชือ่ มัน่ ทีร่ อ้ ยละ 95 พบว่าต้องมีกลุม่ ตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า
396 ราย หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสุ่มเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling)
โดยเลือกเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ทเี่ ปิด
สอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในทุกเขตการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งหมด 6 เขตการศึกษาและมีวิธี
การสุ ่ ม กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (simple random
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sampling) ออกมาเขตการศึกษาละ 1 โรงเรียน หลังจาก
การสุ่มได้ 6 โรงเรียนแล้วใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (simple random sampling) โดยใช้วิธีจับ
ฉลาก (lottery) เพื่อเลือกห้องเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 ออกมาชั้นละ 1 ห้องเรียน จาก 6 โรงเรียน โดยได้
มาทัง้ หมด 36 ห้องเรียน หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ เี ลือก
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจงโดยเลื อ กนั ก เรี ย นในห้ อ ง
ทุกคน และได้ท�ำหนังสือขออนุญาตผ่านทางโรงเรียน
เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นีไ้ ปยังนักเรียน
และผู้ปกครองในห้องที่ถูกเลือก
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
5 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ประกอบด้วยข้อค�ำถามเกีย่ วกับเพศ อายุ ระดับชัน้ เรียน
สถานภาพสมรสของบิดามารดา และบุคคลที่พักอาศัย
อยู่ด้วย
ส่ ว นที่ 2 แบบประเมิ น และวิ เ คราะห์
ความเครี ย ดด้ ว ยตนเอง (stress test) ส� ำ หรั บ
ประชาชนชาวไทยของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุ ข ม.ล. สมชาย จั ก รพั น ธ์ และคณะ 15
ได้พฒ
ั นาแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดส�ำหรับ
ประชาชนชาวไทย ในปี พ.ศ. 2538 มีข้อค�ำถามทั้งหมด
20 ข้อ ทุกข้อมี ordinal rating scale 4 ระดับ มีเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ ไม่เคยเลย (0 คะแนน) เป็นครัง้ คราว
(1 คะแนน) เป็ น บ่ อ ยๆ (2 คะแนน) เป็ น ประจ� ำ
(3 คะแนน) การแปลผลแบ่งระดับความเครียดออกเป็น
5 ระดับดังนี้ 0-5 คะแนน (ระดับความเครียดต�่ำกว่า
เกณฑ์ปกติอย่างมาก) 6-17 คะแนน (ระดับความเครียด
อยู่ในเกณฑ์ปกติ) 18-25 คะแนน (ระดับความเครียด
สูงกว่าปกติเล็กน้อย) 26-29 คะแนน (ระดับความเครียด
สู ง กว่ า ปกติ ป านกลาง) 30-60 คะแนน (ระดั บ
ความเครียดสูงกว่าปกติมาก) มีคา่ จุดตัด (cut off point)
ที่เหมาะสมอยู่ที่ 17 คะแนน ค่าความไว (sensitivity)
ร้อยละ 70.4 ค่าความจ�ำเพาะ (specificity) ร้อยละ 64.6
แบบประเมินนี้มีค่า Cronbach, s alpha coefficient

