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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ (Correlation research) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความสัมพันธระหวางการรับรูความไมแนนอนในการเจ็บปวย และ
การเผชิญความเครียดของญาติผูปวยที่เขารับการผาตัดใหญ ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพที่
เขมแข็งกับการเผชิญความเครียดของญาติผูปวยที่เขารับการผาตัดใหญ และความสัมพันธ
ระหวางแรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมเผชิญความเครียดของญาติผูปวยที่เขารับการ
ผาตัดใหญ โดยประชากรเปนญาติของผูปวยที่เขามารับการผาตัดใหญ ณ หองผาตัด ชั้น2  ตึก
บุญสม- มารติน และหองผาตัด ชั้น 3 ตึกศรีพัฒน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โดยขนาด
ของกลุมตัวอยางจํานวน 99 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามขอมูล 5 ชุด 
คือ แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธกับผูปวยของญาติของผูปวยที่เขารับการผาตัด 
แบบสอบถามการรับรูความไมแนนอนในการเจ็บปวย แบบวัดบุคลิกภาพที่เขมแข็งของญาติผูปวย 
แบบสอบถามวัดแรงสนับสนุนทางสังคม แบบสอบถามการเผชิญความเครียด โดยการเก็บขอมูล
จะเก็บโดยการสุมเก็บทั้งในเวลาราชการ และ นอกเวลาราชการ โดยการสุมเก็บตัวอยางแบบการ
จับสลาก และสุมแบบไมแทนที่(Without replacement) และใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปใน
การวิเคราะหขอมูล  โดยหาคาความถี่ รอยละ ในสวนของขอมูลความสัมพันธของผูปวย และญาติ 
และหาคาสูงสุด   คาต่ําสุด คาพิสัย คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตราฐาน คาความเบ และรอยละ
ของคะแนนเฉลี่ย สําหรับในสวนของขอมูล การรับรูความไมแนนอนในการเจ็บปวย บุคลิกภาพที่
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เขมแข็ง แรงสนับสนุนทางสังคม การเผชิญความเครียดของกลุมตัวอยาง และวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางการรับรูความไมแนนอนในการเจ็บปวย บุคลิกภาพที่เขมแข็ง แรงสนับสนุน
ทางสังคม และการเผชิญความเครียดของญาติผูปวยโดยใชสถิติวิเคราะหคํานวนหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson correlation coefficient) 
 ผลการศึกษาพบวา  
 1.  การรับรูความไมแนนอนในการเจ็บปวยโดยรวมมีความสัมพันธทางลบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01กับการเผชิญความเครียดโดยรวม ดานการมุงแกปญหา ดานการ
จัดการดานอารมณ และดานการบรรเทาความเครียด  
  การรับรูความไมแนนอนในการเจ็บปวยรายดาน ดานความคลุมเครือเกี่ยวกับการ
เจ็บปวยมีความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01กับการเผชิญความเครียด
โดยรวม ดานการมุงแกปญหา ดานการจัดการดานอารมณ และ ดานการบรรเทาความเครียด 
  การรับรูความไมแนนอนในการเจ็บปวยรายดาน ดานการขาดความชัดเจนและ
เขาใจเกี่ยวกับการรักษาและระบบการดูแล มีความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01กับการเผชิญความเครียดโดยรวม มีความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กับการเผชิญความเครียดดานการจัดการดานอารมณ และดานการบรรเทาความเครียด 
แตไมมีความสัมพันธกับดานการมุงแกปญหาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  การรับรูความไมแนนอนในการเจ็บปวยรายดาน ดานการขาดขอมูลเกี่ยวกับการ
วินิจฉัยและความรุนแรงของการเจ็บปวยมีความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01กับการเผชิญความเครียดโดยรวม และดานการบรรเทาความเครียด มีความสัมพันธทางลบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับการเผชิญความเครียดดานการมุงแกปญหา แตไมมี
ความสัมพันธกับดานการจัดการดานอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  สําหรับการรับรูความไมแนนอนในการเจ็บปวยรายดาน ดานการไมสามารถทํานาย
การดําเนินและการพยากรณโรคไมมีความสัมพันธกับการเผชิญความเครียดทั้งโดยรวมและราย
ดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 2. บุคลิกภาพที่เข็มแข็งโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 กับการเผชิญความเครียดโดยรวม ดานการมุงแกปญหา ดานการจัดการดานอารมณ 
และดานการบรรเทาความเครียด  
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  บุคลิกภาพที่เขมแข็งรายดาน ดานความมุงมั่น-ทาทาย มีความสัมพันธทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการเผชิญความเครียดโดยรวม  ดานการมุงแกปญหา 
ดานการจัดการดานอารมณ และดานการบรรเทาความเครียด 
  บุคลิกภาพที่เขมแข็งรายดาน ดานการควบคุม มีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการเผชิญความเครียดโดยรวม ดานการมุงแกปญหา ดานการ
จัดการดานอารมณ และดานการบรรเทาความเครียด  

