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การวิจัยเชิงพรรณนานี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 1-4 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร 4 สถาบัน จ�ำนวน 324 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยคัดสรรและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ที่ผ่านการตรวจความตรงเชิง
เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน หาค่าดัชนีความตรงของแบบสอบถามส่วนปัจจัยคัดสรรและคุณภาพชีวิตได้เท่ากับ
.91 และ.89 ค่าความเที่ยงได้เท่ากับ .96 และ .95 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวติ โดยรวมของนักศึกษา
พยาบาลอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.87 ปัจจัยคัดสรร ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ลักษณะทางกายภาพ
การปรับตัวของนักศึกษา เจตคติต่อการเรียน ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์/เพื่อน/ผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.642, .585, .515, .475, .445,
.568, .495, และ .329 ตามล�ำดับ) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษา ควรค�ำนึงถึงการจัดสรรสิง่ ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

16

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
Journal of Health and Health Management Vol. 6 No. 2 July-December 2020

Abstract

This descriptive research was conducted to examine the relationships between selected factors and quality of life of nursing students in the private higher education institution. The samples
were 324 of the first-fourth year nursing students from 4 institutions. The samples were selected
by stratified random sampling. The research tools were questionnaires consisting of personal data,
selected factors, and quality of life of nursing students. The questionnaires were validated by three
experts. The content validity of the selected factors, and quality of life of nursing students were
.91 and .89, the reliability were .96 and .95, respectively. The data were analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient. The
results indicated that the nursing students had average scores of quality of life at good level ( =
3.87, SD=.50). The selected factors such as teaching behavior of instructors, physical condition, student adaptability, learning attitude, learning future-oriented, the relationships between students and
instructors, friends, and parents were statistically significant at the positive moderate relationship
with quality of life of nursing students at p<.01 (r=.642, .585, .515, .475, .445, .568, .495, and .329,
respectively). This study suggests that the higher education institution should consider the allocation
of various related things in order to increase quality of life of nursing students.
Keyword: quality of life of nursing students, private higher education institution