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564

Factors Associated with Stress Levels in Secondary School Students
under Bangkok Metropolitan Administration
เท่ากับ 0.86 ต้นฉบับใช้แบบประเมินเก็บข้อมูลจากกลุม่
ตัวอย่างช่วงอายุ 15-65 ปี ซึง่ ไม่ครอบคลุมกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ผู้วิจัยศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมีอายุช่วง 11-20 ปี ผู้วิจัยจึงได้
ด� ำ เนิ น การตรวจสอบความเที่ ย ง (reliability) ของ
เครื่องมือ โดยน�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out)
กับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1-6 ที่มิใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บข้อมูลวิจัยจริง จ�ำนวน 139 ราย
โดยวิธีหาความเที่ยงแบบความคงที่ภายใน (internal
consistency reliability) ซึ่งได้ค่า Cronbach’s alpha
coefficient เท่ากับ 0.895
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความเครี ย ดในวั ย รุ ่ น ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถาม
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดในวัยรุ่นขึ้นโดยรวบรวม
จากแนวคิดทฤษฎี (rational theoretical approach)
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแบบสอบถามการเกิด
ความเครียดทีใ่ ช้ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึง
แนวคิดการสร้างแบบสอบถาม adolescent stress
questionnaire (ASQ) ของ Byrne, Davenport และ
Mazanov16 หลังจากนั้นน�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไป
ท�ำการสนทนากลุ่ม (focus group) กลุ่มนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 2 โรงเรียน ในแต่ละโรงเรียนเลือกนักเรียนมา
ระดับชัน้ เรียนละ 4 ราย แบ่งจัดเป็นกลุม่ สนทนา กลุม่ ละ
12 ราย โดยเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จ�ำนวน 2 กลุ่ม และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ�ำนวน
2 กลุม่ รวม 4 กลุม่ จ�ำนวนนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมการสนทนา
กลุม่ ทัง้ หมด 48 ราย ภายในแต่ละกลุม่ มีจำ� นวนนักเรียน
เพศหญิงและเพศชายเท่ากัน โดยใช้เวลาในการสนทนา
กลุ่ม กลุ่มละ 60 นาที เพื่อเป็น การระดมความคิดเห็น
และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิด
ความเครียดในวัยรุน่ เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมของ
เนือ้ หา โดยเฉพาะในรายละเอียดเกีย่ วกับสถานการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเครียดในวัยรุ่น หลังจากนั้นด�ำเนินการ
ปรับปรุงและสร้างข้อค�ำถามเพิ่มเติมตามข้อมูลที่ได้รับ
จากขบวนการสนทนากลุ่ม (focus group) และได้
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ด� ำ เนิ น การหาความเที่ ย งตรงด้ า นเนื้ อ หา (content
validity) โดยผ่าน การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น จ�ำนวน 3 ท่าน
หลังจากปรับปรุงตามข้อแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
ได้ค่า IOC ในแต่ละข้อ คะแนนระหว่าง 0.7-1.0
ในที่สุดได้แบบสอบถามทั้งหมด 40 ข้อ ซึ่งเป็น
ข้อค�ำถามเกี่ยวกับสถานการณ์และประสบการณ์ต่างๆ
ก่อให้เกิดความเครียดมากน้อยระดับใด แบ่งเป็น 9 ด้าน
ได้แก่ ด้านครอบครัว 7 ข้อ (เช่น ผู้ปกครองคาดหวังใน
ตัวท่านมากเกินไป) ด้านการเรียน 4 ข้อ (เช่น การที่ท่าน
ได้รับมอบหมายให้ท�ำการบ้าน รายงาน หรือกิจกรรม
ต่างๆ) ด้านสถานศึกษา 3 ข้อ (เช่น เรื่องการแต่งตัว
การใช้เครื่องมือสื่อสาร) ด้านคุณครู 4 ข้อ (เช่น คุณครู
ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของท่าน) ด้านคนรัก 4 ข้อ
(เช่น การปรับตัวหรือสร้างสัมพันธภาพระหว่างท่านกับ
คนรัก) ด้านเพื่อน 6 ข้อ (เช่น เพื่อนไม่ยอมรับ หรือไม่รับ
ฟังความคิดเห็นของท่าน) ด้านอนาคต 4 ข้อ (เช่น
การตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับการเรียนหรือการท�ำงานใน
อนาคตของท่าน) ด้านการจัดสรรเวลา 4 ข้อ (เช่น ท่าน
มีเวลาไม่เพียงพอส�ำหรับท�ำการบ้านหรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย) และด้านเศรษฐกิจ 4 ข้อ (เช่น ค่าใช้จ่าย
ประจ�ำวันไม่เพียงพอส�ำหรับการซื้อสิ่งของที่จ�ำเป็นของ
ท่าน) แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก โดยมีลักษณะใช้แบบ
มาตรวัดทัศนคติ Likert’s scale แบ่งเป็น 5 ระดับ (1 =
ไม่เกิดความเครียดใดๆ, 2 = เกิดความเครียดเพียง
เล็กน้อย, 3 = เกิดความเครียดปานกลาง, 4 = เกิด
ความเครียดมาก, 5 = เกิดความเครียดมากที่สุด) จาก
นัน้ ได้มกี ารน�ำไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 139
คน ซึง่ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อายุ 11-19 ปี โดย
พบว่ามีความเที่ยงแบบความคงที่ภายใน (internal
consistency reliability) แสดงเป็นค่า Cronbach’s
alpha coefficient เท่ากับ 0.929
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความภาคภูมิใจใน
ตนเองของโรเซนเบิร์ก (Rosenberg self-esteem
scale) ฉบับภาษาไทย ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ และ
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์17 เป็นผูพ้ ฒ
ั นาและแปลเป็น
ภาษาไทยประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 10 ข้อ โดย
เป็นข้อค�ำถามทางบวก 6 ข้อ และทางลบ 4 ข้อ เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (ordinal rating scale) มี 4 ระดับ
โดยข้อค�ำถามทางบวกให้คะแนนดังนี้ เห็นด้วยอย่างยิง่
(4 คะแนน) เห็นด้วย (3 คะแนน) ไม่เห็นด้วย (2 คะแนน)
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) โดยข้อค�ำถามทางลบ
ให้คะแนนดังนี้ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) เห็นด้วย
(2 คะแนน) ไม่เห็นด้วย (3 คะแนน) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
(4 คะแนน) คะแนนรวมอยู่ในช่วง 10-40 คะแนน
การแปลผลคะแนนคือ ระดับคะแนนต�่ำ ถือว่ามีความ
ภาคภูมิใจในตนเองต�่ำ ถ้าระดับคะแนนสูง หมายถึง
มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง แบบสอบถามนี้มีค่า
ความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ
0.86 ต้ น ฉบั บ ใช้ แ บบสอบถามเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม
ตั ว อย่ า งอายุ 18-34 ปี ที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัย
ศึกษาครัง้ นีซ้ งึ่ กลุม่ ตัวอย่างมีอายุชว่ ง 11-20 ปี ผูว้ จิ ยั จึง
ได้ด�ำเนินการตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ของ
เครื่องมือโดยน�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out)
กับกลุ่มวัยรุ่นที่ก�ำลังศึกษาในชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1-6
ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลวิจัยจริง จ�ำนวน
139 ราย โดยวิธีหาความเที่ยงแบบความคงที่ภายใน
(internal consistency reliability) ได้ค่า Cronbach,s
alpha coefficient เท่ากับ 0.714
ส่ ว นที่ 5 แบบประเมิ น การท� ำ หน้ า ที่ ข อง
ครอบครั ว (Chulalongkorn family inventory)
ศ.พญ. อุมาพร ตรังคสมบัต18ิ เป็นผู้สร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ขึ้นมาด้วยวิธีการ rational theoretical approach โดย
อ้างอิงแนวคิดของ Macmaster model ประกอบด้วย
ข้ อ ค� ำ ถามทั้ ง หมด 36 ข้อ แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่
1) ความสามารถของครอบครัวในการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้
(problem solving) 2) การสื่ อ สารในครอบครั ว
(communication) 3) การตอบสนองทางอารมณ์
(affective responsiveness) 4) ความผู ก พั น ทาง
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อารมณ์ (affective involvement) 5) การปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาท (role) 6) ความสามารถในการจัดการและ
ควบคุมพฤติกรรม (behavior control) 7) การปฏิบัติ
หน้าที่โดยทั่วไปของครอบครัว (general functions)
จากทั้งหมด 36 ข้อ แบ่งเป็นข้อค�ำถามทางบวก 24 ข้อ
และทางลบ 12 ข้อ ทุกข้อมี ordinal rating scale 4
ระดับ ข้อค�ำถามทางบวกให้คะแนนดังนี้ ตรงมากที่สุด
(4 คะแนน) ตรงปานกลาง (3 คะแนน) ตรงเล็กน้อย
(2 คะแนน) ไม่ตรงเลย (1 คะแนน) ข้อค�ำถามทางลบ
ให้คะแนนดังนี้ ตรงมากทีส่ ดุ (1 คะแนน) ตรงปานกลาง
(2 คะแนน) ตรงเล็ ก น้ อ ย (3 คะแนน) ไม่ ต รงเลย
(4 คะแนน) และส่วนการคิดคะแนนมี 2 แบบคือแบบ
คะแนนรวม (total score) ซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่
ของครอบครัวโดยภาพรวมและแบบเฉพาะด้าน (scale
score) ซึง่ แสดงถึงการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะ ด้าน การคิด
คะแนนรวมจะน�ำคะแนนทุกข้อมารวมกัน คะแนนสูงสุด
คือ 144 คะแนน และต�่ำสุดคือ 36 คะแนน ถ้าได้คะแนนสูง
หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ดี
ส่วนคะแนนต�่ำ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์
ไม่ดี ส่วนคะแนนเฉพาะด้านนั้นคิดโดยรวมคะแนนของ
ทุกข้อในด้านนัน้ และหารด้วยจ�ำนวนข้อ แบบสอบถาม
นี้มีค่า Cronbach’ s alpha coefficient เท่ากับ 0.88
การเก็ บ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การ
อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล เลขที่ COA no. MURA2017/322 เมื่อวันที่ 2
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยส่งเอกสารขอความยินยอม
เข้าร่วมวิจยั ให้เด็กและผูป้ กครองกลุม่ ตัวอย่าง และเก็บ
ข้อมูลในนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างทีส่ มัครใจและได้รบั ความ
ยินยอมจากผู้ปกครอง โดยด�ำเนินการเก็บข้อมูลในช่วง
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การวิเคราะห์ลักษณะ
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาใช้
โปรแกรม SPSS version 18 โดยใช้สถิติดังนี้
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Factors Associated with Stress Levels in Secondary School Students
under Bangkok Metropolitan Administration
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและระดับความเครียด
ใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คลกั บ คะแนนความเครี ย ดใช้ ส ถิ ติ
independent sample t-test และสถิติ one-way
ANOVA
3. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สาเหตุ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ด ความภาคภู มิ ใ จใน
ตนเอง การท� ำ หน้ า ที่ ข องครอบครั ว กั บ คะแนน
ความเครี ย ด ใช้ส ถิติ Pearson product moment
correlation coefficient
4. การวิเคราะห์หาปัจจัยในการร่วมกันท�ำนาย
ของตัวแปรต้นได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล สาเหตุที่
ก่อให้เกิดความเครียด ความภาคภูมใิ จในตนเอง การท�ำ
หน้ า ที่ ข องครอบครั ว กั บ ตั ว แปรตามคื อ คะแนน
ความเครียด ใช้สถิติ multiple regression analysis

ผลการศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไปทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,260
ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับมาจ�ำนวน 1,022 ฉบับ
(ร้อยละ 81.1) ซึ่งในจ�ำนวนนี้เป็นแบบสอบถามที่ตอบ
ไม่สมบูรณ์ 34 ฉบับ แบบสอบถามทีไ่ ม่ได้กลับมาจ�ำนวน
238 ฉบับ (ร้อยละ 18.9) เนื่องจากนักเรียนบางส่วนมี
เหตุที่ท�ำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการวิจัยได้ เช่น ลาป่วย
ลากิจ และไปท�ำกิจกรรมนอกโรงเรียนในวันทีเ่ ก็บข้อมูล
ดังนั้นสุดท้ายมีกลุ่มประชากรศึกษาจ�ำนวนทั้งสิ้น 988
ราย เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 600 ราย (ร้อยละ 60.7) มีอายุ
เฉลี่ย 14.7 ± 1.75 ปี เป็นช่วงวัยรุ่นตอนกลาง (อายุ
14-16 ปี) จ�ำนวน 511 ราย (ร้อยละ 51.7) ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสของบิดามารดาเป็นแบบอยู่ด้วยกัน
จ�ำนวน 606 ราย (ร้อยละ 61.3) และส่วนใหญ่ของ
ประชากรศึกษาอาศัยอยู่กับบิดาและมารดาจ�ำนวน
530 ราย (ร้อยละ 53.6) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
จ�ำนวน (ร้อยละ)
เพศ
ชาย
388 (39.3)
หญิง
600 (60.7)
อายุเฉลี่ย Mean ± S.D. (ปี) 14.7 ± 1.75
อายุ
วัยรุ่นตอนต้น
289 (29.3)
วัยรุ่นตอนกลาง
511 (51.7)
วัยรุ่นตอนปลาย
188 (19.0)
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
196 (19.8)
มัธยมศึกษาปีที่ 2
185 (18.7)
มัธยมศึกษาปีที่ 3
174 (17.6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รวม)
555 (56.2)
มัธยมศึกษาปีที่ 4
168 (17.0)
มัธยมศึกษาปีที่ 5
166 (16.8)
มัธยมศึกษาปีที่ 6
99 (10.0)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวม)
433 (43.8)
สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
606 (61.3)
หม้าย / หย่า / แยก
382 (38.7)
บุคคลที่พักอาศัยอยู่ร่วม
บิดาและมารดา
530 (53.6)
มารดา
208 (21.1)
บิดา
88 (8.9)
ไม่ใช่ทั้งบิดาและมารดา
162 (16.4)

