  ⌫
 ⌧     
ปิยะธิดา ขจรชัยกุล1 เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณมรรคา 2
อาจารย์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1

2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความวิตกกังวลของนิสติ ทันตแพทย์ชน้ั ปีท่ี 1 – ปีท่ี 6
ทีก่ ำลังศึกษาอยูค่ ณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 236 คน โดยใช้การ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) รวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจภาคตัดขวาง (Cross –
sectional survey) ด้วยการใช้แบบสอบถามความวิตกกังวล ของ The Taylor Manifest Anxiety Scale
จำนวน 50 ข้อคำถาม ทดสอบความแตกต่างด้วย one way ANOVA และ independent t - test
ผลการวิจยั พบว่านิสติ ทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีคะแนนความวิตกกังวล
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p-value < 0.005) นิสติ ทีศ่ กึ ษาในชัน้ ปีท่ี 3 และปีท่ี 4 มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลสูงกว่าชั้นปีอื่น คือ 24.02 และ 25.30 ตามลำดับ และนิสิตที่เกิดในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และนิสิตทีเ่ กิดในเขตต่างจังหวัด มีคะแนนความวิตกกังวล
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.004) นิสิตที่มีภูมิลำเนาก่อนเข้าศึกษาที่อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และนิสิตที่มีภูมิลำเนาก่อนเข้าศึกษาที่อยู่ในเขตต่างจังหวัด
มีคะแนนความวิตกกังวลแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p-value <0.025) นิสติ ทีม่ โี รงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตัง้ อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และนิสติ ทีม่ โี รงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตัง้ อยูใ่ นเขตต่างจังหวัด มีคะแนนความวิตกกังวลแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (p-value <0.005)
สรุปผลการวิจยั นิสติ ทีม่ คี ะแนนความวิตกกังวลสูงกว่ากลุม่ อืน่ ได้แก่ นิสติ ทีม่ อี ายุมากกว่า 20
ปี นิสิตที่ศึกษา ในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 และนิสิตที่เกิด มีภูมิลำเนาก่อนเข้าศึกษาคณะทันตแพทย์
และศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จึงสมควรให้นิสิตกลุ่มดังกล่าวได้รับการจัดกิจกรรมเสริม รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความวิตกกังวลต่อไป
คำสำคัญ: ความวิตกกังวล, นิสติ ทันตแพทย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กันยายน - ธันวาคม 2551 ปีท่ี 31 เล่มที่ 110

วารสารสุขศึกษา 43

Abstract
Objective: The purpose of this study was to examine the anxiety status of first to sixth
year dental students, Srinakharinwirot University.
Methods: 236 first to sixth year dental students, Srinakharinwirot University. The study
was cross – sectional survey by using 50 – item Taylor Manifest Anxiety Scale. The data
were analyzed by one way ANOVA and independent t – test.
Results: Significant difference were found on anxiety score in students’ age, younger
and older than twenty years old. (p < 0.005) The mean score of students in third year and
forth year were higher than the others. (24.02, and 25.30) The score of students who were
born in Bangkok and boundary compared with students who were born in rural was a
significant difference.( p < 0.004). The score of students who had background in Bangkok
and boundary compared with students who had background in rural was a significant
difference. (p < 0.005) And the score of student who were in high school in Bangkok and
boundary compared with student who were in high school in rural was a significant difference.
(p < 0.005)
Conclusions: It was conclusions that the students who had higher anxiety score were
the students older than twenty years old, studied in third years and forth years and the
student who had previous background and high school in Bangkok and boundary.
Suggestions for special activities in curriculum and counseling program for the dental students.
Keyword: Anxiety, Dental Students, Srinakharinwirot University
บทนำ
ในชี ว ิ ต ประจำวั น ของคนเราย่ อ มต้ อ ง
เผชิญกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต ่างๆ
ที่แตกต่างกันไป เมื่อใดก็ตามที่เราพบสิ่งที่ดี
ก็จะทำให้เรารูส้ กึ สบายใจ อารมณ์ดี แต่เมือ่ ใด
ที่เผชิญกับปัญหาก็จะทำให้เรารู้สึกอารมณ์
เสีย ไม่สบายใจ เมือ่ มีสง่ิ ต่าง ๆ มากระทบจิตใจ
มากๆ เข้ า ย่ อ มทำให้ ร ่ า งกายเกิ ด การตอบ
สนองกับอารมณ์เหล่านี้ เช่น รูส้ กึ ไม่สบายเนือ้
สบายตัว วิตกกังวล เกิดความเครียด ทำงาน