บทน�ำ

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีบทบาท
และความส�ำคัญอย่างยิ่งในสังคม เป็นการจัดการศึกษา
ทีม่ งุ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามเจริญงอกงามทางสติปญ
ั ญา
มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี คุ ณ ภาพที่ ต อบสนองต่ อ
ความต้องการก�ำลังคนในการพัฒนาประเทศ ในการศึกษา
ที่ ดี นั้ น นอกเหนื อ จากการสร้ า งคน ให้ มี ส ติ ป ั ญ ญา
และเป็ น คนดี แ ล้ ว ยั ง ต้ อ งสร้ า งให้ ค นมี ค วามสุ ข ด้ ว ย
เพราะเมื่อได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วจะท�ำให้คน
เรียนรู้ที่จะด�ำรงชีวิตอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โดยคิดถึง
ประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนเป็นคนดีมีความสุขในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการท�ำงานและท�ำประโยชน์
ให้กับสังคมและประเทศชาติ อันเป็นไปตามเจตนารมณ์
และความมุง่ หมายของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2553 ทีไ่ ด้ระบุวา่ “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือ่
มุง่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด�ำรงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข”
ถือว่าผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ ซึง่ การพัฒนาคนเพือ่ ต่อไปพัฒนาประเทศชาติ
ให้อยูร่ อด และได้เปรียบในการแข่งขันจัดเป็นภารกิจของ
ทุกภาคส่วนของสังคม โดยสิ่งส�ำคัญของการพัฒนาคน
คือ การศึกษา เนื่องจากเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่
ท�ำให้คนมีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการจั ด การศึ ก ษา
ที่มีคุณภาพให้กับประชาชนในชาติ
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การจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
เป็นการจัดการศึกษาที่เตรียมพยาบาล ให้เป็นผู้ที่มี
ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและมีความสามารถใน
การปฏิบัติการพยาบาลตามลักษณะของวิชาชีพ ซึ่งมี
การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
เพื่อผลิตบุคลากรทางวิชาชีพการพยาบาลให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถในศาสตร์ ส าขานี้ เ ป็ น อย่ า งดี
เพือ่ ความปลอดภัยและความมัน่ ใจของผูร้ บั บริการ พร้อมทัง้
มีเจตคติทดี่ ตี อ่ วิชาชีพในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล สามารถ
ใช้ความรูแ้ ละทักษะต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเพือ่
ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปั ญ ญา ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการ
ปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ นักศึกษาทีก่ า้ วเข้าสูก่ ารศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลต้องปรับตัวต่อสภาพการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นหนักทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ นักศึกษาพยาบาล
ทุ ก สถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลทั้ ง รั ฐ บาลและเอกชน
จึงต้องมีการฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยตั้งแต่เช้า หรือ
อยูเ่ วร เป็นงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบชีวติ มนุษย์ ท�ำให้นกั ศึกษา
พยาบาลต้องมีความรับผิดชอบสูงทัง้ ต่อตนเองและบุคคลอืน่
ซึง่ ถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนการสอนทางการพยาบาล
ในการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลนั ก ศึ ก ษาต้ อ งดู แ ล
ผู้ที่มีความเจ็บป่วยในสภาพต่างๆ ต้องมีความเสียสละ
รับผิดชอบ และต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง รวมถึง
สมรรถนะต่างๆ ของการเป็นพยาบาลในอนาคตทีจ่ ำ� เป็น
ต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝน ดังนั้นการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตั อิ าจส่งผลต่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวติ
ของนักศึกษาพยาบาล ท�ำให้มคี วามวิตกกังวล กลัว และ
เครียดได้ ดังการศึกษาของมาลีวัล เลิศสาครศิริ (2558)
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ที่พบว่า ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลชั้น ปีที่ 3