ส่วนที่ 2 ระดับความเครียด
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามเครี ย ดอยู ่ ใ นระดั บ ปกติ
จ� ำ นวน 389 ราย (ร้ อ ยละ 39.4) รองลงมาคื อ
ความเครี ยดในระดั บสู ง เล็ กน้ อย จ� ำ นวน 313 ราย
(ร้อยละ 31.7) ความเครียดระดับสูงมากจ�ำนวน 136
ราย (ร้อยละ 13.8) ความเครียดระดับสูงปานกลาง
จ�ำนวน 92 ราย (ร้อยละ 9.3) และความเครียดในระดับ
ต�่ ำ กว่ า เกณฑ์ ป กติ จ� ำ นวน 58 ราย (ร้ อ ยละ 5.9)
ตามล�ำดับ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความเครียด
เฉลี่ ย 19.25 ± 9.56 คะแนน และเมื่ อ รวมระดั บ
ความเครียดระดับสูงเล็กน้อย สูงปานกลาง และสูงมาก
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง จ�ำนวน 541 ราย
(ร้อยละ 54.7) มีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ระดับความเครียด (n = 988)
ระดับความเครียด
สูงมาก
สูงปานกลาง
สูงเล็กน้อย
ปกติ
ต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

ช่วงคะแนน
30-60
26-29
18-25
6-17
0-5

จ�ำนวน (ร้อยละ)
136 (13.8)
92 (9.3)
313 (31.6)
389 (39.4)
58 (5.9)

ส่วนที่ 3 ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความเครียด
พืน้ ฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ มีความสัมพันธ์กบั
คะแนนความเครียด (t = 2.75, p = 0.006) โดยพบว่า
เพศหญิ ง มี ค ะแนนความเครี ย ด (ค่ า เฉลี่ ย 19.94)
มากกว่าเพศชาย (ค่าเฉลี่ย 18.23) สถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธ์กับความเครียด (t = 3.508, p < 0.001)
โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสของบิดา
มารดาหม้าย หย่าร้าง แยกทาง มีคะแนนความเครียด
(ค่าเฉลีย่ 20.60) สูงกว่ากลุม่ ตัวอย่างทีส่ ถานภาพสมรส
ของบิดามารดาอยูด่ ว้ ยกัน (ค่าเฉลีย่ 18.42) (ตารางที่ 3)
อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คะแนนความเครี ย ด
(F = 6.49, p = 0.002) โดยพบว่าวัยรุ่นตอนกลาง
มีคะแนนความเครียด (ค่าเฉลีย่ 20.03) สูงสุด รองลงมา
คือ ช่วงวัยรุน่ ตอนปลาย (ค่าเฉลีย่ 19.78) และช่วงวัยรุน่
ตอนต้น (ค่าเฉลี่ย 17.58) ตามล�ำดับ ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับความเครียด (F = 3.306, p = 0.006)
โดยพบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 มี ค ะแนน
ความเครียด (ค่าเฉลี่ย 20.58) สูงสุด รองลงมาคือชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 (ค่ า เฉลี่ ย 20.07) ถั ด มาคื อ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ค่าเฉลี่ย 19.79) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 (ค่าเฉลี่ย 19.49) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ค่าเฉลี่ย
19.17) และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ค่าเฉลีย่ 16.96) ตาม
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ล�ำดับ และบุคคลที่พักอาศัยอยู่ร่วมมีความสัมพันธ์กับ
ความเครียด (F = 6.534, p < 0.001) โดยพบว่ากลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ ไ ด้ อ าศั ย อยู ่ กั บ บิ ด ามารดามี ค ะแนน
ความเครี ย ดสู ง สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 21.09) รองลงมาคื อ
นั ก เรี ย นที่ พั ก อาศั ย อยู ่ กั บ บิ ด า (ค่ า เฉลี่ ย 20.92)
พักอาศัยอยู่กับมารดา (ค่าเฉลี่ย 20.24) และพักอาศัย
อยู่กับบิดาและมารดา (ค่าเฉลี่ย 18.05) ตามล�ำดับ
(ตารางที่ 4)
ระดับความเครียดในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ ได้แก่
ด้านอนาคต (r = 0.495, p < 0.01) ด้านการจัดสรรเวลา
(r = 0.450, p < 0.01) ด้านครอบครัว (r = 0.428,
p < 0.01) ด้านเพื่อน (r = 0.442, p < 0.01) ด้านการ
เรียน (r = 0.413, p < 0.01) ด้านเศรษฐานะ (r = 0.400,
p < 0.01) สาเหตุดา้ นสถานศึกษา (r = 0.385, p < 0.01)
สาเหตุดา้ นคนรัก (r = 0.317, p < 0.01) และสาเหตุดา้ น
คุณครู (r = 0.266, p < 0.01) มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5)
ระดับความภาคภูมิใจในตนเองมีความสัมพันธ์
กั บ คะแนนความเครี ย ดอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(r = -0.396, p = 0.01) (ตารางที่ 5)
ระดับการท�ำหน้าที่ของครอบครัวในด้านต่างๆ
ต่ อไปนี้ ได้ แ ก่ ด้ า นการปฏิ บัติห น้ า ที่ โ ดยทั่ ว ไปของ
ครอบครัว (r = -0.359, p < 0.01) ด้านความผูกพันทาง
อารมณ์ (r = -0.354, p < 0.01) ด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหา (r = -0.310, p < 0.01) ด้านการตอบ
สนองทางอารมณ์ (r = -0.303, p < 0.01) ด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท (r = -0.260, p < 0.01) และ
ด้านการสือ่ สารในครอบครัว (r = -0.209, p < 0.01)โดย
มีความสัมพันธ์กบั คะแนนความเครียดอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ ส่วนการท�ำหน้าที่ของครอบครัว ด้านที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับคะแนนความเครียดของกลุ่มตัวอย่าง
คือ ด้านการจัดการและควบคุมพฤติกรรมของสมาชิก
(r = -0.039, p = 0.224) (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สถานภาพสมรสของบิดามารดากับความเครียด
พื้นฐานส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
หม้าย / หย่า / แยก

