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Abstract
Objective: The purpose of this predictive
correlational research was to examine the
predictive power of negative life events, family
atmosphere, and relationship with friends on
resilience in undergraduate nursing students.
Methods: The participants consisted of
748 undergraduate nursing students from one
university in Bangkok. The purposive sampling
was used to recruit the participants. Data were
collected using the following five questionnaires:
1) the Demographic Data Questionnaire, 2) The
Resilience Inventory, 3) The Negative Event
Scale, 4) The Family Atmosphere Questionnaire,
and 5) The Peer Relationship Questionnaire.
Data were analyzed using descriptive statistics,
Spearman’s rank correlation, and stepwise
multiple regression.

Results: 1) Negative life events was
negatively and significantly related to resilience
in undergraduate nursing students (rs = -.263,
p < .01) and family atmosphere and relationship
with friends were positively and significantlys
related to resilience in undergraduate nursing
students (rs = .543, p < .01; rs = .326, p < .01,
respectively). 2) All 3 factors (negative life
events, family atmosphere and relationship
with friends) could jointly explain 34.60 % of
the variance of resilience in undergraduate
nursing students (F = 130.953, df = 3, 744,
p < .001), and each factors significantly
predicted resilience in undergraduate nursing
students as follows: family atmosphere (β = .493,
p < .001), relationship with friends (β = .126,
p < .001), and negative life events (β = -.114,
p < .001).
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Conclusion: The study findings provided
important information to develop resilience
enhancing program for undergraduate nursing
students.
Keywords: Nursing students, Resilience,
Negative events, Family atmosphere, Relationship
with friends
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: การวิจัยแบบศึกษาความ
สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ท� ำ นาย (predictive correlational
design) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถ
ของเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ (negative
events) บรรยากาศในครอบครัว และสัมพันธภาพ
กับเพื่อนในการร่วมกันท�ำนายความแข็งแกร่ง
ในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
พยาบาลระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ในกรุ ง เทพมหานคร จ� ำ นวนทั้ ง หมด 748 คน
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 5 ส่วน ได้แก่
1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบประเมิน
ความแข็งแกร่งในชีวิต 3) แบบประเมินเหตุการณ์
ทีส่ ร้างความยุง่ ยากใจ 4) แบบสอบถามบรรยากาศ
ในครอบครัว และ 5) แบบสอบถามสัมพันธภาพ
กับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย สถิติ
ความสัมพันธ์อันดับของสเปียร์แมน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน
ผลการศึกษา: 1) เหตุการณ์ที่สร้างความ
ยุง่ ยากใจ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความแข็งแกร่ง
ในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี
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อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (rs = -.263, p < .01) และ
บรรยากาศในครอบครัวและสัมพันธภาพกับเพือ่ น
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวติ
ของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (rs = .543, p < .01; rs = .326, p < .01,
ตามล�ำดับ) และ 2) ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย (เหตุการณ์ที่
สร้างความยุ่งยากใจ บรรยากาศในครอบครัว และ
สัมพันธภาพกับเพื่อน) สามารถร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความแข็งแกร่งในชีวิตใน
นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีได้รอ้ ยละ 34.60
(F = 130.953, df = 3, 744, p < .001) โดยปัจจัย
แต่ละปัจจัยมีอิทธิพลต่อความแข็งแกร่งในชีวิต
ของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ บรรยากาศในครอบครัว
(β = .493, p < .001) สัมพันธภาพกับเพือ่ น (β = .126,
p < .001) และ เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ
(β = -.114, p < .001)
สรุ ป : ผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ห้
ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ที่ ส ามารถน� ำ ไปใช้ ใ นการพั ฒ นา
โปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวติ ให้
แก่นักศึกษาพยาบาลได้
ค�ำส�ำคัญ: นักศึกษาพยาบาล ความแข็งแกร่ง
ในชีวิต เหตุการณ์สร้างความยุ่งยากใจ บรรยากาศ
ในครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน
ความส�ำคัญของปัญหา
นักศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรีเป็น
กลุ่มนักศึกษาที่มีความเครียดจากการเรียนสูงกว่า
นักศึกษาสาขาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย (Chow et al.,
