Selected Factors Related to Resilience among University
Nursing Students in Bangkok

The Journal of Faculty of Nursing
Burapha University

1

ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิต
ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
Selected Factors Related to Resilience among University
Nursing Students in Bangkok
ปวีณา นพโสตร, พย.ม.1* อัจรา ฐิตวัฒนกุล, พย.ม.1 นิรดา กลิ่นทอง, กศ.ม.1
Pavena Noppasod, M.N.S., Audjara Titawattanakul, M.N.S., Nirada Klinthong, M.Ed.
บทคัดย่อ
การวิจัยแบบบรรยายและหาความสัมพันธ์นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร
ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรสของบิดามารดา รายได้ตอ่ เดือน
คะแนนเฉลี่ยสะสม ความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
อุปสรรค การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากเพือ่ น กับความแข็งแกร่งในชีวติ ของนักศึกษา
พยาบาลในมหาวิทยาลัย กลุม่ ตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง
คื อ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลในมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง หนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 176 คน เครื่องมือวิจัยประกอบ
ด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความแข็งแกร่ง
ในชีวิต แบบวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตน แบบวัดความ
สามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค และแบบวัดแรง
สนับสนุนทางสังคมจากเพือ่ น มีคา่ ความเชือ่ มัน่ สัมประสิทธิ์
อัลฟาครอนบาค เท่ากับ .79, .83, .88, และ .93 ตามล�ำดับ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนาและสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความ
แข็งแกร่ง ในชีวติ อยูใ่ นระดับปกติ (M = 62.86, SD = 7.04)
ร้อยละ 79.5 และ 20.5 มีความแข็งแกร่งในชีวติ ระดับปกติ
และระดับสูง (M = 60.54, SD = 5.91 และ M = 71.86,
SD = 2.07 ตามล�ำดับ) รายได้ต่อเดือน การรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค และ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความแข็งแกร่งในชีวิต (r = .16, p < .05, r = .48,
p < .001, r = .43, p < .001 และ r = .30 p < .001
ตามล�ำดับ) ตัวแปรอื่นนอกจากนี้ไม่พบมีความสัมพันธ์

(p >.05) ผลการวิจยั ครัง้ นีใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะว่า มหาวิทยาลัย
ควรจัดหางานพิเศษส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลเพือ่ มีให้รายได้
ส่วนตัวเพิ่มขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค และ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งผล
ทางบวกให้นกั ศึกษาพยาบาลมีความแข็งแกร่งในชีวติ สูงขึน้
ค� ำ ส� ำ คั ญ : ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรค แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
Abstract
This descriptive correlational research
aimed to determine relationships between
selected factors, including sex, parental marital
status, monthly income, Grade Point Average
(GPA), coping ability in facing adversity, perceived
self-efficacy and social support from peers, and
resilience among university nursing students.
A purposive sampling was used to recruit 176
nursing students in a university in Bangkok.
Research instruments included a demographic
questionnaire, the Resilience Quotient’s scale,
the Perceive Self-efficacy’s scale, the Adversity
Quotient’s scale, and the Perceived Social
Support from Friends’ scales. Their Cronbach’s
alpha reliabilities were .79, .83, .88, and .93,
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respectively. Descriptive statistics and Pearson’s
Product-moment correlation coefficients were
used to analyze the data.
The results revealed that the mean score
of resilience was at a normal level (M = 62.86,
SD = 7.04), and 79.5% and 20.5% of the sample
had their resilience at normal and high levels
(M = 60.54, SD = 5.91 and M = 71.86, SD = 2.07,
respectively). Monthly income, perceived selfefficacy, coping ability in facing adversity, and
social support from peers were positively
correlated with resilience (r = .16, p < .05, r = .48,
p < .001, r = .43, p < .001, and r = .30 p < .001,
respectively). These findings suggest that the
university should provide a special job for nursing
students to increase personal monthly income.
In addition, perceived self-efficacy, coping ability
in facing adversity, and social support from peers
should also be promoted which could be
positively consequent to increase resilience
among nursing students.
Key words: Resilience, nursing students, perceived
self-efficacy, coping ability in facing adversity,
social support from peers