โดยรวมอยู่ในระดับเครียดปานกลาง และวิธีการจัดการ
ความเครียดขณะฝึกปฏิบัติงานห้องคลอดโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่าท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลง
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น จากการมี ป ระสบการณ์ ก ารฝึ ก
ปฏิบัติงานในห้องคลอด คือ แบบแผนการนอนหลับ
และแบบแผนการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป ทั้งนี้
การเรียนของนักศึกษาพยาบาลโดยเฉพาะการฝึกปฏิบตั งิ าน
ของนั ก ศึ ก ษาเป็ น งานที่ ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเจ็ บ ป่ ว ย
ความทุกข์ทรมานของผูอ้ นื่ ความเสีย่ งติดเชือ้ ซึง่ มีผลมาจาก
การใกล้ชิดกับผู้ป่วย ทั้งยังเผชิญกับความตึงเครียดจาก
ญาติผู้ป่วย อาจารย์นิเทศ และงานที่ต้องรับผิดชอบ
นักศึกษาพยาบาลต้องฝึกฝนและควบคุมตนเองให้มี
ความรับผิดชอบสูง เสียสละ อดทน รู้จักแก้ปัญหามี
การตัดสินใจที่ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้การพยาบาลเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนักศึกษายังเผชิญกับภาวะ
สุขภาพตนเองโดยตรง จากเวลาในการขึ้นฝึกปฏิบัติ
งานตัง้ แต่เช้าหรืออยูเ่ วร การพักผ่อนทีไ่ ม่เพียงพอ การรับ
ประทานอาหารที่ไม่ตรงเวลาหรือไม่มีประโยชน์ ดังการ
ศึกษาของจงกลวรรณ มุสิกทอง, อรวมน ศรียุกตศุทธ,
รัตนาภรณ์ คงคาม, และนาตยา แสงวิชัยภัทร (2553)
ที่พบว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดลจ�ำนวน 258 คน มีพฤติกรรรมการรับประทาน
อาหารโดยรวมไม่เหมาะสม ร้อยละ 30 ของนักศึกษา
มีดัชนีมวลกายต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ และนักศึกษาร้อยละ
11 มีนำ�้ หนักตัวเกินจนถึงอ้วน และการศึกษาของศิวาพร
ทองสุข, พรรณวดี พุธวัฒนะ และพิศสมัย อรทัย (2556)
ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติ
การพยาบาลจะมี พ ฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหาร
เหมาะสมกว่าชั้นปีที่ 2-4 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
นักศึกษาพยาบาลจึงจ�ำเป็นต้องมีการดูแลสุขภาพตนเอง
เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสามารถดูแล
ผู้ป่วยได้อย่างสุดความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดี
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แก่ประชาชน จะเห็นได้วา่ นักศึกษาพยาบาลซึง่ เป็นวัยทีม่ ี
การพัฒนาจากวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ นักศึกษาต้องเผชิญ
กับปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่ง
แวดล้อม เช่น การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับระบบการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ สภาพแวดล้อม
การพักผ่อนนอนหลับ ความวิตกกังวล ความเครียด
และการจัดการความเครียด การปรับตัวของนักศึกษา
พยาบาลในการใช้ ชี วิ ต ในวิ ท ยาลั ย การอยู ่ ห อพั ก
การท�ำกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน การเรียนการสอน
ความคาดหวังของบิดา มารดา ผู้ปกครองและสังคม
การเห็นคุณค่าในตนเอง ความมั่นใจและการเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง เป็นต้น (ฉลองรัฐ อินทรีย,์ 2554)
สิง่ ต่างๆ ล้วนมีผลต่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาพยาบาล
ทัง้ สิน้ ทัง้ นีจ้ ากการทบทวนวรรณส่วนใหญ่ได้มกี ารศึกษา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ แต่นกั ศึกษาพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จะมีลกั ษณะการเรียนการสอน การด�ำเนินชีวติ ลักษณะ
ทางกายภาพ การปรับตัว เป็นต้น ทีแ่ ตกต่างจากสถาบัน
การศึกษาของรัฐ ดังนั้นจึงได้ด�ำเนินการศึกษาในครั้งนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาลักษณะคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
พยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อ
การเรียน การปรับตัวของนักศึกษา ลักษณะมุ่งอนาคต
ทางการเรียน พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ลักษณะ
ทางกายภาพ และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ
เพือ่ น/ผูป้ กครอง/อาจารย์ กับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
พยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สมมติฐานการวิจัย