2018; Reeve, Shumaker, Yearwood, Crowell,
& Riley, 2013) เนื่องจากการศึกษาสาขาวิชา
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พยาบาลศาสตร์ เป็นการศึกษาทางด้านสุขภาพ
ของบุคคลที่มีการเรียน การสอนทั้งภาคทฤษฎี
ในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติในคลินิก ซึ่งพบว่า
การฝึกปฏิบตั ใิ นคลินกิ เป็นแหล่งความเครียดหลัก
ที่ส�ำคัญของนักศึกษาพยาบาล เนื่องจากนักศึกษา
พยาบาลต้ อ งฝึ ก ปฏิ บั ติ โ ดยตรงกั บ ผู ้ ป ่ ว ยและ
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลผู้ป่วย และปัญหา
ของผู้ป่วย การที่ต้องดูแลผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต ต้อง
ปรับตัวกับการสร้างสัมพันธภาพกับอาจารย์ผสู้ อน
ทางคลิ นิ ก และเจ้ า หน้ า ที่ พ ยาบาล ต้ อ งเผชิ ญ
ความเครียดจากการขาดความรู้ ความไม่มั่นใจกับ
ทักษะทางคลินิกของตน ความกลัวการล้มเหลว
และการที่ต้องบริหารจัดการเวลา จะเห็นได้ว่า
ถึ ง แม้ ว ่ า นั ก ศึ ก ษายั ง มิ ไ ด้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
เท่ า เที ย มกั บ พยาบาลประจ� ำ การ แต่ นั ก ศึ ก ษา
ต้องมีการปรับตัวกับรูปแบบใหม่ของชีวิต ต้อง
รับผิดชอบทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ภาระงานจากการเรียนที่มีมาก การสอบ การขาด
การสนับสนุนอย่างเพียงพอ ความซับซ้อนของ
การจัดการศึกษาพยาบาล เหล่านี้อาจน�ำไปสู่การ
มี ค วามเครี ย ดสู ง ในนั ก ศึ ก ษาพยาบาล (มณฑา
ลิ้มทองกุล และสุภาพ อารีเอื้อ, 2552; Cestari,
Barbosa, Florêncio, Pessoa, & Moreira, 2017;
Reyes, Andrusyszyn, Iwasiw, Forchuk, &
Babenko-Mould, 2015a, 2015b; Wolf, Stidham,
& Ross, 2015)
ความแข็งแกร่งในชีวิต “เป็นความสามารถ
หรือศักยภาพของบุคคลในการยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย
ในชีวิต หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด
ในชีวติ พร้อมทัง้ สามารถฟืน้ ตัวและน�ำพาชีวติ ของ
ตนให้ผ่านพ้นจากการได้รับผลกระทบที่เกิดจาก
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สถานการณ์นั้นได้ อันจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทีด่ ขี นึ้ เกิดการเรียนรู้ เติบโตขึน้ เข้าใจชีวติ มากขึน้
และเข้มแข็งขึ้น” (พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ
แสงอ่อน, จริยา วิทยะศุภร, นพวรรณ เปียซื่อ,
ทัศนา ทวีคูณ, และพิศสมัย อรทัย, 2552, หน้า 5;
พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน, และทัศนา
ทวีคูณ, 2555, หน้า 20, Grotberg, 1999)
นักศึกษาพยาบาลเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ต้อง
เผชิญกับเหตุการณ์ความเครียดและสถานการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์ที่หลากหลาย ตลอดระยะเวลา
การศึกษาในหลักสูตรการศึกษาพยาบาล ความ
แข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต จึ ง เป็ น ศั ก ยภาพที่ จ�ำเป็ น และ
ส�ำคัญที่นักศึกษาพยาบาลควรได้รับการพัฒนา
เพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันผลกระทบเชิงลบของ
ความเครียด และสามารถปรับตัว เพือ่ เอาชนะและ
ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปให้ได้ เพื่อการพัฒนา
ตนเองในเชิงวิชาชีพ (Reyes et al., 2015a)
มีงานวิจัยที่สนับสนุนถึงความส�ำคัญของ
ความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาล ซึ่ง
พบว่าความแข็งแกร่งในชีวติ มีอทิ ธิพลต่อการรับรู้
ความผาสุกในชีวติ (Chow et al., 2018) สุขภาพจิต
(พัชรินทร์ นินทจันทร์, พิศสมัย อรทัย, และพูลสุข
เจนพานิ ช ย์ วิ สุ ท ธิ พั น ธ์ , 2557) ความเครี ย ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัชรินทร์ นินทจันทร์,
ทั ศ นา ทวี คูณ , จริ ย า วิ ท ยะศุ ภร, และพิ ศ สมั ย
อรทัย, 2554) ประสบการณ์การเรียนรู้ การส�ำเร็จ
จากหลักสูตร (Beauvais, Stewart, DeNisco, &
Beauvais, 2014; Taylor & Reyes 2012) และการ
ปฎิบตั เิ ชิงวิชาชีพในระยะยาวในนักศึกษาพยาบาล
(Stephens, 2013) อย่างไรก็ตามจากการทบทวน
งานวิ จั ย กลั บ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาพยาบาลระดั บ
ปริญญาตรีมีความแข็งแกร่งในชีวิตอยู่ในระดับ
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ค่อนข้างต�่ำถึงปานกลาง (พัชรินทร์ นินทจันทร์
และคณะ, 2554; พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ
แสงอ่อน, และจริยา วิทยะศุภร, 2556; Chow
et al., 2018; Mathad, Pradhan, & Rajesh, 2017;
Smith & Yang, 2017) แต่ในบางการศึกษาก็พบว่า
นักศึกษาพยาบาลมีความแข็งแกร่งในชีวติ ในระดับ
ปานกลางถึงค่อนข้างสูง (พัชรินทร์ นินทจันทร์
และคณะ, 2556) และมีการศึกษาทีพ่ บว่านักศึกษา
พยาบาลระดับปริญญาตรีมกี ารรับรูค้ วามแข็งแกร่ง
ในชี วิ ต ต�่ ำ กว่ า นั ก ศึ ก ษาพยาบาลระดั บ บั ณ ฑิ ต
ศึกษาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Chow et al.,
2018) จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับ
ความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาลยังไม่
สอดคล้องกัน
จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิต
ในนักศึกษาพยาบาลและวัยรุ่นกลุ่มอื่นที่ใกล้เคียง
(นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาแพทย์ และ