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
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และความกดดันที่เหมือนกันนั้น บุคคลจะมีความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาฟันฝ่าอุปสรรค และจัดการปัญหาด้วย
วิธกี ารแตกต่างกัน โดยทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ความแข็งแกร่งในชีวติ
(resilience) ซึ่งก็คือความสามารถของบุคคลที่จะทน
ต่อความเครียดหรือความกดดัน โดยยืนหยัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท่ามกลางเหตุการณ์เลวร้ายหรือก่อให้เกิด
ความเครียดในชีวติ และสามารถฟืน้ ตัวน�ำพาชีวติ ให้ผา่ นพ้น
จากผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นๆ ได้ในเวลาอัน
รวดเร็ว ผู้ที่มีความแข็งแกร่งในชีวิตสูงก็จะสามารถจัดการ
กับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
สุขภาพจิตทีด่ ี (Nintachan, 2015) จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา
พบว่ า นั ก ศึ ก ษาพยาบาลที่ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต สู ง
จึงมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพจิตดีกว่านักศึกษาพยาบาลที่มี
ความแข็งแกร่งในชีวิตต�่ำ (Nintachan, Wanaleesin,
Sanseeha, Thummathai, & Orathai, 2011) และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Nakwaree, Nintachan, and
Sangon (2015) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความแข็งแกร่งในชีวิตวัยรุ่น พบว่า การที่วัยรุ่นมีการรับรู้
คุณค่าในตนเองสูงจะมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูง
จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับความแข็งแกร่ง
ในชี วิ ต พบว่ า ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต ของแต่ ล ะบุ ค คล
แตกต่างกัน ตามแต่ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ
หญิงมีความแข็งแกร่งในชีวติ มากกว่าเพศชาย (Nintachan
et al., 2011) ด้านครอบครัว เช่น สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา พบว่าครอบครัวทีบ่ ดิ ามารดาอยู่ดว้ ยกัน จะมีความ
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
มั่นคงทางอารมณ์ สามารถเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
นักศึกษาพยาบาล ถือเป็นช่วงวัยแห่งการศึกษา ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง (Srichai, Dallas, &
เล่าเรียน ที่ต้องเผชิญกับสิ่งท้าทาย เผชิญกับความเครียด Hengudomsub, 2016) อีกทัง้ ท�ำให้เด็กและวัยรุน่ มีแหล่ง
และกดดันทัง้ ในด้านการปรับตัว ระบบการเรียนการสอนที่ คอยสนับสนุนช่วยเหลือ ป้องกันอันตรายและความรูส้ กึ กลัว
แตกต่างไปจากระดับมัธยมศึกษา สัมพันธภาพกับเพื่อน ได้รบั การเลีย้ งดูทเี่ ป็นรูปแบบ ยอมรับและการให้ความอบอุน่
และรุ่นพี่ สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย หรือปัญหาด้าน มีความผูกพันกัน ซึ่งท�ำให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นวัยรุ่น
การเงิ น ที่ ส� ำ คั ญ การเรี ย นวิ ช าชี พ พยาบาลนั้ น เป็ น มี ค วามแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต มากกว่ า วั ย รุ ่ น ในครอบครั ว ที่
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ป่วยและมีการเรียน สถานภาพสมรสของบิ ด ามารดาแยกกั น อยู ่ (Suksri,
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิด Nintachan, & Taweekoon, 2016) บรรยากาศ
ความเครียด ส่งผลทางลบต่อภาวะสุขภาพจิต และการศึกษา ในครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกกั บ
เล่าเรียน รวมถึงการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน (Vatanasin, ความแข็งแกร่งในชีวติ ของวัยรุน่ (Nintachan et al., 2011)
Hengudomsub, Vatanasin, Asarath, Chupan, & และสั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นและแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