ปั จ จั ย คั ด สรร ได้ แ ก่ เจตคติ ต ่ อ การเรี ย น
การปรับตัวของนักศึกษา ลักษณะมุง่ อนาคตทางการเรียน

พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ลักษณะทางกายภาพ
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน/ผู้ปกครอง/
อาจารย์ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
พยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
พยาบาล โดยใช้แนวคิดของ World Health Organization
(1998) ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดคุ ณ ภาพชี วิ ต ประกอบด้ ว ย
4 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพชีวติ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และการศึกษาของปิยะ
พล ข�ำอุดม (2560) ที่ได้พัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิต
ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล วิ ท ยาลั ย พยาบาลในสั ง กั ด
สถาบันพระบรมราชชนก เขตภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
พบว่าประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และองค์ประกอบย่อยได้แก่ การปรับตัวในการเรียน
ความพึงพอใจในการใช้ชีวิต ความรักความผูกพันต่อ
วิทยาลัย เป็นต้น ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงศึกษาคุณภาพชีวติ
ของนักศึกษาพยาบาล 7 ด้าน โดยใช้แนวคิดของ World
Health Organization ที่ประกอบด้วย 4 ด้านและเพิ่ม
อีก 3 ด้าน คือ ด้านการเรียน ความพึงพอในการใช้ชีวิต
และความรักความผูกพันต่อสถาบัน ส�ำหรับปัจจัยคัดสรร
ดังการศึกษาของพิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ และเบญจวรรณ
พิททาร์ด (2559) ที่พบว่า ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี มากที่สุด คือ ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง ด้านที่ส่งผลต�่ำสุด คือ
ด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน และตัวบ่งชีย้ อ่ ย
คุณภาพชีวติ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เขตภาคตะวันออก เฉียง
เหนือของปิยะพล ข�ำอุดม (2560) ดังนั้นในการวิจัยนี้
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คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยคัดสรร ได้แก่ เจตคติ ทางกายภาพ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน/
ต่อการเรียน การปรับตัวของนักศึกษา ลักษณะมุง่ อนาคต ผู้ปกครอง/อาจารย์ โดยแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร
ทางการเรียน พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ลักษณะ ต่างๆ ตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังแผนภาพที่ 1
ปัจจัยคัดสรร
• เจตคติต่อการเรียน
• การปรับตัวของนักศึกษา
• ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน
• พฤติกรรมการสอนของอาจารย์
• ลักษณะทางกายภาพ
• สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน/
ผู้ปกครอง/อาจารย์

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้   เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบ
หาความสัมพันธ์ โดยด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ประชากร
ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ปี ที่ 1-4
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รวม 1682 คน กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เขตกรุ ง เทพมหานคร จ�ำนวน 324 คน จาก
4 สถาบันดังนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรจี ำ� นวน 79 คน  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจ�ำนวน 53 คน มหาวิทยาลัย
สยามจ�ำนวน 92 คน และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์จ�ำนวน
104 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ซึ่ ง ขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งค� ำ นวณจากสู ต รของยามาเน่