 3. แรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมไมมีความสัมพันธกับการเผชิญความเครียด
โดยรวม และรายดาน ทั้งดานการมุงแกปญหา ดานการจัดการดานอารมณ และดานการบรรเทา
ความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อดูความสัมพันธของแรงสนับสนุนทางสังคมจากแต
ละกลุม พบวาแรงสนับสนุนจากกลุมครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กับการเผชิญความเครียดโดยรวม และมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 กับการเผชิญความเครียดดานการมุงแกปญหา แตไมมีความสัมพันธกับการ
เผชิญความเครียดดานการจัดการดานอารมณ และดานการบรรเทาความเครียดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
  แรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุมญาติและเพื่อน ไมมีความสัมพันธกับการเผชิญ
ความเครียดโดยรวม และรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  แรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุมเจาหนาที่ทางการแพทย พบวามีความสัมพันธทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับการเผชิญความเครียดโดยรวม และดานการบรรเทา
ความเครียด แตไมมีความสัมพันธกับการเผชิญความเครียดดานการมุงแกปญหา และดานการ
จัดการดานอารมณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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Abstract 
 
 The purpose of this study was to investigate the relationship between 
perception of uncertainty in illness and coping with stress of major surgery patient’s 
relatives, the relationship between strong personality and coping with stress of major 
surgery patient’s relatives,  and the relationship between social support and coping with 
stress of major surgery patient’s relatives.  The population was relatives of patients who 
received major surgery on the 2nd  floor of  Boonsom-Martin building and at the surgery 
room,  3rd floor of Sripattana building,Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital.  The sample 
size were 99 persons. The research instruments included 5 questionnaires,  which are 
the questionnaires about relationship between the major surgery patient and his/her 
relative,  the questionnaire on perception of uncertainty in illness,  the strong personality 
inventory,  the questionnaire on social support,  and the questionnaire on coping with 
stress.  Data collection was conducted randomly both within office hours and beyond 
office hours.  The sample was randomized in the pattern of picking lots and without 
replacement.  Data analysis was conducted through computer program for maximum,  
minimum,  range,  mean,  standard diviation,  skewness and percent of mean of 
perception of uncertainty in illness,  strong personality,  social support and coping with ฌ 
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stress of major surgery patient’s relatives,  the relationship between perception of 
uncertainty in illness and coping with stress of major surgery patient’s relatives.  The 
analysis of relationships among perception of uncertainty in illness, strong personality,  
social support and coping with stress of major surgery patient’s relatives were done by 
Pearson correlation coefficient. 
The results of the analysis indicated that: 

 1. The perception of uncertainty in illness as a whole related negatively at the 
level of .01 of statistic significance with overall coping with stress,  with the aspect of 
problem-focused coping,  with the aspect of emotional-focused coping and with the 
aspect of stress relaxation. 

  The perception of uncertainty in illness on the aspect of ambiguilty related 
negatively at level of .01 of statistic significance with overall coping with stress,  with the 
aspect of problem-focused coping,  with the aspect of emotional-focused coping and 
with the aspect of stress relaxation. 
  The perception of uncertainty in illness on the aspect of lacking clearness 
and understanding about treatment and taking-care system related negatively at level of 
.01 of statistic significance with overall coping with stress,  and related negatively at 
level of .05 of statistic significance with the aspect of emotional-focused coping,  and 
aspect of stress relaxation.  But it did not relate significantly to the aspect of problem-
focused coping. 
  In addition, the perception of uncertainty in illness on the aspect of 
incapacity in predicting illness progress did not relate significantly to neither overall 
coping with stress nor its aspects. 

 2. Strong personality as a whole related positively at level of .01 of statistic 
significance with overall coping with stress,  with problem-focused coping,  with the 
aspect of emotional-focused coping and with the aspect of stress relaxation 

  Concerning strong personality on the aspect of  commitment-challenging,  
it related positively at the level of .01 of statistic significance to the overall coping with 
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stress,  aspect of problem-focused coping,  aspect of emotional-focused coping and 
stress relaxation. 

  Strong personality on the aspect of  control related positively at the level of 
.01 of statistic significance to the overall coping with stress,  aspect of problem-focused 
coping,  aspect of emotional-focused coping and stress relaxation. 

 3. Social support as a whole did not relate significantly to coping with stress 
both overall and by aspect of problem-focused coping, emotional-focused coping,  and 
stress relaxation.  But looking at social support from each group,  it was found that 
social support from family related positively at the level of .05 of statistic significance to 
the overall coping with stress,  and related positively at the level of .01 of statistic 
significance to coping with stress on the aspect of problem-focused coping,  but did not 
significantly have relation with coping with stress on the aspect of emotional-focused 
coping and stress relaxation. 

  Social support from relatives and friends did not significantly have relation 
with coping with stress as a whole,  nor by aspect. 

  Social support from health-care provider related negatively at the level of 
.05 of statistic significance to the overall coping with stress,   and the aspect of stress 
relaxation,  but did not significantly have relation with coping with stress on the aspect of 
problem-focused coping,  nor the aspect of emotional-focused coping. 
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