Srisopa, 2015) อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ความเครียด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวติ วัยรุน่ ด้วย
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(Collishaw, Pickles, Messer, Rutter, Shearer, &
Maughan, 2007) ส�ำหรับผลการเรียนนั้น พบว่าวัยรุ่นซึ่ง
ถือเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางสติปัญญา ถ้าวัยรุ่นได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนที่ดี ตลอดจนวิธีการเรียนการสอนที่
เอื้อประโยชน์ จะส่งผลให้วัยรุ่นสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหา และสามารถเรียนรู้ มีผลการเรียนที่ดี ซึ่งจะท�ำให้
วัยรุ่นมีความแข็งแกร่งในชีวิตเพิ่มขึ้น (Nakwaree et al.,
2015)
จากการทบทวนวรรณกรรม มีรายงานกล่าวว่า
บุคคลทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองสูงจะมีความเชือ่ มัน่
ว่าตนเองท�ำได้ส่งผลให้ตนเองมีก�ำลังใจและแรงจูงใจที่สูง
(Bandura, 1977) เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรคในชีวิตจะ
มองว่าเป็นเรื่องท้าทายที่ต้องเรียนรู้มากกว่าจะมองว่าเป็น
อุปสรรคและยอมแพ้ กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะตั้งเป้าหมายที่
ท้าทายและมีคำ� มัน่ สัญญากับเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้อย่างแรงกล้า
เมื่อประสบกับความล้มเหลวหรือปัญหาและอุปสรรคใน
ชีวิตก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อต่อสู้และพยายาม
แก้ไขหรือเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถผ่านพ้น
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ดว้ ยดี ในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
ความสามารถในการเผชิ ญ ปั ญ หาและอุ ป สรรคและ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพือ่ น กับความแข็งแกร่งในชีวติ
ของนักศึกษาพยาบาล ซึง่ เป็นกลุม่ ทีจ่ ดั ได้อยูใ่ นวัยรุน่ อันจะ
เป็นประโยชน์ที่สามารถน�ำผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูล
ในการวิจัยขั้นต่อไป ได้แก่ ปัจจัยท�ำนายความแข็งแกร่ง
ในชีวิต หรือวางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาระดับความแข็งแกร่งในชีวติ ของนักศึกษา
พยาบาล
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ สถานภาพ
สมรสของบิดามารดา รายได้ต่อเดือน ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและอุปสรรค และแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อน กับความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ ก รอบแนวคิ ด ของ
Grotberg (1995) ที่ได้อธิบายความแข็งแกร่งในชีวิต
(resilience) ว่ า เป็ น ศั ก ยภาพที่ เ ป็ น สากลของบุ ค คล
ครอบครัว และชุมชน ที่ใช้ในการป้องกันลดความรุนแรง
และผ่านพ้นจากการได้รบั ผลกระทบทีเ่ กิดจากสถานการณ์
ที่ยากล�ำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถนี้
บุ ค คลจะต้ อ งได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งให้ รู ้ สึ ก ว่ า ตนเอง
มีความพร้อมใน 3 องค์ประกอบหลัก คือ I have (ฉันมี),
I am (ฉันเป็นคนที่.....), และ I can (ฉันสามารถที่จะ.....)
เมื่อบุคคลเผชิญกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือ
วิกฤตในชีวติ ก็จะดึงองค์ประกอบเหล่านีม้ าใช้ในการจัดการ
กับเหตุการณ์นนั้ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ปัจจัยคัดสรรทีไ่ ด้จาก
การทบทวนวรรณกรรมที่มีเกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่ง
ในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล เพศ สถานภาพสมรสของ
บิดามารดา รายได้ตอ่ เดือน เกรดเฉลีย่ สะสม ความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน เขียนสรุปกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ
สถานภาพสมรสของบิดามารดา
รายได้ต่อเดือน
ความแข็งแกร่งในชีวิต
ของนักศึกษาพยาบาล