วัยรุ่น) ได้แก่ เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ
(พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2556; พัชรินทร์
นินทจันทร์ และคณะ, 2557; พัชรินทร์ นินทจันทร์,
วารี รั ต น์ ถาน้ อ ย, โสภิ ณ แสงอ่ อ น, มาณวิ ภ า
พัฒนมาศ, และช่อทิพย์ อินทรักษา, 2560; Peng
et al., 2012; Smith & Yang, 2017; Thanoi,
Phancharoenworakul, Thompson, Panitrat,
& Nityasuddhi, 2010) บรรยากาศในครอบครัว
(นฤมล สมรรคเสวี, กนกพร เรืองเพิ่มพูล, โสภิณ
แสงอ่ อ น, และพั ช ริ น ทร์ นิ น ทจั น ทร์ , 2558;
พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2554; พัชรินทร์
นินทจันทร์ และคณะ, 2557; มะลิวรรณ วงษ์ขนั ธ์,
พัชรินทร์ นินทจันทร์, และโสภิณ แสงอ่อน, 2558;
Diasa & Cadimeb, 2017) สัมพันธภาพกับเพื่อน
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(มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์ และคณะ, 2558; Diasa &
Cadimeb, 2017; van Harmelen et al., 2017; Zhao,
Guo, Suhonen, & Leino-Kilpi, 2016) การมีสติ,
การมีความคิดทางลบ ความมัน่ คงทางจิต (mental
capacity) การเข้าใจความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ (empathy)
(Mathad et al., 2017) และการมีเครือข่ายทาง
สังคม (social networking) (Sigalit & Sivia, 2017)
จะเห็นได้ว่าการศึกษาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง
กับความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาล
ยังมีค่อนข้างจ�ำกัด การศึกษาที่พบในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเชิงความ
สัมพันธ์ (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2556;
Sigalit & Sivia, 2017) และเป็นการศึกษาแยก
แต่ละปัจจัย การศึกษาปัจจัยทีร่ ว่ มกันท�ำนายความ
แข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาลมีค่อนข้าง
จ�ำกัด ดังนัน้ การศึกษาปัจจัยท�ำนายความแข็งแกร่ง
ในชี วิ ต ในนั ก ศึ ก ษาพยาบาลจึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น
อย่างยิ่ง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะน�ำ
ไปสูก่ ารพัฒนาความแข็งแกร่งในชีวติ ในนักศึกษา
พยาบาล อันจะช่วยให้นักศึกษาพยาบาลสามารถ
ปรั บ ตั ว กั บ ความเครี ย ดและความท้ า ทายจาก
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เหตุการณ์
ทีส่ ร้างความยุง่ ยากใจ (negative events) บรรยากาศ
ในครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อน กับความ
แข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลระดั บ
ปริญญาตรี
2. เพื่อศึกษาความสามารถของเหตุการณ์
ที่สร้างความยุ่งยากใจ บรรยากาศในครอบครัว
และสัมพันธภาพกับเพื่อนในการร่วมกันท�ำนาย
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ความแข็งแกร่งในชีวติ ของนักศึกษาพยาบาลระดับ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เช่น รู้จักกาละเทศะ
ปริญญาตรี
รู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในเวลาที่จ�ำเป็น
เป็นต้น ซึ่งกรอทเบอร์กเชื่อว่าแต่ละบุคคลจะน�ำ
กรอบแนวคิดการวิจัย
3 องค์ ป ระกอบหลั ก นี้ ม าใช้ ใ นการจั ด การกั บ
กรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ จ าก ปั ญ หาในชี วิ ต (พั ช ริ น ทร์ นิ น ทจั น ทร์ , 2558,
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความแข็งแกร่ง หน้า 15-16; Grotberg, 1999) การที่นักศึกษา
ในชี วิ ต ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละมี อิ ท ธิ พ ล พยาบาลจะมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูงหรือต�่ำ
กับความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาล เกีย่ วข้องกับหลายปัจจัย จากการทบทวนวรรณกรรม
และวัยรุ่นกลุ่มอื่นที่ใกล้เคียง เช่น ในนักศึกษา ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาแพทย์ และวั ย รุ ่ น ซึ่ ง ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต และน่ า จะมี อิ ท ธิ พ ลกั บ
ความแข็งแกร่งในชีวิต “เป็นความสามารถหรือ ความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาลได้แก่
ศักยภาพของบุคคลในการยืนหยัดอยู่ได้อย่างมี เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ บรรยากาศใน
ประสิทธิภาพ ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย ครอบครั ว และสั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ น โดยมี
ในชีวิต หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด รายละเอียดดังนี้
ในชีวิต พร้อมทั้งสามารถฟื้นตัวและน�ำพาชีวิต
เหตุการณ์ทสี่ ร้างความยุง่ ยากใจ เป็นการรับรู้
ของตนให้ ผ ่ า นพ้ น จากการได้ รั บ ผลกระทบ ของนักศึกษาว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ที่เกิดจากสถานการณ์นั้นได้ อันจะน�ำไปสู่การ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึกยุ ่ งยากใจมากน้ อ ยเพี ย งใด
เปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น เกิ ด การเรี ย นรู ้ เติ บ โตขึ้ น ซึง่ นักศึกษาพยาบาลเป็นกลุม่ นักศึกษาทีต่ อ้ งเผชิญ
เข้าใจชีวิตมากขึ้น และเข้มแข็งขึ้น” (พัชรินทร์ กับเหตุการณ์ที่หลากหลาย ทั้งจากการเรียนและ
นินทจันทร์ และคณะ, 2552, หน้า 5; พัชรินทร์ การใช้ชวี ติ ทีน่ กั ศึกษาต้องปรับตัวเพือ่ เอาชนะและ
นินทจันทร์และคณะ,2555,หน้า20,Grotberg,1999) ผ่านพ้นให้ได้ในการพัฒนาตนเองในเชิงวิชาชีพ ซึง่