** p < 0.01, *** p < 0.001

จ�ำนวน (ราย)

stress score
Mean ± SD

t

p-value

388
600

18.23 ± 9.78
19.94 ± 9.36

2.75

0.006**

606
382

18.42 ± 9.31
20.60 ± 9.81

3.508

< 0.001***

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกับความเครียด
พื้นฐานส่วนบุคคล
อายุ
วัยรุ่นตอนต้น
วัยรุ่นตอนกลาง
วัยรุ่นตอนปลาย
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วม
บิดาและมารดา
มารดา
บิดา
ไม่ใช่ทั้งบิดามารดา
** p < 0.01, *** p < 0.001

จ�ำนวน (คน)

stress score
Mean ± SD

F

p-value

289
511
188

17.58 ± 9.31
20.03 ± 9.64
19.78 ± 9.42

6.49

0.002**

196
185
174
168
166
99

16.96 ± 9.51
19.17 ± 8.95
20.07 ± 9.95
19.79 ± 9.54
20.58 ± 9.74
19.49 ± 9.18

3.306

0.006**

530
208
88
162

18.05 ± 9.27
20.24 ± 9.32
20.92 ± 9.95
21.09 ± 10.07

6.534

< 0.001***

ตารางที่ 5 สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดความเครียดในวัยรุน่ ความภาคภูมใิ จในตนเอง การท�ำหน้าที่
ของครอบครัวกับความเครียด (n = 988)
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. ด้านครอบครัว
1
2. ด้านการเรียน
.506** 1
3. ด้านสถานศึกษา .308** .483** 1
4. ด้านคุณครู
.482** .493** .487** 1
5. ด้านคนรัก
.378** .332** .301** .373** 1
6. ด้านเพื่อน
.539** .511** .387** .502** .444** 1
7. ด้านอนาคต
.451** .497** .359** .425** .372** .575** 1
8. ด้านการจัดสรรเวลา .393** .474** .442** .463** .357** .525** .549** 1
9. ด้านเศรษฐานะ .462** .395** .376** .401** .433** .521** .461** .539** 1
10.ความภาคภูมิใจ -.234**-.221**-.199**-.094**-.179**-.247**.284** -.201**-.294** 1
11.การแก้ปัญหา
-.324**-.148**-.137**-.087**-.103**-.182**.-212**-.164**-.265**.352** 1
12.การสื่อสาร
-.229**-.085**-.060 -.033 -.114**-.147**.121** -.115**-.168**.307** .530** 1
13.การตอบสนอง -.258**-.127**-.085**-.035 -.125**-.161**.138** -.107**-.161**.347** .631** .560** 1
14.ความผูกพัน
-.258**-.149**.202** -.045 -.161**-.164**-.135**-.223**-.262**.325** .364** .339** .429** 1
15. บทบาท
-.226**-.138**.133** -.084**-.136**-.154**-.121**-.125**-.267**.293** .464** .345** .423** .389** 1
16. การควบคุม
.043 -.038 -.086**-.036** .013 .020 .008 .008 -.032 .077* .002 -.099**.036 .112** .094** 1
17. หน้าที่โดยทั่วไป -.314**-.169**-.210**-.094**-.138**-.208**-.180**-.207**-.331**.412** .703** .518** .600** .585** .566** .089** 1
18. ความเครียด
.428** .413** .385** .266** .317** .442** .495** .450** .400**-.396**-.310**-.209**-.303**-.354** -.260** -.039 -.359** 1
*p < 0.05, ** p < 0.01
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการร่วม
กันท�ำนายการเกิดความเครียด
เงือ่ นไขการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (multiple
regression analysis) ประการหนึ่งคือ ตัวแปรอิสระ
แต่ละคู่ ต้องไม่มีความสัมพันธ์กันสูงเกินกว่า 0.75 และ
ผลการตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าวพบว่า มีตัวแปรอิสระที่
มีความสัมพันธ์กันสูงกว่า 0.75 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีการ
พิจารณาตัดตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์สูงกับตัวแปร
อิสระด้วยกันออกไปจากการค�ำนวณ จ�ำนวน 2 ตัวแปร
คือตัวแปรอายุ กับตัวแปรสถานภาพสมรสของบิดามารดา
เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์พหุรว่ มเชิงเส้น (multicollinearity) ก่อนทีจ่ ะมีการน�ำตัวแปรเข้าสมการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ (multiple regression analysis)
เมือ่ น�ำปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความเครียดของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล (เพศ ระดับการศึกษา บุคคล
ที่พักอาศัยอยู่ร่วม) ปัจจัยสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียด
ในวัยรุน่ (ด้านอนาคต ด้านการจัดสรรเวลา ด้านครอบครัว
ด้านเพือ่ น ด้านการเรียน ด้านเศรษฐานะ ด้านสถานศึกษา
ด้านคนรัก, ด้านคุณครู) ความภาคภูมิใจในตนเองและ