เกรดเฉลี่ยสะสม
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบบรรยายและหาความสัมพันธ์
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น จ�ำนวน 176 คน โดยใช้สูตร
ค�ำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and
Morgan (1970) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการคัดเลือก
แบบเจาะจงตามสัดส่วนของชั้นปีที่ศึกษา จ�ำนวน 4 ชั้นปี
คือชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 ชั้นปีละ 44 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบ
ด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ
ด้วย เพศ สถานภาพสมรสของบิดามารดา รายได้ต่อเดือน
และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
ส่วนที่ 2 แบบวัดความแข็งแกร่งในชีวิต (The
Resilience Quotient’s scale) ซึง่ พัฒนาโดย Department
of Mental Health (2007) แบบวัดนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินความสามารถของบุคคล มีข้อค�ำถามทั้งหมด
จ�ำนวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง
ทางอารมณ์ (อึด) จ�ำนวน 10 ข้อ ได้แก่ขอ้ 1-10 ด้านก�ำลังใจ
(ฮึด) จ�ำนวน 5 ข้อ ได้แก่ข้อ 11-15 และด้านการจัดการ
กับปัญหาหรือต่อสูเ้ อาชนะอุปสรรค (สู)้ จ�ำนวน 5 ข้อได้แก่
ข้อ 16-20 ให้กลุ่มตัวอย่างให้ตอบตามความเป็นจริงใน
แต่ละข้อที่ตรงกับตนเองมากที่สุด การแปลผลคะแนนรวม
ทุกด้าน คะแนนต�ำ่ กว่า 55 หมายถึง ความแข็งแกร่งในชีวติ
ต�่ำกว่าปกติ คะแนน 55-69 หมายถึงปกติ และคะแนน
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มากกว่ า 69 หมายถึ ง สู ง กว่ า ปกติ แบบวั ด นี้ มี ค ่ า
ความเชื่อมั่นของแอลฟาครอนบาคเท่ากับ .79
ส่วนที่ 3 แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
(The Perceived Self-efficacy’s scale) น�ำมาจาก
แบบสอบถามของ Nimnuan (2004) ที่แปลและปรับปรุง
ข้อค�ำถามให้เหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างคนไทย ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ตามแนวคิดของ Bandura (1997) แบบประเมินนีป้ ระกอบ
ด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 10 ข้อ ให้กลุ่มตัวอย่างให้ตอบ
ตามความเป็นจริงในแต่ละข้อทีต่ รงกับตนเองมากทีส่ ดุ โดย
การให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือคะแนน
1 หมายถึงไม่จริงเลย คะแนน 2 หมายถึงจริงบ้าง คะแนน
3 หมายถึงค่อนข้างเป็นจริง คะแนน 4 หมายถึงจริงมาก
และคะแนน 5 หมายถึงจริงมากที่สุด โดยแบ่งการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนเป็น 3 ระดับ ดังนี้ คะแนน 10-20 หมายถึง
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนอยู่ในระดับต�่ำ คะแนน 21-31
หมายถึงการรับรู้สมรรถนะแห่งตนอยู่ในระดับปานกลาง
และคะแนน 32-40 หมายถึงการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
อยูใ่ นระดับสูง แบบประเมินนีม้ คี า่ ความเชือ่ มัน่ ของแอลฟา
ครอนบาคเท่ากับ .83
ส่วนที่ 4 แบบวัดความสามารถในการเผชิญปัญหา
และอุปสรรค (The Adversity Quotient’s scale)
ปรับปรุงมาจากแบบประเมินของ Hongkittiyanon (2005)
ที่พัฒนาโดยใช้กรอบแนวคิดของ Stoltz (1997) แบบวัดนี้
มีข้อค�ำถามทั้งหมดจ�ำนวน 40 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน
ด้านละ 10 ข้อ คือ การควบคุมสถานการณ์ สาเหตุและ
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ความรั บ ผิ ด ชอบ ความสามารถด้านความเข้าใจ และ
การอดทนต่อปัญหา ให้กลุม่ ตัวอย่างให้ตอบตามความบ่อย
ของเหตุการณ์ในแต่ละข้อที่ตรงกับตนเองมากที่สุด โดย
การให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือคะแนน
1 หมายถึงไม่เคยเลย คะแนน 2 หมายถึงนาน ๆ ครั้ง
คะแนน 3 หมายถึงบางครั้ง คะแนน 4 หมายถึงบ่อยครั้ง
และคะแนน 5 หมายถึงเป็นประจ�ำ โดยมีการแบ่งช่วง
คะแนน ดังนี้ คะแนน 166-200 หมายถึง AQ ระดับสูง
คะแนน 135-165 หมายถึง AQ ระดับปานกลาง คะแนน
95-134 หมายถึง AQ ระดับพอใช้ คะแนน 60-94 หมายถึง
AQ ระดับค่อนข้างต�ำ่ และคะแนน 59 หรือต�ำ่ กว่า หมายถึง
AQ อยู่ในระดับต�่ำ แบบสอบถามนี้มีค่าดัชนีความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity Index; CVI) เท่ากับ .95 และ
ค่าความเชื่อมั่นของแอลฟาครอนบาคเท่ากับ .88
ส่วนที่ 5 แบบวัดแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
(The Perceived Social Support from Friends’
scales) ปรับปรุงมาจากแบบวัดของ Procidano and
Heller (1983) ทีพ่ ฒ
ั นาตามแนวความคิดของ Brandt and
Weinert (1981) ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ต อบตามความเป็ น จริ ง ในแต่ ล ะข้ อ
ที่ตรงกับตนเองมากที่สุด โดยการให้คะแนนแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ คือคะแนน 5 หมายถึงจริง คะแนน
4 หมายถึงค่อนข้างจริง คะแนน 3 หมายถึงไม่จริง คะแนน
2 หมายถึงค่อนข้างไม่จริง และคะแนน 1 หมายถึงไม่จริง
โดยการแปลผลมีรายละเอียดดังนี้ คะแนนเฉลีย่ 3.67-5.00
หมายถึ ง มี ก ารสนับ สนุน ทางสังคมจากเพื่อนระดับ สู ง
คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายถึงระดับปานกลาง และ
คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึงระดับต�่ำ แบบสอบถาม