ซึ่งตามแนวคิดของกรอทเบอร์ก ความแข็งแกร่ง เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ในชี วิ ต ประกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบหลั ก คื อ กับเพื่อน คู่รัก การเงิน วิชาเรียน ครู/อาจารย์ บิดา
‘I have’ (ฉันมี...) เป็นแหล่งสนับสนุนภายนอก มารดา นักเรียนอื่น ญาติพี่น้อง สุขภาพ ข้อจ�ำกัด
ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต เช่ น ในการเรียนและความสนใจในวิชาเรียน เป็นต้น
มีคนในครอบครัวที่ไว้ใจได้และให้ความรัก มีคน เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่พร้อมให้ก�ำลังใจและสนับสนุน เป็นต้น ‘I am’ ทีพ่ บว่า มีความสัมพันธ์ทางลบกับความแข็งแกร่ง
(ฉันเป็นคนที่..) เป็นความเข้มแข็งภายในของ ในชีวติ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ นัน่ คือ นักศึกษา
แต่ ล ะบุ ค คล เช่ น เป็ น คนที่ มี ค วามภาคภู มิ ใ จ พยาบาลที่มองว่าเหตุการณ์ที่นักศึกษาประสบ
ในตนเอง เป็นคนที่พร้อมจะยอมรับและยกย่อง สร้างความยุ่งยากใจมากมีแนวโน้มที่จะมีความ
ผู้อื่น เป็นต้น และ ‘I can’ (ฉันสามารถที่จะ...) แข็งแกร่งในชีวิตต�่ำ (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ
เป็นปัจจัยด้านทักษะในการจัดการกับปัญหาและ คณะ, 2556; พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2557;
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วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2560; Peng
et al., 2012; Smith & Yang, 2017; Thanoi et al.,
2010) รวมทัง้ มีการศึกษาทีพ่ บว่าเหตุการณ์ทสี่ ร้าง
ความยุง่ ยากใจมีอทิ ธิพลต่อความแข็งแกร่งในชีวติ
ในนั ก ศึ ก ษาพยาบาล (พั ช ริ น ทร์ นิ น ทจั น ทร์
และคณะ, 2557) และในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาส
(พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2560)
บรรยากาศในครอบครัว เป็นสภาพแวดล้อม
ภายในครอบครัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่ า งสมาชิ ก ในครอบครั ว การปฏิ บั ติ ต าม
กฏเกณฑ์ของครอบครัว การแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง
ของครอบครัว และความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน
ของสมาชิกในครอบครัว (จริยกุล ตรีสวุ รรณ, 2542;
มะลิวรรณ วงษ์ขนั ธ์ และคณะ, 2558) ซึง่ ครอบครัว
เป็นแหล่งสนับสนุนทีส่ ำ� คัญของนักศึกษาพยาบาล
ทีจ่ ะช่วยให้นกั ศึกษามีความมัน่ ใจในตนเอง อันจะ
ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวติ ในนักศึกษา
พยาบาล (พั ช ริ น ทร์ นิ น ทจั น ทร์ และคณะ,
2557) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า บรรยากาศ
ในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
แข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาล (นฤมล
สมรรคเสวี และคณะ, 2558; พัชรินทร์ นินทจันทร์
และคณะ, 2554, 2557) และในวัยรุ่น (มะลิวรรณ
วงษ์ขันธ์ และคณะ, 2558; Diasa & Cadimeb,
2017) นั่นคือนักศึกษาพยาบาลที่มีบรรยากาศใน
ครอบครัวดีมีแนวโน้มที่จะมีความแข็งแกร่งใน
ชีวิตสูง อีกทั้งยังพบว่า บรรยากาศในครอบครัว
มีอิทธิพลทางบวกต่อความแข็งแกร่งในชีวิตใน
นักศึกษาพยาบาล (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ
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คณะ, 2554, 2557)
สัมพันธภาพกับเพื่อน เป็นการรับรู้ของ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ แ ละ
พฤติ ก รรมของเพื่ อ นที่ แ สดงต่ อ กั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เช่น มีความสุขเมื่อได้
ให้ความช่วยเหลือเพื่อน การสนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือเมือ่ เพือ่ นต้องการ การรูจ้ กั ให้เกียรติและ
เคารพสิทธิของเพื่อน การรู้จักรับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อน เป็นต้น (ทวิกาญจน์ ไชยแก้ว, 2554,
หน้า 5) ดังนัน้ การมีสมั พันธภาพกับเพือ่ นดีจะช่วย
ให้นักศึกษาพยาบาลสามารถเผชิญกับเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในชีวติ ของนักศึกษาพยาบาล ซึง่ มีงานวิจยั ทีพ่ บว่า
สัมพันธภาพกับเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาล
(Zhao et al., 2016) ในนักศึกษาแพทย์ (Zhao
et al., 2016) และในวัยรุ่น (มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์
และคณะ, 2558; Diasa & Cadimeb, 2017;
van Harmelen et al., 2017) นั่นคือนักศึกษาที่มี
สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นดี มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ค วาม
แข็งแกร่งในชีวิตสูง อีกทั้งยังพบว่า สัมพันธภาพ
กับเพื่อนเป็นปัจจัยท�ำนายที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อ
ความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่น (van Harmelen
et al., 2017)
ดั ง นั้ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ร้ า งความยุ ่ ง ยากใจ
บรรยากาศในครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพือ่ น
จึงน่าจะสามารถร่วมกันท�ำนายความแข็งแกร่งใน
ชีวิตในนักศึกษาพยาบาลได้ ดังแผนภาพที่ 1
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เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ
ความแข็งแกร่งในชีวิต
ของนักศึกษาพยาบาล
ระดับปริญญาตรี