นิธิสนี รุจิรังสีเจริญ และคณะ

การท�ำหน้าที่ของครอบครัว (ด้านการปฏิบัติหน้าที่โดย
ทั่วไปของครอบครัว ด้านความผูกพันทางอารมณ์, ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านการตอบสนองทาง
อารมณ์ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท ด้านการ
สือ่ สารในครอบครัว) วิเคราะห์ดว้ ยสถิตคิ วามถดถอยเชิง
พหุ (multiple regression analysis) โดยวิธี Enter เพื่อ
สร้างสมการท�ำนาย พบว่ามีตัวแปรจ�ำนวน 10 ตัวแปรที่
ร่ ว มกั น ท� ำ นายหรื อ อธิ บ ายสาเหตุ ค วามเครี ย ดของ
นักเรียนได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ตัวแปรด้าน
อนาคต (β = 0.219, p < 0.001) ความภาคภูมิใจในตัว
เอง (β = -0.147 p < 0.001) ด้านสถานศึกษา (β = 0.139,
p < 0.001) ด้านการจัด สรรเวลา (β = 0.132, p < 0.001)
ด้านความผูกพันทางอารมณ์ (β = -0.112, p < 0.001)
ด้านคุณครู (β = -0.102, p = 0.002) ด้านครอบครัว (β =
0.096, p = 0.004) บุคคลทีน่ กั เรียนพักอาศัยอยูร่ ว่ ม (β =
0.087, p = 0.012) ด้านการตอบสนองทางอารมณ์ (β =
-0.085, p = 0.015) และด้านการเรียน (β = 0.067, p =
0.042) ตามล�ำดับ โดยพบว่าตัวแปรทั้งหมดร่วมกัน
ท�ำนายความเครียดของประชากรศึกษาได้ประมาณ
ร้อยละ 44.8 (R2 = 0.448) (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
ตัวแปรที่ศึกษา
ค่าคงที่ α (Constant)
เพศ
ระดับการศึกษา
บุคคลที่พักอาศัยอยู่ร่วม
ด้านครอบครัว
ด้านการเรียน
ด้านสถานศึกษา
ด้านคุณครู
ด้านคนรัก
ด้านเพื่อน
ด้านอนาคต
ด้านการจัดสรรเวลา
ด้านเศรษฐานะ
ความภาคภูมิใจในตัวเอง
การแก้ปัญหา
การสื่อสารในครอบครัว
การตอบสนองทางอารมณ์
ความผูกพันระหว่างสมาชิก
การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
การควบคุมพฤติกรรม
การปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป
*p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.001

β
B
S.E.
23.969
3.114
0.806
0.504
0.041
-0.739
0.949
-0.031
-1.659
0.660
-0.087
0.159
0.056
0.096
0.201
0.099
0.067
0.617
0.135
0.139
-0.304
0.098
-0.102
0.115
0.066
0.043
0.120
0.070
0.061
0.508
0.080
0.219
0.334
0.085
0.132
-0.021
0.087
-0.008
-0.355
0.068
-0.147
-0.025
0.117
-0.008
0.154
0.113
0.043
-0.285
0.117
-0.085
-0.355
0.100
-0.112
-0.164
0.149
-0.033
-0.006
0.115
-0.001
-0.065
0.093
-0.030
R = 0.670 R2 = 0.448 R2 adj = 0.433 F = 30.043
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t
7.697
1.559
-0.778
-2.512
2.851
2.033
4.556
-3.097
1.518
1.705
6.349
3.925
-0.236
-5.238
-0.217
1.369
-2.434
-3.558
-1.100
-0.051
-0.705

p-value
< 0.001***
0.110
0.437
0.012*
0.004**
0.042*
< 0.001***
0.002**
0.129
0.088
< 0.001***
< 0.001***
0.813
< 0.001***
0.828
0.171
0.015*
< 0.001***
0.271
0.960
0.481

Factors Associated with Stress Levels in Secondary School Students
under Bangkok Metropolitan Administration