ผ่ า นการพิ จ ารณาด้ า นจริ ย ธรรมโดยคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนของวิ ท ยาลั ย เซนต์ ห ลุ ย ส์
(เลขที่รับรอง E. 019/2562) คณะผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิผู้ให้
ข้อมูลโดยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย รายละเอียดของ
การตอบแบบสอบถาม แจ้งสิทธิ์การตอบหรือไม่ตอบ
แบบสอบถาม การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล และ
เซ็นยินยอมในแบบฟอร์มการยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
(Consent form) ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. เครื่ อ งมื อ วิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย
เพศ อายุ ชั้นปี สถาบันการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม
ศาสนา เงินที่ได้รับส�ำหรับใช้จ่ายรายเดือน ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา สถานที่พักอาศัย
(Yamane, 1973)
ส่วนที่ 2 ปัจจัยคัดสรร คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุง
2. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัย จากแบบประเมิ น ของพิ ช ฌาย์ วี ร ์ สิ น สวั ส ดิ์ และ
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เบญจวรรณ พิททาร์ด (2559) ประกอบด้วยข้อค�ำถาม
45 ข้อ คือ ด้านเจตคติต่อการเรียน ด้านการปรับตัว
ของนั ก ศึ ก ษา ด้ า นลั ก ษณะมุ ่ ง อนาคตทางการเรี ย น
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านพฤติกรรมการสอนของ
อาจารย์ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผูป้ กครอง
ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน และด้าน
สั ม พั น ธภาพระหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บ อาจารย์ ลั ก ษณะ
ค�ำถามเชิงบวกและเชิงลบ เป็นแบบมาตรประมาณค่า
5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 3 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล
คณะผู ้ วิ จั ย ได้ ป รั บ ปรุ ง จากแบบสอบถามของ
พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ และเบญจวรรณ พิททาร์ด (2559)
ตามแนวคิดของแฮนเดอร์ชอทท์ และคณะ (Hendershott,
Wright, & Henderson, 1992) และ ปิยะพล ข�ำอุดม
(2560) ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 50 ข้อ ลักษณะค�ำถาม
เชิ ง บวกและเชิ ง ลบ ลั ก ษณะของค� ำ ตอบเป็ น มาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยมากที่สุด
การแปลผลส่วนที่ 2 และ3 โดยคะแนนเฉลี่ยที่
ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553)
ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึงระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึงระดับน้อย คะแนน
เฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึงระดับปานกลาง คะแนน
เฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึงระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.215.00 หมายถึงระดับดีมาก และการแปลความหมาย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient)
(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553)  หรือค่า r ดังนี้
ค่ า r = 1.00 หมายความว่ า ตั ว แปรมี
ความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์
ค่ า r > 0.70 หมายความว่ า ตั ว แปรมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง
ค่า r  มีค่าระหว่าง 0.30 - 0.70 หมายความว่า

ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ค่ า r < 0.30 หมายความว่ า ตั ว แปรมี
ความสัมพันธ์กันในระดับต�่ำ
ค่า r = 0 หมายความว่า ตัวแปรไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4.1 การหาค่าความตรง (Validity) คณะผู้วิจัย
น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็น
อาจารย์พยาบาลจ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา ความเหมาะสมและความชัดเจนของภาษา
วิเคราะห์หาค่า ดัชนีความตรง (Index of Item objective
Congruence: IOC) ของปัจจัยคัดสรร ได้เท่ากับ .91
และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ได้เท่ากับ .89
ตามล�ำดับ
4.2  การหาความเที่ยง (Reliability) คณะผู้วิจัย
น�ำแบบสอบถามทีผ่ า่ นการตรวจสอบความเทีย่ งตรงตาม
เนือ้ หาและแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ�ำนวน 40 คน
แล้วน�ำมาหาความเที่ยง โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า
ความเที่ยงของปัจจัยคัดสรร เท่ากับ .96 และคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ได้เท่ากับ .95 ตามล�ำดับ
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังที่ติดต่อประสานงานและขออนุญาต
จากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาเอกชน
ท่านอธิการบดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์
ประจ�ำชั้น เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม
2562 โดยคณะผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ จ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละชั้นปีของแต่ละสถาบัน การพิทักษ์สิทธิ
กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นอาจารย์ประจ�ำชั้นแต่ละชั้นปี
สุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 ตามจ�ำนวน
ที่ระบุเพื่อตอบแบบสอบถาม แล้วจึงรวบรวมส่งกลับคืน
ให้คณะผูว้ จิ ยั ภายหลังทีไ่ ด้รบั แบบสอบถามกลับคืนคณะ
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบ ถามทุกฉบับ
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สามารถน�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ทงั้ หมด 324 ฉบับคิดเป็น
ร้อยละ 100
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยหาค่าสถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่
ความถี่ ร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล คะแนนเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดย
ใช้สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Product