ไม่ได้ ทั้งนี้เพราะอารมณ์จะส่งผลต่อความ
คิดและการกระทำของคนแตกต่างกันไปใน
แต่ละคน 1 สำหรับความวิตกกังวลถือเป็น
รูปแบบหนึง่ ของอารมณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้ในคนปกติ
เมื่อมีความเครียดเข้ามากระทบ ดังนั้นความ
วิตกกังวลและความเครียดจึงเป็นเรื่องที่มี
ความสั ม พั น ธ์ แ ละแยกออกจากกั น ได้ ย าก
ความวิตกกังวลเพียงเล็กน้อย หรือในระดับ
ทีไ่ ม่มากเกินไปจะทำให้เกิดแรงจูงใจ (Motive)
ที ่ จ ะทำให้ บ ุ ค คลนั ้ น ๆ เตรี ย มพร้ อ มแก้ ไ ข
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สถานการณ์ และเกิดเป็นแรงจูงใจทางบวก
หากแก้ไขสถานการณ์ได้สำเร็จ แต่หากเกิด
ความวิตกกังวลบ่อยๆ ย่อมจะเกิดผลเสียตาม
มาทางด้านจิตใจคือ กลุม้ ใจ วุน่ วายใจ ควบคุม
ตนเองไม่ได้ หากเป็นมากจะทำให้เกิดความ
กลัว (fear) หรือตืน่ ตระหนก (panic) ส่วนทาง
ด้านร่างกายจะเกิดความตึงเครียด หัวใจเต้น
เร็วขึ้น ความดัน โลหิตเพิ่มสูงขึ้น เหงื่อออก
มือสั่น ตัวสั่น ปั่นป่วนในท้อง และมีการหลั่ง
ของกรดในกระเพาะอาหาร ฯลฯ 2, 3 สำหรับนิสติ
ทันตแพทย์ที่ต้องศึกษาอย่างหนัก เพื่อจะ
ได้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ทั น ตแพทย์ น ั ้ น
ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องการศึกษา
และการใช้ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ มีงานวิจัยที่
พบว่านักศึกษาทันตแพทย์มีความเครียดสูง
กว่าบุคคลทัว่ ไป 4 นอกจากนีย้ งั พบว่า นักศึกษา
ทันตแพทย์ไม่สามารถจัดสรรเวลาเรียนให้
มีประสิทธิภาพ กังวลเกี่ยวกับผลการศึกษา
กลัวสอบตกซ้ำชั้น หรือเรียนจบหลังเพื่อนๆ
ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในคณะมีปัญหา
ด้ า นการเงิ น และเกิ ด ความเครี ย ดในการ
ฝึกปฏิบัติในคลินิก 5 , 6, 7 ซึ่งข้อมูลงานวิจัย
ความวิ ต กกั ง วลของนิ ส ิ ต ทั น ตแพทย์ น ี ้ จ ะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้ เกีย่ วข้องในการป้องกันและ
แก้ไขต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความวิตกกังวลของนิสติ ทันตแพทย์ชน้ั ปีท่ี 1 –
ปีท่ี 6 ทีก่ ำลังศึกษาอยูค่ ณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 236 คน
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ใช้การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
research) รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสำรวจ
ภาคตัดขวาง (Cross – sectional survey) ด้วย
การใช้แบบสอบถามความวิตกกังวล ของ The
Taylor Manifest Anxiety Scale. (TMAS)6
จำนวน 50 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ถาม
ความคิดเห็น ในแต่ละข้อคำถามมีคำเฉลย
ที ่ แ สดงว่ า ผู ้ ต อบมี ค วามวิ ต กกั ง วลหรื อ ไม่
โดยเป็นคำตอบถูกและผิด (ซึ่งอยู่ในวงเล็บ)
ถ้าตอบตรงกับเฉลยได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด ได้
0 คะแนน คะแนนความวิ ต กกั ง วลได้ จ าก
คะแนนรวม 50 ข้อ คะแนนความวิตกกังวล
ที ่ ม ี ค ่ า สู ง แสดงว่ า มี ค วามวิ ต กกั ง วลมาก
ดังตัวอย่างคำถาม เช่น “ฉันไม่เคยรู้สึกอาย”
(ผิ ด ) “ฉั น วิ ต กกั ง วลเกี ่ ย วกั บ การเงิ น และ
หน้าทีก่ ารงาน” (ถูก) และ “บางเวลาฉันรูส้ กึ ว่า
ไม่สามารถควบคุมตนเองได้” (ถูก) วิเคราะห์
ข้ อ มู ล โดยคอมพิ ว เตอร์ น ำเสนอด้ ว ยสถิ ต ิ
เชิงพรรณนา และทดสอบความแตกต่างด้วย
one way ANOVA และ independent t - test
ผลการศึกษา
1. ลักษณะส่วนบุคคลของนิสติ ทันตแพทย์
นิสติ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
68.6) อายุตำ่ สุด 18 ปี อายุสงู สุด 27 ปี อายุ
เฉลี่ยเท่ากับ 20.68 ปี จังหวัดที่เกิดส่วนใหญ่
คื อ กรุ ง เทพและปริ ม ณฑล (ร้ อ ยละ 64.4)
ลักษณะโรงเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น
โรงเรียนของรัฐบาล (ร้อยละ 89.8)
(ตารางที่ 1)