นีไ้ ด้มคี า่ ดัชนีความตรงของเนือ้ หาได้คา่ (CVI) เท่ากับ 1.00
และค่าความเชื่อมั่นของแอลฟาครอนบาคเท่ากับ .93
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ภายหลังจากที่โครงร่างการวิจัยและแบบสอบถาม
ทั้ ง หมดได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการพิ จ ารณา
จริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
(รหัสโครงการ 2017-81) ว่าการวิจัยนี้ไม่เป็นการละเมิด
สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการวิจัยระยะเวลาที่ใช้
การตอบแบบสอบถาม พร้อมทัง้ ชีแ้ จงสิทธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง
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ในการยินยอมให้ข้อมูล ไม่มีข้อบังคับใด ๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้
จากการทดลองจะถูกเก็บเป็นความลับ และผลการวิจัยจะ
น�ำเสนอในภาพรวมเท่านั้น เมื่ออธิบายจนเข้าใจแล้วจึง
สอบถามถึ ง ความสมั ค รใจ หากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตอบรั บ
การเข้าร่วมการวิจยั ให้กลุม่ ตัวอย่างลงชือ่ ในเอกสารยินยอม
เข้าร่วมการทดลอง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือขอรับการพิจารณาเชิงจริยธรรม
จากคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัย
นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
2. เมื่ อ ผ่ า นการรั บ รองเชิ ง จริ ย ธรรมจากคณะ
กรรมการพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติ
เอเชีย-แปซิฟกิ แล้ว คณะผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการขออนุญาตจาก
คณบดีคณะพยาบาลาสตร์มชิ ชัน่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มิชชั่นชั้นทั้ง 4 ชั้นปี
3. เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มิชชั่น ให้ด�ำเนินการศึกษาต่อได้ คณะผู้วิจัยได้ติดต่อ
ประสานงานกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มิชชั่นทั้ง 4 ชั้นปี
โดยอธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด�ำเนินงาน และเก็บ
รวบรวมข้อมูล
4. จากนั้ น ผู ้ วิ จั ย ได้ ด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ
กลุ่มตัวอย่าง โดยให้เวลากลุ่มตัวอย่างคนละ 40 นาที
ในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1 และ 2 ในวันพฤหัสบดี สถานที่ด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ห้องประชุม มหาวิทยาลัย
นานาชาติเอเชียแปซิฟกิ วิทยาเขตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
และเก็บข้อมูลกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 ในวัน
ศุกร์ ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์มชิ ชัน่ มหาวิทยาลัย
นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร
5. ผูว้ จิ ยั เก็บแบบสอบถามทันทีหลังจากกลุม่ ตัวอย่าง
ท�ำแบบสอบถามเสร็จสิน้ และผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนน�ำไปวิเคราะห์ตามวิธที างสถิติ
ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ส�ำเร็จรูปทางสถิติ ก�ำหนดค่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ข้อมูลทั่วไปและตัวแปรที่ศึกษาใช้การแจกแจง
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ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูล
เป็นกลุ่มกับความแข็งแกร่งในชีวิต ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล และตัวแปรทีเ่ ป็นลักษณะข้อมูล
ต่ อ เนื่ อ งกั บ ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต ด้ ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมนและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน
ผลการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 88.10)
และสถานภาพการสมรสของบิดาและมารดาอยู่ด้วยกัน
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(ร้อยละ 79.50) รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 3,000-4,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 38.60 รองลงมาคือ มากกว่า 4,000
บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 33.50 และเกรดเฉลี่ยสะสม
อยู่ระหว่าง 3.01-3.50 คิดเป็นร้อยละ 38.60 และรองลง
มาคือ 2.51-3.00 คิดเป็นร้อยละ 38.10
คะแนนความแข็งแกร่งในชีวิตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
62.86 (SD = 7.04) ซึ่งอยู่ในระดับปกติ คะแนนการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน ความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
อุปสรรค และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนทั้งคะแนน
รวมและรายด้าน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสัย และระดับของตัวแปรที่ศึกษา ทั้งคะแนนโดยรวมและรายด้าน
		 (n = 176)
ตัวแปร
ความแข็งแกร่งในชีวิต (RQ)
ด้านความมั่นคงทางอารมณ์
ด้านก�ำลังใจ
ด้านการจัดการกับปัญหา
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค (AQ)
มิติด้านการควบคุม
มิติด้านต้นเหตุและความรับผิดชอบ
มิติด้านผลกระทบที่จะมาถึง
ด้านความอดทน
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79.5 และ 20.5 มีความ
แข็งแกร่งในชีวิตระดับปกติ และระดับสูง (M = 60.54,
SD = 5.91 และ M = 71.86, SD = 2.07 ตามล�ำดับ)