วิจารณ์

การศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.7
มีความเครียดระดับสูงกว่าปกติและมีความเครียดอยูใ่ น
ระดับสูงกว่าปกติมากถึงร้อยละ 13.8 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เช่น การศึกษา
ของ Schraml และคณะ (2011)9 ได้ศึกษาความเครียด
ของวัยรุน่ ในประเทศสวีเดน พบว่าวัยรุน่ มากกว่าร้อยละ
30 มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติมาก และร้อยละ 8.2
มีความเครียดที่รุนแรงหรือเรื้อรัง และการศึกษาของ
Lin และ Yusoff 4 ที่ได้ศึกษาสถานการณ์ความเครียด
ของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในประเทศมาเลเซี ย
พบว่านักเรียนส่วนมากมีระดับความเครียดสูงกว่าปกติ
ร้อยละ 47.6 และการศึกษาของ Kesornubol19 ที่พบว่า
ความเครียดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่
ร้อยละ 48.9 มีระดับความเครียดอยู่ในเกณฑ์สูงกว่า
ปกติ โดยที่ร้อยละ 19.1 มีความเครียดในระดับสูงกว่า
เกณฑ์ปกติมาก ผลการศึกษาเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่าช่วง
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีระดับความเครียดสูง อย่างไรก็ตาม
ระดั บ ความเครี ย ดที่ แ ตกต่ า งกั น อาจเกิ ด จากบริ บ ท
สภาพแวดล้อม ครอบครัวและสังคมที่แตกต่างกันรวม
ถึงบุคลิกลักษณะของวัยรุ่นแต่ละคน
ด้านปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์และสามารถท�ำนาย
การเกิดความเครียดได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาด้านปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล จากการศึกษา
จ� ำ นวน 5 ตั ว แปร ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ ชั้ น เรี ย น
สถานภาพสมรสของบิดามารดา และบุคคลที่พักอาศัย
อยู ่ ร ่ ว ม พบว่ า ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ
ความเครียดและปัจจัยที่สามารถท�ำนายควมเครียดได้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรบุคคลที่นักเรียน
พักอาศัยอยูร่ ว่ ม โดยนักเรียนทีไ่ ม่ได้พกั อาศัยอยูก่ บั บิดา
มารดามีแนวโน้มส่งผลให้เกิดระดับความเครียดสูง
ซึ่งสอดคล้องกับการส�ำรวจของสภาวการณ์เด็กและ
เยาวชน โดยสถาบันรามจิตติ11 ทีพ่ บว่าเด็กและเยาวชน
ทีไ่ ม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่เกิดความรูส้ กึ เครียดจนมีอาการทาง
กาย (ร้อยละ 44) มากกว่าเด็กที่อยู่กับพ่อและแม่พร้อม
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หน้า (ร้อยละ 40) ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ กั บ บิ ด ามารดามี แ นวโน้ ม เกิ ด
ความเครียดสูงหรือเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต
เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย สาเหตุ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครียดในวัยรุ่นจ�ำนวน 9 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ด้านการเรียน ด้านสถานศึกษา ด้านคนรัก
ด้านเพือ่ น ด้านคุณครู ด้านอนาคต ด้านการจัดสรรเวลา
และด้านเศรษฐกิจ พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และ
สามารถท�ำนายการเกิดความเครียดของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ จ�ำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านอนาคต ถัดมาคือ
ด้านสถานศึกษา ด้านการจัดสรรเวลา ด้านคุณครู ด้าน
ครอบครัว และด้านการเรียน ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Eppelmann และคณะ20 ในประเทศ
เยอรมั น ที่ พ บว่ า สถานการณ์ ที่ ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด
ความเครียดมากที่สุดล�ำดับต้นๆ มาจากสาเหตุด้าน
สถานศึกษาและมุมมองเกีย่ วกับอนาคตของเด็กนักเรียน
เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของ Rooyen และคณะ 21
ในประเทศแอฟริกาใต้ที่พบว่า สถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความเครี ย ด มาจากสาเหตุ ด ้ า นครอบครั ว ด้ า น
สถานศึกษา ด้านคุณครู ตามล�ำดับ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Kesornubol19 ที่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่
รู้สึกเครียดมากที่สุด เกี่ยวกับเหตุการณ์ภายในโรงเรียน
การศึกษาและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เมือ่ พิจารณาปัจจัยด้านความภาคภูมใิ จในตัวเอง
พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นความภาคภู มิ ใ จในตนเองมี ค วาม
สัมพันธ์ และสามารถท�ำนายการเกิดความเครียดของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Schraml และคณะ6 ในประเทศสวีเดน พบว่าวัยรุ่นที่มี
คะแนนความภาคภูมิใจในตนเองระดับต�่ำ จะสัมพันธ์
กับการเกิดความเครียดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Overholser และคณะ22
ที่พบว่ า วัยรุ ่น ที่มีความเจ็ บป่ วยทางด้ า นจิ ตใจ จะมี
คะแนนความภาคภูมใิ จในตนเองระดับต�ำ่ ผลการศึกษา
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่สอดคล้องกันนี้แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่มีความภาค
ภูมิใจระดับต�่ำมีแนวโน้มจะเกิดความเครียดสูง และ
เสีย่ งต่อการมีปญ
ั หาสุขภาพจิตมากกว่านักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจระดับสูง
เมื่อพิจารณาปัจจัยการท�ำหน้าที่ของครอบครัว
จ�ำนวน 7 ตัวแปรได้แก่ ปัจจัยด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา ด้านการสื่อสารในครอบครัว ด้านการตอบ
สนองทางอารมณ์ ด้านความผูกพันทางอารมณ์ ด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท ด้านการจัดการและควบคุม
พฤติกรรม และด้านการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป ผลการ
ศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยด้านที่มีความสัมพันธ์และ
สามารถท�ำนายการเกิดความเครียดของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรด้านความผูกพันทาง
อารมณ์และด้านการตอบสนองทางอารมณ์ การศึกษา
ครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Chootong และ
คณะ23 ที่พบว่าการท�ำหน้าที่ของครอบครัวในนักศึกษา
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะสุ ข ภาพจิ ต ด้ า นต่ า งๆ โดย
ครอบครัวที่มีปฏิบัติหน้าที่ระดับสูงจะมีความเครียด
น้อยกว่า และสอดคล้องกับการศึกษาของ Quang และ
Cheryl 24 ในประเทศเวียดนามที่พบว่าวัยรุ่นในกลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อทั้งบิดาและมารดา หรือได้รับการ
สนับสนุนที่ดีจากครอบครัว มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
มีอารมณ์บวกต่อกันมักจะไม่ประสบปัญหาความเครียด
การศึ ก ษาครั้งนี้มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมการศึก ษา
จ�ำนวนมาก (n = 988) และพยายามศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดความเครียดในวัยรุ่นในหลายด้าน
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้มีข้อจ�ำกัดคือ กลุ่ม
ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก เรี ย นในสั ง กั ด ส� ำ นั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานครเท่านัน้ ท�ำให้ไม่สามารถเป็นตัวแทนทีด่ ี
ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร นั ก เ รี ย น ช ่ ว ง วั ย รุ ่ น ทั้ ง ห ม ด ใ น
กรุงเทพมหานครและจังหวัดอืน่ ๆ นอกจากนีย้ งั เป็นการ
วิ จั ย เชิ ง พรรณนาแบบตั ด ขวาง (cross-sectional
descriptive research) ท�ำให้ไม่สามารถศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบ causal relationshipได้
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ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษา
ควรมีมารตรการหรือกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดให้
กับนักเรียน เพือ่ ให้นกั เรียนมีแนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล
จิตใจตนเอง อาทิ การสร้างมุมมองทางบวกในอนาคต
ต่อตนเอง การวางแผนเกี่ยวกับเป้าหมายด้านการเรียน
และอาชีพในอนาคต รวมถึงทักษะการจัดการปัญหา
ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต เพื่ อ มุ ่ ง พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ
ความเครี ย ดอย่ า งสร้ า งสรรค์ และเป็ น ระบบให้ แ ก่
นักเรียน นอกจากนี้ควรมีการศึกษางานวิจัยเชิงทดลอง
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของมารตรการหรือกิจกรรม
ดังกล่าวต่อไปในอนาคต