กันยายน - ธันวาคม 2551 ปีท่ี 31 เล่มที่ 110

วารสารสุขศึกษา 45

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของนิสติ จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
ลักษณะส่วนบุคคล

จำนวน (N = 236)

เพศ
ชาย
74
หญิง
162
อายุ (ปี)
18 – 1920 – 21
7977
22 – 23
61
24 – 25
17
26 – 27
2
(ต่ำสุด = 18 สูงสุด = 27 x = 20.68 SD = 1.91)
จังหวัดทีเ่ กิด
กรุงเทพมหานครและ
152
ปริมณฑล
ต่างจังหวัด
84
ลักษณะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนเอกชน
24
โรงเรียนรัฐบาล
212

ร้อยละ
31.4
68.6
33.532.6
25.8
7.2
0.9

64.4
35.6
10.2
89.8

2. คะแนนความวิตกกังวล
ค่าคะแนนความวิตกกังวลต่ำสุดคือ 5.0 และค่าคะแนนความวิตกกังวลสูงสุด คือ 40.0
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนความวิตกกังวล เท่ากับ 20.71 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของนิสติ จำแนกตามช่วงคะแนนความวิตกกังวล
ช่วงคะแนน
5.0 – 9.9
10.0 – 14.9
15.0 – 19.9
20.0 – 24.9
25.0 – 29.9
30.0 – 34.9
35.0 – 39.9
40.0
(ต่ำสุด = 5.0 สูงสุด = 40.0

จำนวน(N = 236)

x

11
41
66
46
34
26
11
1
= 20.71 SD. = 7.56)

2.1 เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวล
ตามลักษณะส่วนบุคคลของนิสติ
นิสติ ทีม่ อี ายุ 20 ปีและน้อยกว่า 20 ปี
และมากกว่า 20 ปี มีคะแนนความวิตกกังวล
แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p-value
<0.005)
นิ ส ิ ต ที ่ เ กิ ด ในเขตจั ง หวั ด กรุ ง เทพ
มหานครและปริมณฑล และนิสิตที่เกิดใน
เขตต่ า งจั ง หวั ด มี ค ะแนนความวิ ต กกั ง วล
แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p-value
<0.004)
นิ ส ิ ต ที ่ ม ี ภ ู ม ิ ล ำเนาก่ อ นเข้ า ศึ ก ษา
ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ร้อยละ
4.7
17.4
27.9
19.5
14.4
11.0
4.7
0.4