บรรยากาศในครอบครัว
สัมพันธภาพกับเพื่อน
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
เหตุการณ์ทสี่ ร้างความยุง่ ยากใจ บรรยากาศ
ในครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อนสามารถ
ร่วมกันท�ำนายความแข็งแกร่งในชีวติ ของนักศึกษา
พยาบาลระดับปริญญาตรี
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบศึกษาความ
สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ท� ำ นาย (predictive correlational
design) ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ นักศึกษา
พยาบาลระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร ชัน้ ปีที่ 1-4 เก็บข้อมูลระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2559 จ�ำนวน
ทั้งหมด 748 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง โดยมีเกณฑ์คัดเข้า คือ สามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาไทยได้ และยินดีเข้าร่วมงานวิจยั ก�ำหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้หลักการ Power analysis
ของโคเฮน (Cohen, 1988) โดยใช้โปรแกรม G*
Power (Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบค่าความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุการณ์สร้างความยุ่งยากใจกับความ
แข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษามหาวิทยาลัยเท่ากับ
-.284 (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2556)
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ค่าความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในครอบครัว
กับความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาล
เท่ากับ .02 (นฤมล สมรรคเสวี และคณะ, 2558)
และค่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสั ม พั น ธภาพกั บ
เพื่ อ นกั บ ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต ในนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลเท่ากับ .027 (นฤมล สมรรคเสวี และคณะ,
2558) ผูว้ จิ ยั จึงก�ำหนดค่า effect size เป็นขนาดเล็ก
ตามการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย multiple regression =
.02 ค่าอัลฟ่าเท่ากับ .01 power เท่ากับ .90 จ�ำนวน
ตัวแปรอิสระเท่ากับ 3 ตัว ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 748 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย การรวบรวม
ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ แ บบสอบถามซึ่ ง
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1: แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
สร้างโดยทีมผูว้ จิ ยั ประกอบด้วยข้อค�ำถามเกีย่ วกับ
เพศ อายุ น�้ำหนัก ส่วนสูง ชั้นปีที่ศึกษา ศาสนา
ผลการเรียน ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากผู้ปกครอง ความ
เพียงพอของเงินที่ได้รับ ทุนการศึกษา สถานภาพ
สมรสของบิดามารดา และบรรยากาศในครอบครัว
ส่วนที่ 2: แบบสอบถามความแข็งแกร่ง
ในชีวิต (the resilience inventory) พัฒนาจาก
แนวคิดความแข็งแกร่งในชีวิต (resilience) ของ
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Edith Henderson Grotberg (1996; 1999) โดย
พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน, และ
ทัศนา ทวีคูณ (2553) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบหลัก
คือ ‘I have’ ‘I am’ และ ‘I can’ โดยที่ I have
(ฉันมี……) เป็นแหล่งสนับสนุนภายนอกที่ส่ง
เสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชีวิต I am (ฉัน
เป็ น คนที่ . ......) เป็ น ความเข้ ม แข็ ง ภายในของ
แต่ ล ะบุ ค คลและ I can (ฉั น สามารถที่ จ ะ….)
เป็นปัจจัยด้านทักษะในการจัดการกับปัญหาและ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล แบบสอบถามนี้มีข้อ
ค�ำถามรวมทั้งสิ้น 28 ข้อ เป็นข้อค�ำถามเกี่ยวกับ
‘I have’ จ�ำนวน 9 ข้อ ‘I am’ จ�ำนวน 10 ข้อ และ
‘I can’ จ�ำนวน 9 ข้อ โดยที่แต่ละข้อมีค�ำตอบให้
เลือกเพื่อแสดงระดับความเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วย 5 ระดับ จาก 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
จนถึ ง 5 หมายถึ ง เห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด คะแนน
ความแข็งแกร่งในชีวิตคือ คะแนนรวมจาก 28 ข้อ
แปลผลโดยการรวมคะแนนของข้ อ ค� ำ ถามทั้ ง
28 ข้อ โดยคะแนนรวมมีค่าตั้งแต่ 28-140 คะแนน
คะแนนมากแสดงว่ามีความแข็งแกร่งในชีวิตสูง
แบบประเมินนีท้ ดสอบความเชือ่ มัน่ โดย Cronbach’s
alpha coefficient ในนักศึกษาพยาบาลมีค่าอยู่
ระหว่าง .83 - .88 (นฤมล สมรรคเสวี และโสภิณ
แสงอ่อน, 2558; พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ,
2554) ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
.89
ส่วนที่ 3: แบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์
ที่สร้างความยุ่งยากใจ (the negative event scale)
ซึ่งพิทักษ์พล บุญยมาลิก (Boonyamalik, 2005)