สรุป

การศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
และมีอทิ ธิพลต่อการก่อให้เกิดความเครียดมากทีส่ ดุ ใน
นักเรียนได้แก่ ตัวแปรด้านอนาคต ความภาคภูมิใจใน
ตัวเอง ด้านสถานศึกษา ด้านการจัดสรรเวลา ด้านความ
ผูกพันทางอารมณ์ของสมาชิกครอบครัว ด้านคุณครู
ด้ า นครอบครั ว บุ ค คลที่ นั ก เรี ย นพั ก อาศั ย อยู ่ ร ่ ว ม
ด้านการตอบสนองทางอารมณ์ของสมาชิกครอบครัว
และด้านการเรียน ตามล�ำดับ โดยพบว่าตัวแปรทั้งหมด
ร่ ว มกั น ท� ำ นายความเครี ย ดของนั ก เรี ย นได้ ร ้ อ ยละ
44.8 ดังนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่อาจมีผลท�ำให้เกิด
ความเครี ย ดในนั ก เรี ย นมั ธ ยม เช่ น ลั ก ษณะทาง
บุคลิกภาพของนักเรียนแต่ละคน

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนา
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ภาคผนวก

แบบสอบถามสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดในวัยรุ่น
ค�ำชีแ้ จง สถานการณ์และประสบการณ์ในชีวติ ประจ�ำวันแต่ละด้านต่อไปนี้ ก่อให้ทา่ นเกิดความเครียดมากน้อยระดับ
ใด ให้ท่านท�ำเครื่องหมาย (P) ลงในช่อง £ ที่ตรงกับระดับความเครียดของท่านมากที่สุด
1 = ไม่เกิดความเครียดใดๆ
4 = เกิดความเครียดมาก
2 = เกิดความเครียดน้อย
5 = เกิดความเครียดมากที่สุด
3 = เกิดความเครียดปานกลาง
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด

1

ด้านครอบครัว
1. ความขัดแย้งระหว่างท่านกับผู้ปกครอง
2. ความขัดแย้งระหว่างท่านกับญาติ หรือพี่น้องภายในครอบครัว
3. ผู้ปกครองไม่เอาใจใส่ในการดูแลท่าน
4. ผู้ปกครองคาดหวังในตัวท่านมากเกินไป
5. ผู้ปกครอง ก�ำหนด กฎเกณฑ์หรือควบคุมการใช้ชีวิตของท่าน
6. ผู้ปกครองไม่เข้าใจ และไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือไม่ให้โอกาสท่าน ที่จะพูดอธิบาย
เหตุผลเวลากระท�ำผิด
7. ผู้ปกครอง ดุว่า ต�ำหนิท่านแบบไม่มีเหตุผล
ด้านการเรียน
8. ท่านถูกกดดันเกี่ยวกับผลการเรียนของท่าน
9. การที่ท่านได้รับมอบหมายให้ท�ำการบ้าน รายงาน หรือกิจกรรมต่างๆ
10. ท่านต้องเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่สนใจ
11. จ�ำนวนเวลา หรือชั่วโมงเรียนในแต่ละวันของท่าน
ด้านสถานศึกษา
12. การที่ท่านต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบของสถานศึกษา เช่น เรื่องการแต่งตัว
การใช้เครื่องมือสื่อสาร
13. ท่านมีความยากล�ำบากในการเดินทางไปเข้าเรียนให้ทันเวลา
14. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เช่น ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน�้ำ
ด้านคุณครู
15. คุณครูไม่เข้าใจ หรือไม่ให้ความส�ำคัญกับท่าน
16. คุณครูไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของท่าน
17. ความขัดแย้งระหว่างท่านกับคุณครู
18. คุณครูมเี วลาไม่เพียงพอทีจ่ ะให้คำ� แนะน�ำกับท่านในเรือ่ งต่างๆ เช่น การบ้าน
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ระดับความเครียด
2
3
4

5
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สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด
1
ด้านคนรัก (แฟน)
19. การปรับตัวหรือสร้างสัมพันธภาพระหว่างท่านกับคนรัก
20. ท่านมีเวลาไม่เพียงพอให้กับคนรัก
21. เมื่อท่านถูกปฏิเสธ หรือบอกเลิกจากคนรัก
22. การที่ท่านไม่เป็นที่ยอมรับจากคนรัก
ด้านเพื่อน
23. ท่านมีความกดดันที่เกิดจากการแข่งขันกับเพื่อนเกี่ยวกับการเรียน หรือ ท�ำกิจกรรมต่างๆ
24. เพื่อนไม่ยอมรับ หรือไม่รับฟังความคิดเห็นของท่าน
25. ความขัดแย้งระหว่างท่านกับเพื่อนภายในกลุ่ม
26. เพื่อนไม่เข้าใจความรู้สึก หรือความต้องการของท่าน
27. ความพึงพอใจของท่านต่อรูปร่างของตนเอง เช่น น�้ำหนัก ส่วนสูง
28. การเปลีย่ นแปลงทางร่างกายตามวัยของท่าน เช่น การมีสวิ หนวดเครา หน้าอก
ด้านอนาคต
29. กังวลเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง
30. การตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับการเรียน หรือการท�ำงานในอนาคตของท่าน
31. เป้าหมายในอนาคตของท่านไม่ชัดเจน
32. ท่านไม่ได้รับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ ในอนาคต
ด้านการจัดสรรเวลา
33. ท่านมีเวลาไม่เพียงพอส�ำหรับการพักผ่อน หรือท�ำกิจกรรมที่ชอบ เช่น ออกก�ำลังกาย
34. ท่านมีเวลาไม่เพียงพอส�ำหรับท�ำการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
35. ท่านขาดอิสระในการไปท�ำกิจกรรมต่างๆ
36. ท่านไม่มีเวลาท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครอบครัวในวันหยุด
ด้านเศรษฐกิจ
37. ค่าใช้จ่ายประจ�ำวันไม่เพียงพอส�ำหรับการซื้อสิ่งของที่จ�ำเป็นของท่าน
38. ผู้ปกครองไม่สามารถให้เงินซื้อสิ่งของตามที่ท่านต้องการ เช่น โทรศัพท์
39. มีความขัดแย้งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของท่าน
40. ความกดดันฐานะทางการเงินของครอบครัวท่านเมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวของคนอื่น
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