Mean

SD

Range

ระดับ

62.86
30.57
17.05
15.24
35.15
138.19
28.16
33.73
38.26
38.05
4.11

7.04
3.80
2.21
2.21
5.94
14.82
4.53
4.42
5.75
4.90
0.66

45-77
20-40
11-20
10-20
22-50
101-185
18-45
21-44
22-50
27-50
1-5

ปกติ

สูง
สูง

สูง

ไม่พบกลุม่ ตัวอย่างมีความแข็งแกร่งในชีวติ ระดับต�ำ่ (ตาราง
ที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวน และร้อยละของระดับความแข็งแกร่งในชีวิต (RQ) ของกลุ่มตัวอย่าง (n= 176)
RQ

คะแนน

จ�ำนวน

ร้อยละ

Mean

SD

ต�่ำกว่าปกติ
ปกติ
สูงกว่าปกติ

< 55
55-69
> 69

140
36

79.5
20.5

60.54
71.86

5.91
2.07
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รายได้ ต ่ อ เดื อ น การรั บ รู ้ ส มรรถนะแห่ ง ตน
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค และแรง
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความแข็งแกร่ง ในชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่าง (r = .16, p < .05,

7

r = .48, p < .001, r = .43, p < .001 และ r = .30
p < .001 ตามล� ำ ดั บ ) ตั ว แปรอื่ น นอกจากนี้ ไ ม่ พ บ
มีความสัมพันธ์ (p > .05) รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ที่ 3

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรที่ศึกษากับความแข็งแกร่งในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งคะแนนรวม
		 และรายด้าน (n= 176)
			 ความแข็งแกร่งในชีวิต (RQ)
ปัจจัย
			 ทางอารมณ์ ก�ำลังใจ จัดการปัญหา รวม
เพศ		
สถานภาพสมรสของบิดามารดา
รายได้ต่อเดือน
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค (AQ)
มิติด้านการควบคุม
มิติด้านต้นเหตุและความรับผิดชอบ
มิติด้านผลกระทบที่จะมาถึง
ด้านความอดทน
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน

rpb
rpb
rS
rS
r
r
r
r
r
r
r

.10
-.03
.20**
.07
.44***
.32***
-.06
.32***
.36***
.31***
.30***

.09
.04
.15
-.01
.41***
.38***
-.06
.34***
.45***
.38***
.21**

.109
-.02
.08
.09
.39***
.42***
.03
.34***
.46***
.41***
.24**

.119
-.01
.16*
.06
.48***
.43***
-.04
.38***
.48***
.42***
.30***

*p < .05, **p < .01, *** p <.001
rpb = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของพอยท์ไบซีเรียล, rs = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน,
r = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
อภิปรายผล
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค ะแนนความ
แข็งแกร่งในชีวติ อยูใ่ นระดับปกติ (M = 62.86, SD = 7.04)
และร้อยละ 79.5 และ 20.5 มีความแข็งแกร่งในชีวิตระดับ
ปกติ และระดับสูง และไม่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
แข็งแกร่งในชีวติ อยูใ่ นระดับต�ำ่ ซึง่ ถือเป็นข้อดีของนักศึกษา
ที่สามารถพัฒนาตนเองได้ในทางบวก แม้จะเกิดปัญหา
ความยากล�ำบากในชีวิตก็สามารถปรับตัวให้อยู่ในวิชาชีพ
ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Jannoppacun and
Suppapitiporn (2015) ทีพ่ บว่าพยาบาลจบใหม่หมุนเวียน
ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึง่ ร้อยละ 75.2 มี
พลังสุขภาพจิตหรือความแข็งแกร่งในชีวติ อยูใ่ นระดับปกติ
และการศึกษาของ Chompunud and Inkaew (2012)