พุทธ ร้อยละ 91.67 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นเงินจาก
ครอบครัวร้อยละ 48.80 เงินที่ได้รับใช้จ่ายรายเดือน
ระหว่าง 4,001-6,000 บาทร้อยละ 53.80 อยู่หอพัก
นักศึกษาภายในสถาบันร้อยละ 58.20 และคะแนนเฉลีย่
สะสม 3-3.5 คิดเป็นร้อยละ 45.80 โดยมีค่าเฉลี่ยปัจจัย
คัดสรรต่อคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาลที่อยู่ในระดับ
ดีมาก ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผูป้ กครอง  
เจตคติตอ่ การเรียน และลักษณะมุง่ อนาคตทางการเรียน
Moment Correlation Coefficient)
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63, 4.51 และ 4.26 ตามล�ำดับ
ผลการวิจัย
ค่าเฉลี่ยต�่ำสุดเท่ากับ 3.54 คือ ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ อยู่ในระดับดี (ดังตารางที่ 1)
1-4 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 94.44  นับถือศาสนา

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยคัดสรรต่อคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร (n=324)
ปัจจัยคัดสรร
ค่าเฉลี่ย ( )
			
เจตคติต่อการเรียน
การปรับตัวของนักศึกษา
ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์
ลักษณะทางกายภาพ
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละ
รายด้านและโดยรวม พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของ
นักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
(SD=.38) คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.97 (SD=.36) เมื่อพิจารณา
รายด้ า น พบว่ า นั ก ศึ ก ษาพยาบาลแต่ ล ะชั้ น ปี แ ละ

22

4.51
3.88
4.26
4.18
3.54
4.09
3.86
4.63

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)

ระดับ

.45
.46
.49
.57  
.62
.43
.55
.48

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก

รวมทุ ก ชั้ น ปี ด้ า นที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เหมื อ นกั น คื อ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.37, 4.29,
4.39, 4.32, และ 4.34 ตามล�ำดับ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย ต�่ำสุดเหมือนกัน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.42, 3.25, 3.16, 3.38, และ 3.30 ตามล�ำดับ
อยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 1
ที่อยู่ในระดับดี (ดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ค่ า เฉลี่ ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละชั้นปีและโดยรวม
น.ศ.พยาบาล

น.ศ.พยาบาล

น.ศ.พยาบาล

น.ศ.พยาบาล

น.ศ.พยาบาล

ด้านสุขภาพร่างกาย
ด้านจิตใจและอารมณ์
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม

4.07 (.38) ดี
4.18 (.48) ดี
4.37 (.49) ดีมาก
3.42 (.47) ดี

ด้านการเรียน
ความพึงพอใจในการใช้ชีวิต
ความรักความผูกพันต่อสถาบัน
โดยรวม

3.86 (.56)
3.80 (.51)
4.12 (.53)
3.97 (.36)

3.95 (.44) ดี
4.03 (.51) ดี
4.29 (.47) ดีมาก
3.25 (.59) ปาน
กลาง
3.68 (.55) ดี
3.58(.63) ดี
3.88 (.66) ดี
3.81 (.41) ดี

3.94 (.45) ดี
4.24 (.43) ดีมาก
4.39 (.45) ดีมาก
3.16 (.55) ปาน
กลาง
3.62 (.53) ดี
3.48(.64) ดี
4.00 (.67) ดี
3.83 (.38) ดี

3.94 (.37) ดี
4.25 (.48) ดีมาก
4.32 (.51) ดีมาก
3.38 (.52) ปาน
กลาง
3.68 (.50) ดี
3.57 (.60) ดี
4.04 (.62) ดี
3.88 (.36) ดี

3.98 (.41) ดี
4.17 (.48) ดี
4.34 (.48) ดีมาก
3.30 (.54) ปาน
กลาง
3.71 (.54) ดี
3.61 (.61) ดี
4.01 (.63) ดี
3.87 (.38) ดี