และนิสิตที่มีภูมิลำเนาก่อนเข้าศึกษาที่อยู่ใน
เขตต่ า งจั ง หวั ด มี ค ะแนนความวิ ต กกั ง วล
แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p-value
<0.025)
นิสิตที่ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยม
ศึ ก ษาตอนปลายที ่ ต ั ้ ง อยู ่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริมณฑล และนิสิตที่ศึกษา
ในโรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ทีต่ ง้ั อยูใ่ นเขตต่างจังหวัด มีคะแนน ความวิตก
กังวลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p-value <0.005) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวลตามลักษณะส่วนบุคคลของนิสติ
ลักษณะ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
< 20
> 20
จังหวัดทีเ่ กิด
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ต่างจังหวัด
ลำดับเกิด
ลำดับแรก
ลำดับทีส่ องขึน้ ไป
ลักษณะโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนรัฐบาล
จังหวัดภูมลิ ำเนาก่อน
เข้าศึกษา
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ต่างจังหวัด
จังหวัดทีต่ ง้ั โรงเรียนระดับ
มัธยมที่ศึกษา
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ต่างจังหวัด

จำนวน

X

SD.

df

t

p-value

74
162

19.60
21.22

7.02
7.76

234

-1.520

0.130

122
114

19.38
22.14

7.19
7.71

234

- 2.849

0.005*

152

21.76

7.64

234

2.92

0.004*

84

18.81

7.06

131
105

20.71
20.71

7.54
7.62

234

- 0.004

0.996

24
212

20.13
20.78

6.48
7.68

234

-0.401

0.689

162

21.46

7.69

233

2.263

0.025*

73

19.07

7.08

173

21.55

7.61

234

2.863

0.005*

63

18.41

6.96
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ตารางที่ 3 ความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวลตามลักษณะส่วนบุคคลของนิสติ (ต่อ)
ลักษณะ
ลักษณะโรงเรียนระดับ
มัธยมที่ศึกษา
โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนรัฐบาล
เพศของนักเรียนในโรงเรียน
ระดับมัธยมทีศ่ กึ ษา
ชาย หรือ หญิงล้วน
สหศึกษา

จำนวน

X

SD.

df

t

p-value

24
212

20.13
20.78

6.46
7.68

234

- 0.401

0.689

70
166

20.99
20.60

7.02
7.79

234

0.361

0.719

* p-value <0.05
2.1 จากการเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลของนิสติ ระหว่างชัน้ ปี พบว่า
นิสติ ชัน้ ปีท่ี 1มีคะแนนความวิตกกังวลแตกต่างกับนิสติ ชัน้ ปีท่ี 3
นิสติ ชัน้ ปีท่ี 1มีคะแนนความวิตกกังวลแตกต่างกับนิสติ ชัน้ ปีท่ี 4 และ
นิสติ ชัน้ ปีท่ี 2 มีคะแนนความวิตกกังวลแตกต่างกับนิสติ ชัน้ ปีท่ี 4 อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
(p-value <0.05) (ตารางที่ 4 และ5)
ตารางที่ 4 ความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวลตามระดับชัน้ ปีทศ่ี กึ ษาของนิสติ
ชัน้ ปีทศ่ี กึ ษา
1
2
3
4
5
6
*p-value <0.05

จำนวน
51
59
42
26
28
30

X

17.57
19.56
24.02
25.30
20.40
20.00

SD.

df

F

6.87
7.39
7.62
6.77
6.75
7.26

5, 230

6.27

p-value
<0.001*

กันยายน - ธันวาคม 2551 ปีท่ี 31 เล่มที่ 110

วารสารสุขศึกษา 49

ตารางที่ 5 ค่า p-value จากการเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลระหว่างชัน้ ปีโดย Scheffe test
ชัน้ ปี

ชัน้ ปีท่ี 1

ชัน้ ปีท่ี 1
ชัน้ ปีท่ี 2
ชัน้ ปีท่ี 3
ชัน้ ปีท่ี 4
ชัน้ ปีท่ี 5

ชัน้ ปีท่ี 2
0.83

ชัน้ ปีท่ี 3

ชัน้ ปีท่ี 4

ชัน้ ปีท่ี 5

0.003*
0.095

0.002*
0.044*
0.991

0.730
0.998
0.507
0.279

ชัน้ ปีท่ี 6
0.824
1.000
0.359
0.182
1.000

*p-value <0.05
2.1เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลตามลักษณะของบิดาและมารดาของนิสติ
นิสติ ทีม่ ลี กั ษณะของบิดาและมารดาแตกต่างกัน ได้แก่ สถานภาพสมรสของบิดาและมารดา
ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา รายได้รวมของบิดาและมารดา มีคะแนนความวิตกกังวลไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 6 และ 7)
ตารางที่ 6 ความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานภาพสมรสของบิดาและมารดา
ของนิสติ
ลักษณะ
สถานภาพสมรส
บิดาและมารดาร
อยูด่ ว้ ยกัน
ม่าย หย่า แยก