ดั ด แปลงจาก The Negative Event Scale ที่
สร้างโดย Maybery ในปีค.ศ.2003 โดยแปลเป็น
ภาษาไทยและปรั บ เปลี่ ย นข้ อ ค� ำ ถามให้ เ หมาะ
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สมกับบริบทของวัยรุ่นไทย โดยใช้วิธีการแปล
ย้อนกลับ (back translation) มีจ�ำนวน 42 ข้อ
แต่ละข้อค�ำถามเป็นการสอบถามเกี่ยวกับความ
รู้สึกยุ่งยากใจต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจ�ำวันของนักศึกษา ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ได้แก่เหตุการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเพื่อน คู่รัก
การเงิน วิชาเรียน ครู/อาจารย์ บิดามารดา นักเรียน
อื่น ญาติพี่น้อง สุขภาพ ข้อจ�ำกัดในการเรียนและ
ความสนในวิชาเรียน โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert
scale 6 ระดับ ตั้งแต่ 0-5 โดย 0 หมายถึง เหตุการณ์
ไม่เกิดขึ้น 1 หมายถึง เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแต่ไม่มี
ความยุ่งยากใจ ไปจนถึง 5 หมายถึง เหตุการณ์ได้
เกิดขึ้นและมีความยุ่งยากใจมากที่สุด แปลผลโดย
การรวมคะแนนทั้ง 42 ข้อ คะแนนรวมอยู่ระหว่าง
0-210 คะแนนของเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยาก
ใจมาก หมายถึง เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นและสร้าง
ความยุ่งยากใจระดับสูง แบบสอบถามเหตุการณ์
ที่สร้างความยุ่งยากใจนี้ มีค่าความตรงอยู่ในระดับ
สูง (CVI= 1.00) (Thanoi et al., 2010) และจาก
การหาความเชื่ อ มั่ น โดย Cronbach’s alpha
coefficient ของแบบสอบถามนี้ในกลุ่มนักศึกษา
พยาบาลและกลุ่มวัยรุ่นมีค่าระหว่าง .91 - .96
(พั ช ริ น ทร์ นิ น ทจั น ทร์ และคณะ, 2560;
Boonyamalik, 2005; Thanoi et al., 2010;
Vongsirimas, Sitthimongkol, Beeber, Wiratchai,
& Sangon, 2009) ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .94
ส่ ว นที่ 4: แบบสอบถามบรรยากาศใน
ครอบครัว พัฒนาโดย จริยกุล ตรีสุวรรณ (2542)
มี ข ้ อ ค� ำ ถามจ� ำ นวน 23 ข้ อ ประเมิ น เกี่ ย วกั บ
บรรยากาศในครอบครัว 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว จ�ำนวน 9 ข้อ
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ได้แก่ ข้อ 1, 6, 10, 14,17, 19, 21, 22, และข้อ 23
2) ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของครอบครัว
จ�ำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, 7, 11, 15, 18, และข้อ 20
3) ด้ า นแก้ ป ั ญ หาความขั ด แย้ ง ของสมาชิ ก ใน
ครอบครัว จ�ำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3, 4, 8, 12, และ
ข้อ 16 4) ด้านความส�ำเร็จในหน้าที่การงานของ
สมาชิกในครอบครัว จ�ำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5, 9,
และข้อ 13 ลักษณะค�ำตอบเป็นแบบประมาณค่า
5 ระดับ ตั้งแต่ 1-5 คะแนน โดยค�ำถามด้านบวก
ให้คะแนน 5 หมายถึง จริงมากที่สุด ถึง 1 หมายถึง
ไม่จริง และค�ำถามด้านลบให้คะแนน 1 หมายถึง
จริงมากที่สุด ถึง 5 หมายถึง ไม่จริง โดยข้อค�ำถาม
ด้านบวกได้แก่ ข้อ 1-19 และข้อค�ำถามด้านลบ
ได้แก่ข้อ 20 - 23
การแปลผลบรรยากาศในครอบครัว โดย
รวมคะแนนจากข้อค�ำถามจ�ำนวน 23 ข้อ แล้วน�ำ
มาหารจ�ำนวนข้อทั้งหมด 23 ข้อ คะแนนรวมมี
ค่าตั้งแต่ 1.00 - 5.00 คะแนน คะแนนสูงหมายถึง
มีบรรยากาศในครอบครัวดี และสามารถแปลผล
โดยมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้
คะแนนระหว่าง 1.00 - 2.33 หมายถึง
บรรยากาศในครอบครัวไม่ดี
คะแนนระหว่าง 2.34 - 3.67 หมายถึง
บรรยากาศในครอบครัวปานกลาง
คะแนนระหว่าง 3.68 - 5.00 หมายถึง
บรรยากาศในครอบครัวดี
ค่า Cronbach’s alpha coefficient ของ
แบบสอบถามนี้ ใ นกลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาพยาบาลและ
กลุ่มวัยรุ่นมีค่า .89 (มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์ และ
คณะ, 2558) ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .89
ส่วนที่ 5: แบบสอบถามสัมพันธภาพกับ
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เพื่อน พัฒนาโดย จริยกุล ตรีสุวรรณ (2542) มี
ข้อค�ำถามจ�ำนวน 23 ข้อ แบบสอบถามแบ่งออก
เป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1) การให้การช่วยเหลือสนับสนุน
เพื่ อ นเมื่ อ เพื่ อ นต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ได้ แ ก่
ข้อ 1 และข้อ 7 2) การรู้จักการให้และการรับ
ได้แก่ ข้อ 2, 8, 13 และ ข้อ 18 3) การเคารพ
ในสิทธิของผู้อื่นได้แก่ ข้อ 3, 9, 14 และ ข้อ 19
4) การสนใจในความรู้สึกของเพื่อน ได้แก่ ข้อ 4,
10, 15, 20 และ ข้อ 22 5) การยอมรับความแตก
ต่างระหว่างเพื่อนได้แก่ ข้อ 5, 11, 15, 16 และ
ข้อ 23 และ 6) การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ได้แก่ ข้อ 6, 12 และ ข้อ 17 ลักษณะค�ำตอบ
เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
โดยค� ำ ถามด้ า นบวกให้ ค ะแนน 5 หมายถึ ง
มากที่สุด ถึง 1 หมายถึง น้อยที่สุด และค�ำถาม
ด้านลบให้คะแนน 1 หมายถึง มากที่สุด ถึง 5