ที่พบว่า นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง ที่
ศึกษาชั้นปีที่ 2, 3, และ 4 มีพลังสุขภาพจิตหรือความ
แข็งแกร่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ คะแนนเฉลี่ย 60.90, 62.56
และ 63.67 ตามล�ำดับ ดังนั้นคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาทุกฝ่ายควรรักษาและส่งเสริมความแข็งแกร่ง
ในชีวิตในอยู่ในระดับนี้ต่อไป โดยการส่งเสริมให้นักศึกษา
ปรับใจ เข้าใจได้ว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เมื่อเกิด
ความทุกข์ตอ้ งคิดได้วา่ ไม่ใช่เพียงตนเองเท่านัน้ ทีก่ ำ� ลังเผชิญ
กับความล�ำบาก บุคคลที่ล�ำบากกว่ายังมี ให้ศาสนาเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสนามิชชั่นได้ปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดโดยส่งเสริมให้นกั ศึกษาเข้าโบสถ์เป็นประจ�ำ
และมีการจัดกิจกรรม Assembly สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวอาจมีส่วนช่วยส่งเสริมในนักศึกษาคณะ
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ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร

พยาบาลศาสตร์มิชชั่น มีระดับความแกร่งในชีวิตอยู่ใน
ระดับปกติ-สูง จึงควรจัดให้มีกิจกรรมเหล่านี้ต่อไป
รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
แข็งแกร่งในชีวติ หมายความว่านักศึกษาพยาบาลทีม่ รี ายได้
ต่อเดือนที่ได้รับยิ่งมาก ก็จะยิ่งมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูง
ทั้งนี้อภิปรายได้ว่านักศึกษาที่มีรายได้ค่อนข้างต�่ำอาจจะมี
ความรูส้ กึ กังวลใจเกีย่ วกับเรือ่ งค่าใช้จา่ ยในการศึกษา ท�ำให้
นักศึกษาเกิดความไม่เชื่อมั่น วิตกกังวลว่าจะไม่ศึกษาได้
ส�ำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Nintachan et al.
(2011) ที่พบว่าสถานะทางการเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความแข็งแกร่งในชีวิต นั่นคือวัยรุ่นที่มีสถานะการเงินดี มี
รายได้ทไี่ ด้รบั จากผูป้ กครองมาก มักจะมีความแข็งแกร่งใน
ชีวิตสูง รวมถึงการศึกษาในต่างประเทศ ที่พบว่าวัยรุ่นที่มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างยากจนมักจะขาดแรง
สนับสนุนจากครอบครัวท�ำให้วยั รุน่ ขาดโอกาสทีด่ ใี นสังคม
จะเป็นผูท้ มี่ คี วามแข็งแกร่งในชีวติ ต�ำ่ และท�ำให้ไม่สามารถ
เผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนปัจจัยด้านเพศ สถานภาพสมรสของบิดามารดา
และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่มีความสัมพันธ์กับความ
แข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล อภิปรายได้ว่า
นักศึกษาพยาบาลทีศ่ กึ ษาในครัง้ นีส้ ว่ นใหญ่เป็นเพศหญิง มี
เพศชายเพียงเล็กน้อย ผลการศึกษาจึงไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างเพศกับความแข็งแกร่งในชีวติ นอกจากนี้ นักศึกษา
พยาบาลกลุ่มตัวอย่างต้องอยู่หอพักเป็นส่วนใหญ่และมี
โอกาสกลับบ้านได้เดือนละไม่เกิน 2 ครั้ง และส่วนมาก
มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมใกล้เคียงกัน จึงอาจ
ท�ำให้ไม่พบมีความสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตของ
นักศึกษา
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความแข็งแกร่งในชีวิต และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
อยูใ่ นระดับสูง ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่
มีความคาดหวังหรือมีความเชื่อในประสิทธิภาพของตน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ouppor, Keitlertnapha
and Akkadechanunt (2009) ที่พบว่าการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับสูง ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง ทั้งในด้านการเรียนและการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
สอดคล้องกับที่ Bandura (1977) ได้อธิบายว่าบุคคล
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ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงส่งผลให้ตนเองมี
ก�ำลังใจและแรงจูงใจทีส่ งู และเมือ่ ประสบกับความล้มเหลว
หรือปัญหาและอุปสรรคในชีวิตก็สามารถฟื้นตัวได้อย่าง
รวดเร็วเพื่อต่อสู้และพยายามแก้ไขหรือเผชิญกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นและสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้
ด้วยดี (Fuangfupong, 2011) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การรับรู้สมรรถนะของตนเองในแต่ละบุคคลจะมีพื้นฐาน
มาจากประสบการณ์ตรงหรือสิ่งที่นักศึกษาเคยปฏิบัติแล้ว
ประสบผลส�ำเร็จ การได้เห็นการกระท�ำของบุคคลทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จมาก่อน การถูกชักจูงหรือโน้มน้าวจิตใจจาก