จำนวน

SD.

df

t

p-value

198

20.97 7.67

233

1.178

0.240

37

19.38 6.99

X
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ตารางที่ 7ความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวลตามระดับการศึกษา และรายได้ของบิดาและ
มารดาของนิสติ
ลักษณะ
จำนวน
ระดับการศึกษาของบิดา
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
26
ตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลายถึง 59
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
95
ปริญญาโทและปริญญาเอก 43
ระดับการศึกษาของมารดา
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
42
ตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
52
ถึงอนุปริญญา
ปริญญาตรี
115
ปริญญาโทและปริญญาเอก 19
รายได้รวมของบิดามารดา
(บาท ต่อ เดือน)
< 40,000
49
40,000 – 60,000
82
> 60,000
67

SD.

df

F

p-value

20.08

7.51

219 ,3

0.352

0.788

20.22

7.55

20.86
21.60

7.77
7.33

19.98

7.66

3, 224

1,180

0.318

20.23

6.81

20.43
23.63

7.96
6.41

19.45
21.09
21.39

7.821 2,198
7.93
7.31

1.006

0.368

X

อภิปรายผล
นิสิตที่มีอายุ 20 ปี และน้อยกว่า 20 ปี
มีคะแนนความวิตกกังวลแตกต่างกับนิสิต
ที ่ ม ี อ ายุ ม ากกว่ า 20 ปี อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ
ทางสถิติ (p-value <0.05 ) อาจเป็นเพราะมีอายุ
น้ อ ยยั ง ไม่ ม ี ภ าระในการศึ ก ษามากนั ก จึ ง
ไม่คอ่ ยมีความวิตกกังวล

นิสติ ปีท่ี 3 และนิสติ ชัน้ ปีท่ี 4 มีคะแนนค่า
เฉลีย่ ความวิตกกังวลสูงกว่าทุกชัน้ ปีคอื 24.02
และ 25.30 ตามลำดับ อาจเนือ่ งมาจากทัง้ สอง
ชั ้ น ปี ม ี ภ าระงานที ่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบมากขึ ้ น
นอกเหนือจากการเรียน ในห้องบรรยาย เช่น
นิสติ ปีท่ี 3 ต้องเริม่ การสอบเพือ่ รับใบประกอบ
วิชาชีพ ส่วนนิสติ ปีท่ี 4 ต้องฝึกปฏิบตั ิ ในคลินกิ
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ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ Burk and
Bender, 20057 ทีพ่ บว่านักศึกษาทันตแพทย์
จะเกิดความเครียดเมือ่ ต้องฝึกปฏิบตั ใิ นคลินกิ
และรวมถึงการเปลีย่ นแปลงในกิจกรรมต่าง ๆ
ของช่วงชีวติ จะก่อให้เกิดความเครียดเพิม่ ขึน้ 2
นิสิตที่เกิดในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล นิสติ ทีม่ ภี มู ลิ ำเนาอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และนิสิตที่เรียนอยู่
ในโรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีคะแนนความวิตกกังวลแตกต่างกับนิสติ ทีเ่ กิด
ในเขตต่างจังหวัด นิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
ต่างจังหวัด และนิสติ ทีเ่ รียนอยูใ่ นโรงเรียนระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในเขตต่ า งจั ง หวั ด
ตามลำดับ (p- value <0.05 ) ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสภาพสังคม รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เข้ามาในชีวิตที่แตกต่างกันมีอิทธิพลทำให้
นิ ส ิต มี ค วามวิต กกัง วลต่อ สภาพปัจ จุ บ ั น ที ่
แตกต่างกัน2
บทสรุป
นิสิตที่มีคะแนนความวิตกกังวลสูงกว่า
กลุ่มอื่นได้แก่ นิสิตที่มีอายุมากกว่า 20 ปี
นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 และนิสิต
ทีเ่ กิด มีภมู ลิ ำเนาก่อนเข้าศึกษา และมีโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งอยู่ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นจึงควร
นำข้อมูลในการวิจัยนี้ไปเป็นพื้นฐานสำหรับ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเสริม และให้
คำปรึกษาแนะนำ เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ต่อไป
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