หมายถึ ง น้ อ ยที่ สุ ด โดยข้ อ ค� ำ ถามด้ า นบวกมี
จ�ำนวน 12 ข้อได้แก่ ข้อ 1-5, 7-9, 11-12, และ
16-17 และข้อค�ำถามด้านลบมีจ�ำนวน 11 ข้อ
ได้แก่ข้อ 6, 10, 13-15, และ 18-23
การแปลผลสัมพันธภาพกับเพื่อน โดยรวม
คะแนนจากข้อค�ำถามจ�ำนวน 23 ข้อ แล้วน�ำมา
หารจ�ำนวนข้อทั้งหมด 23 ข้อ คะแนนรวมมีค่า
ตั้งแต่ 1.00 - 5.00 คะแนน คะแนนสูงหมายถึง
มีสัมพันธภาพกับเพื่อนดี และสามารถแปลผล
โดยมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้
คะแนนระหว่ า ง 1.00 - 2.33 หมายถึ ง
สัมพันธภาพกับเพื่อนไม่ดี
คะแนนระหว่ า ง 2.34 - 3.67 หมายถึ ง
สัมพันธภาพกับเพื่อนปานกลาง
คะแนนระหว่ า ง 3.68 - 5.00 หมายถึ ง
สัมพันธภาพกับเพื่อนดี
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ค่า Cronbach’s alpha coefficient ของ
แบบสอบถามนี้ในกลุ่มวัยรุ่นมีค่า .84 (มะลิวรรณ
วงษ์ขันธ์ และคณะ, 2558) ในการศึกษาครั้งนี้
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล เลขที่ 2559/57 และได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ผู ้ บ ริ ห ารสถาบั น การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
แห่งหนึง่ ทีจ่ ะด�ำเนินการศึกษา ก่อนการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การชี้ แ จงรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการวิจัยได้แก่ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การด� ำ เนิ น การวิ จั ย และสิ ท ธิ ข องการเข้ า ร่ ว ม
การวิจัยโดยการเข้าร่วมการวิจัยเป็นไปด้วยความ
สมัครใจ นักศึกษาสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมการ
วิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น
รวมถึงข้อมูลจากการวิจัยจะถูกเก็บเป็นความลับ
และการน�ำเสนอข้อมูลจากการวิจัยเป็นลักษณะ
ภาพรวมทัง้ หมดเท่านัน้ เมือ่ นักศึกษายินดีเข้าร่วม
การวิจัยโดยการลงนามในหนังสือยินยอมโดยได้
รับการบอกกล่าวและเต็มใจ ผู้วิจัยจึงด�ำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิ จั ย ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยท�ำหนังสือ
ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ�ำนวยการ
สถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่
ด�ำเนินการศึกษา ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับ
คณาจารย์ทเี่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการวิจยั
และประสานงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ในนักศึกษาที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัย โดยใช้เวลา
หลังเลิกเรียน หรือในช่วงเวลาที่ว่างจากการเรียน
การสอน ซึ่งใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 30 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและตั ว แปร
ที่ศึกษาโดยใช้สถิติบรรยาย และจากการทดสอบ
การกระจายของตัวแปรที่ศึกษาพบว่า บรรยากาศ
ในครอบครั ว มี ก ารกระจายแบบปกติ (normal
distribution) แต่เหตุการณ์ท่ีสร้างความยุ่งยากใจ
สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ น และความแข็ ง แกร่ ง ใน
ชี วิ ต ไม่ มี ก ารกระจายแบบปกติ (non-normal
distribution) จึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ
ความสัมพันธ์อนั ดับของสเปียร์แมน (Spearman’s
rank correlation) และวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ท� ำ นาย
ความแข็งแกร่งในชีวติ ในนักศึกษาพยาบาลโดยใช้
การวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยพหุ คู ณ แบบเป็ น
ขั้นตอน (stepwise regression analysis) จากการ
ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ ผลการ
ทดสอบเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
นักศึกษาพยาบาลกลุม่ ตัวอย่างพบว่า เป็นนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1, 2, 3, และ 4 ร้อยละ 29.3, 28.1, 28.7, และ
13.9 ตามล�ำดับ มีอายุเฉลี่ย 20.32 ปี (SD = 1.12)
และมีเกรดเฉลี่ย 3.13 (SD = .44) ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงร้อยละ 94.4 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ
96.9 เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากผู ้ ป กครองเพี ย งพอและ
เพียงพอบางครั้งใกล้เคียงกันคิดเป็นร้อยละ 46.8
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ไม่ได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 79 ไม่ได้กู้ยืมเงิน
จากรัฐบาลร้อยละ 75.3 บิดามารดาอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน
ร้ อ ยละ 76.3 บรรยากาศในครอบครั ว รั ก ใคร่
กลมเกลียวกันดีร้อยละ 65
2. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่สร้าง
ความยุ ่ ง ยากใจ บรรยากาศในครอบครั ว และ
สัมพันธภาพกับเพื่อนกับความแข็งแกร่งในชีวิต
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติความ
สั ม พั น ธ์ อั น ดั บ ของสเปี ย ร์ แ มน (Spearman’s