คุณภาพชีวิต

ชั้นปีที่ 1 (n=82) ชั้นปีที่ 2 (n=80) ชั้นปีที่ 3 (n=79) ชั้นปีที่ 4 (n=83)
					
(SD) ระดับ (SD) ระดับ
(SD) ระดับ (SD) ระดับ

ดี
ดี
ดี
ดี

ปัจจัยคัดสรร ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของ
อาจารย์ ลักษณะทางกายภาพ การปรับตัวของนักศึกษา
เจตคติต่อการเรียน ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน
สั ม พั น ธภาพระหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บ อาจารย์ / เพื่ อ น/
ผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับ

รวม 4 ชั้นปี
(n=324)
(SD) ระดับ

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (r=.642, .585, .515, .475, .445, .568,
.495, และ .329) ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียน การปรับตัวของนักศึกษา ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ลักษณะทางกายภาพ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน/
ผู ้ ป กครอง/อาจารย์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร (n=324)
ปัจจัยคัดสรร
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์
ลักษณะทางกายภาพ
การปรับตัวของนักศึกษา
เจตคติต่อการเรียน
ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล
.642**
.585**
.515**
.475**
.445**
.568**
.495**
.329**

**p< .01
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อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยคัดสรร ได้แก่
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ลักษณะทางกายภาพ
การปรับตัวของนักศึกษา เจตคติต่อการเรียน ลักษณะ
มุง่ อนาคตทางการเรียน สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์/เพือ่ น/ผูป้ กครอง มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ
ปานกลางกับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาพยาบาล สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ปัจจัยคัดสรรต่อคุณภาพชีวิต
นักศึกษาพยาบาลทีอ่ ยูใ่ นระดับดีมาก ได้แก่ สัมพันธภาพ
ระหว่างนักศึกษากับผูป้ กครอง  เจตคติตอ่ การเรียน และ
ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63,
4.51 และ 4.26 ตามล�ำดับ ค่าเฉลี่ยต�่ำสุดเท่ากับ 3.54  
คือ ลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของพิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ และเบญจวรรณ
พิททาร์ด (2559) ที่พบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอน
ของอาจารย์ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพือ่ น
ด้านลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ด้านเจตคติต่อการเรียน
ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง ด้าน
การปรับตัวของนักศึกษาและด้านลักษณะทางกายภาพ
ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เนื่ อ งจากการที่ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลมี เ จตคติ ที่ ดี ต ่ อ
การเรียน ซึง่ เป็นความรูส้ กึ ของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การเรียน
พยาบาล ความภาคภูมิใจ ความมั่นใจในการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล การคิดตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
ความสามารถในการน�ำความรูป้ ระยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
จึ ง มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
การปรับตัวของนักศึกษาที่ดีจะสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
นั ก ศึ ก ษา เพราะลั ก ษณะการปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลที่ ดี จ ะสามารถหาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
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ที่เกิดขึ้นในการเรียน และการด�ำเนินชีวิตในสถาบัน
เมือ่ มีภาวะไม่สบายใจ ปัญหาการเรียน และการท�ำกิจกรรม
ในสถาบัน ส�ำหรับลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียนซึ่ง
เป็น ความต้องการของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการ
เรียนวิชาชีพการพยาบาล เพื่อพัฒนาตนเองในอนาคต
ทางด้านการท�ำงาน ความตั้งใจศึกษา การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจึงสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวติ ของนักศึกษาพยาบาลด้วยเช่นกัน ทางด้าน
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ที่มีลักษณะการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ โดยการชี้แจงวัตถุประสงค์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้เทคนิค วิธีการสอน
สื่อ/อุปกรณ์การสอนที่ห ลากหลาย การประเมินผล
การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ส่งเสริมกระบวนการคิด โดยมีการสอดแทรกคุณธรรม
และค่านิยมที่ดี เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลเกิดผลลัพธ์
การเรียนรูท้ ดี่ นี นั้ จึงส่งผลให้นกั ศึกษาพยาบาลมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี ส่วนด้านลักษณะทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่สถาบันจัด
ให้ เพือ่ ให้นกั ศึกษาพยาบาลได้รบั ประโยชน์ตอ่ การด�ำรง
ชีวิตและการเรียนการสอน ประกอบด้วยสื่อ/อุปกรณ์
ห้องเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ เว็บไซด์ สารสนเทศ
ห้องสมุด ตลอดจนบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ก่อให้
นักศึกษาพยาบาลมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ในส่วนสัมพันธภาพ
ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บ เพื่ อ น/ผู ้ ป กครอง/อาจารย์
เป็นพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
การให้ก�ำลังใจ ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  การอยู่ร่วมกัน
มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และยอมรับความแตกต่าง
ของบุคคล เป็นความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ กัน จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวติ
นักศึกษาพยาบาลในทางที่ดี
คุณภาพชีวิตโดยรวมของนักศึกษาพยาบาลชั้น
ปีที่ 1-4 อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ซึ่งคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
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เท่ากับ 3.97 (SD = .36)  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
จินตนา กิ่งแก้ว และณัฐธยาน์ บุญมาก (2561) ที่พบว่า
คุณภาพชีวติ โดยรวมของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุก
ชัน้ ปีอยูใ่ นระดับดี ( = 3.76, SD = 0.78) โดยนักศึกษา
ชั้ น ปี ที่ 1 มี ค ะแนนเฉลี่ ย รวมสู ง สุ ด การที่ นักศึกษา
พยาบาลชัน้ ปีที่ 1 มีคณ
ุ ภาพชีวติ โดยรวมสูงกว่านักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 2-4 อาจเนื่องจากนักศึกษาพยาบาลชั้น
ปีที่ 1 มีการเรียนการสอนเฉพาะภาคทฤษฎี และบาง
รายวิชาเรียนร่วมกับนักศึกษาคณะอื่นๆ ยังไม่มีการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย ซึ่งการฝึกปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาพยาบาลบนหอผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องเผชิญ
กับความเจ็บป่วย ความทุกข์ทรมานของผู้อื่นและยัง
เผชิญกับภาวะสุขภาพของตนเองโดยตรง ที่มีผลมาจาก
การใกล้ชิดกับผู้ป่วย ความเสี่ยงติดเชื้อ ทั้งยังเผชิญกับ
ความตึงเครียดจากญาติผู้ป่วย อาจารย์นิเทศ และงาน
ที่ต้องรับผิดชอบ อาจส่งผลถึงการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ
เพราะปฏิบัติงานตั้งแต่เช้า หรืออยู่เวร การรับประทาน
อาหารไม่ตรงเวลาหรือไม่เหมาะสม เป็นต้น จึงอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาพยาบาล ท�ำให้มีความวิตกกังวล กลัวและ
เครียดได้ ดังการศึกษาของมาลีวัล เลิศสาครศิริ (2558)
ที่พบว่า ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
โดยรวมอยู่ในระดับเครียดปานกลาง และวิธีการจัดการ
ความเครียดขณะฝึกปฏิบัติงานห้องคลอดโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนีย้ งั พบว่าท�ำให้มกี ารเปลีย่ นแปลงใน
ชีวติ ประจ�ำวัน จากการมีประสบการณ์การฝึกปฏิบตั งิ าน
ในห้องคลอด คือ แบบแผนการนอนหลับ และแบบแผน
การรับประทานอาหารเปลีย่ นไป เช่นเดียวกับการศึกษา
ของจงกลวรรณ มุ สิ ก ทอง, อรวมน ศรี ยุ ก ตศุ ท ธ,
รัตนาภรณ์ คงคาม, และนาตยา แสงวิชัยภัทร (2553)
ที่พบว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดลจ�ำนวน 258 คน มีพฤติกรรรมการรับประทาน