ค�ำพูดของบุคคลอื่น ซึ่งจากการเรียนการสอนและการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลที่ผ่านมาอาจมีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตนเอง จึงให้มีระดับการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนอยู่ในระดับสูงและส่งผลให้ความแข็งแกร่งในชีวิตอยู่ใน
ระดับสูงด้วย (Nintachan, 2015)
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค
ของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
แข็งแกร่งในชีวิต และมีความสามารถในการเผชิญปัญหา
และอุปสรรคอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่า นักศึกษา
พยาบาลส่วนใหญ่มีความอดทนต่อเรื่องต่าง ๆ ได้ค่อนข้าง
ดี สามารถจัดการกับความทุกข์หรือปัญหาทีเ่ ข้ามาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอน
ในวิชาชีพพยาบาลนั้นมีการฝึกปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ และมี
การฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยที่หลากหลาย นักศึกษา
พยาบาลจึงจ�ำเป็นต้องมีความอดทนต่อเรือ่ งต่าง ๆ ให้ได้จงึ
จะสามารถฝึกปฏิบตั งิ านได้ประสบผลส�ำเร็จตามทีค่ าดหวัง
(Stoltz, 1997) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา Nimitniwat
(2010) ที่ศึกษาความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
อุปสรรคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน พบว่าความ
สามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษา
เอกชนอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามจากการวิจัยนี้
ไม่พบว่ามีกลุม่ ตัวอย่างมีทคี่ วามสามารถในการเผชิญปัญหา
และอุปสรรคอยูใ่ นระดับต�ำ่ จะเห็นได้วา่ นักศึกษาพยาบาล
ส่วนใหญ่มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค
สูงกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนทัว่ ไปซึง่ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวติ (Fuangfupong, 2011)
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมีความสัมพันธ์
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ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวิต และแรงสนับสนุนทาง
สั ง คมจากเพื่ อ นอยู ่ ใ นระดั บ สู ง ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก
กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทีเ่ ป็นงานกลุม่ มีการส่งเสริม
ในนักศึกษาท�ำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Nintachan (2015) ที่พบว่า
ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่อนและสอดคล้องกับ การศึก ษาของ
Collishaw et al. (2007) ที่พบว่าสัมพันธภาพกับเพื่อน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวิต ทั้งนี้
อาจกล่าวได้ว่าสัมพันธภาพกับเพื่อนที่ดีส่งเสริมให้มีแรง
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากเพื่อนในการฝ่าฟัน ปัญ หาและ
อุปสรรคต่าง ๆ บุคคลทีม่ แี รงสนับสนุนทางสังคมจากเพือ่ น
ที่ดีมากพอจะมีความมั่นใจและรู้สึกได้รับการยอมรับ รับรู้
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท�ำให้มีความแข็งแกร่ง
ในชีวิตสูงขึ้นด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. อาจารย์พยาบาลหรือผูบ้ ริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้
ส� ำ หรั บ ใช้ จ ่ า ยต่ อ เดื อ นอย่ า งเพี ย งพอ อั น จะช่ ว ยให้ มี
ความแข็งแกร่งในชีวิตเพิ่มขึ้น
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับความแข็งแกร่งใน
ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในแต่ละชั้นปี เพื่อเปรียบเทียบ
ว่าการเรียนในแต่ละระดับชั้นที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อ
ความแข็งแกร่งในชีวิตต่างกันหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางใน
การท�ำความเข้าใจและการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตนักศึกษา
พยาบาลแต่ละชั้นปีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาโปรแกรมเกี่ ย วกั บ
การเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรค และเสริมสร้างแรงสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อนส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์มชิ ชัน่ มหาวิทยาลัย
นานาชาติเอเชีย-แปซิฟกิ ทีอ่ นุเคราะห์สนับสนุนทุนการท�ำ
วิจัย และกลุ่มตัวอย่างทุกคน ที่มีส่วนช่วยให้การท�ำวิจัย
ครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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