อาหารโดยรวมไม่เหมาะสม ร้อยละ 30 ของนักศึกษามี
ดัชนีมวลกายต�ำ่ กว่าเกณฑ์ปกติ และนักศึกษาร้อยละ 11
มีน�้ำหนักตัวเกินจนถึงอ้วน และการศึกษาของศิวาพร
ทองสุข, พรรณวดี พุธวัฒนะ และพิศสมัย อรทัย (2556)
ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติ
การพยาบาลจะมี พ ฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหาร
เหมาะสมกว่าชั้นปีที่ 2-4 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
นอกจากนี้จากผลการวิจัยที่พบว่า คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า นักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปีและรวมทุกชั้นปี
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม ซึง่ อยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลีย่ ต�ำ่ สุดเหมือนกัน
ในนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 1-4 คือ ด้านสิง่ แวดล้อม อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ยกเว้นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
ที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ดี สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของของ
พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ และเบญจวรรณ พิททาร์ด (2559)
ที่พบว่า ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่
อยู่หอพักนักศึกษาภายในสถาบัน จึงมีกิจกรรมร่วมกัน
กับเพื่อนในคณะเดียวกันหรือเพื่อนนักศึกษาคณะอื่น
หรืออาจารย์ สามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ความสุข มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่มีการขัดแย้ง
กันอย่างรุนแรง ระหว่างเพื่อน อาจารย์ รวมถึงบุคคลใน
ครอบครัว อย่างไรก็ตามไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ
พรรณิการ์ พุ่มจันทร์ (2560) ที่ศึกษาและเปรียบเทียบ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปรี ค ลิ นิ ก
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล พบว่า นักศึกษาแพทย์
มีคณ
ุ ภาพชีวติ อยูใ่ นระดับดี ได้แก่ ด้านการบริการทีไ่ ด้รบั
จากมหาวิทยาลัย ด้านชีวติ การเรียน ด้านชีวติ สังคมและ
ด้านที่อยู่อาศัย ส่วนด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
อยู่ในระดับปานกลาง และการศึกษาของครูซ และ
คณะ (Cruz et al., 2018) เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาพยาบาล จ�ำนวน 2012 คน จาก 9 ประเทศ
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คือ ชิลี อียิปต์ กรีก ฮ่องกง อินเดีย เคนยา โอมาน เอกสารอ้างอิง
ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า จงกลวรรณ มุสิกทอง, อรวมน ศรียุกตศุทธ, รัตนาภรณ์
คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยรวมสู ง สุ ด ในด้ า นสุ ข ภาพร่ า งกาย
คงคาม, และนาตยา แสงวิชัยภัทร. (2553).
คะแนนต�่ำสุดในด้านสังคม
ความรู ้ ท างโภชนาการ ทั ศ นคติ ต ่ อ อาหาร
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
โภชนาการของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล คณะ
ปัจจัยคัดสรรต่างๆ ได้แก่ พฤติกรรมการสอน
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสาร
ของอาจารย์ ลักษณะทางกายภาพ การปรับตัวของ
พยาบาลศาสตร์, 28(3), 40-49.
นักศึกษา เจตคติตอ่ การเรียน ลักษณะมุง่ อนาคตทางการ จินตนา กิง่ แก้ว, และณัฐธยาน์ บุญมาก. (2561). คุณภาพ
เรียน สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์/เพื่อน/
ชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย
ผู ้ ป กครอง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกระดั บ ปานกลาง
เฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีส ะเกษ. วารสาร
กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล ดั ง นั้ น การที่
โรงพยาบาลสกลนคร, 21(3), 105-117.
จะพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาล ต้อง ฉลองรัฐ อินทรีย์. (2554). รายงานการวิจัยคุณภาพ
ค�ำนึงถึงปัจจัยที่ได้ศึกษาดังกล่าวให้ครอบคลุม ทั้งด้าน
ชีวติ ของนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันการศึกษา
กายภาพ อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนและการ
เอกชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
สร้างสัมพันธภาพ รวมถึงสภาพแวดล้อม ลักษณะของ
ประเทศไทย. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี
นักศึกษาให้มเี จตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนและการปรับตัว โดย
วิทยาเขตอุดรธานี.
จัดกิจกรรมดังกล่าวให้กบั นักศึกษาตัง้ แต่นกั ศึกษาอยูช่ นั้ บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2553). ระเบียบวิธกี ารวิจยั ทาง
ปีที่ 1  
พยาบาลศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:
ยูแอนด์ไอ อินเตอร์มีเดีย.
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ปิยะพล ข�ำอุดม. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ
ควรศึกษาในลักษณะ Mixed method research
ชีวติ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลใน
ทีผ่ สมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เขตภาคตะวัน
การท� ำ นายปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต นั ก ศึ ก ษา
ออกเฉียงเหนือ. ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรมหา
พยาบาล   หรือการพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอน
บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ นครราชสี ม า,
และกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ นักศึกษาพยาบาล
นครราชสีมา.
พรรณิการ์ พุ่มจันทร์. (2560). การศึกษาคุณภาพชีวิต
กิตติกรรมประกาศ
ของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปรี ค ลิ นิ ก คณะ
คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอธิการบดี วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล. เวชบั น ทึ ก
เซนต์หลุยส์ ทีไ่ ด้กรุณาส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
ศิริราช, 10(1), 10-17.
ในการวิจัยครั้งนี้
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พิชฌาย์วรี ์ สินสวัสดิ,์ และเบญจวรรณ พิททาร์ด. (2559).
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