rank correlation) (ตารางที่ 1) พบว่า เหตุการณ์
ที่สร้ างความยุ ่ งยากใจ มี ความสั มพั นธ์ ทางลบ
กับความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล
ระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (rs =
-.263, p < .01) และบรรยากาศในครอบครัวและ
สัมพันธภาพกับเพือ่ นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความแข็งแกร่งในชีวติ ของนักศึกษาพยาบาลระดับ
ปริญญาตรีอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (rs = .543,
p < .01; rs = .326, p < .01, ตามล�ำดับ)

ตารางที่ 1		 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบอันดับของสเปียร์แมนระหว่าง เหตุการณ์ที่สร้างความ
			 ยุ่งยากใจ บรรยากาศในครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อนกับความแข็งแกร่งในชีวิต
			 ของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี (n = 748)
ตัวแปร

1

2

3

1. เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ

1.000

2. บรรยากาศในครอบครัว

-.219**

1.000

3. สัมพันธภาพกับเพื่อน

-.259**

.350**

1.000

4. ความแข็งแกร่งในชีวิต

-.263**

.543**

.326**

4

1.000

*p < .05 **p < .01, two-tailed
3. ปัจจัยท�ำนายความแข็งแกร่งในชีวติ ของ
นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี
ผลการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ ด้ ว ยวิ ธี
แบบขั้นตอน พบว่า เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่ง
ยากใจ บรรยากาศในครอบครัว และสัมพันธภาพ
กับเพื่อนสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของคะแนนความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษา
พยาบาลได้ร้อยละ 34.60 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
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สถิติ (F = 130.953, df = 3, 744, p < .001) โดย
ปัจจัยทีม่ อี ำ� นาจในการท�ำนายสูงสุดคือ บรรยากาศ
ในครอบครัว (β = .493, p < .001) รองลงมา
คือ สัมพันธภาพกับเพื่อน (β = .126, p < .001)
และ เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ (β = -.114,
p < .001) (ตารางที่ 2 และ 3) โดยจากผลการวิจัย
ครั้งนี้สามารถสร้างสมการการท�ำนายคะแนน
ความแข็งแกร่งในชีวติ ในนักศึกษาพยาบาลได้ดงั นี้
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สมการในรูปแบบค่าคะแนนมาตรฐาน (standardized score)
Z(ความแข็งแกร่งในชีวิต) = .493Z (บรรยากาศในครอบครัว) + .126Z (สัมพันธภาพกับเพื่อน) - .114Z (เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ)
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ บรรยากาศ
		 ในครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อนกับความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล
			 ระดับปริญญาตรี (n = 748)
Model
R
R2 R2 change F change p-value
1. บรรยากาศในครอบครัว

.561

.315

.315

342.287

.000

2. บรรยากาศในครอบครัวและสัมพันธภาพ
กับเพื่อน

.578

.344

.019

21.452

.000

3. บรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพ
.588
กับเพือ่ นและเหตุการณ์ทสี่ ร้างความยุง่ ยากใจ

.346

.012

13.484

.000

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอยของ เหตุการณ์ทสี่ ร้างความยุง่ ยากใจ บรรยากาศใน ครอบครัว และ
			 สัมพันธภาพกับเพือ่ น ของสมการถดถอยพหุคณ
ู ทีใ่ ช้ในการพยากรณ์ทำ� นายความแข็งแกร่ง
			 ในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี (n = 748)
β
ตัวแปรท�ำนาย
b
SEb
t
p-value
บรรยากาศในครอบครัว

.416

.027

.493

15.487

.000

สัมพันธภาพกับเพื่อน

.107

.027

.126

3.941

.000

เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ

-.037 .010

-.114

-3.672

.000

Constant (a) = 66.78, R= .588, R2 = .346, R2 adj = .343, SEE = 7.428, F (3, 744) = 130.953, p < .001
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ร้ า ง
ความยุ่งยากใจ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
แข็งแกร่งในชีวิต และบรรยากาศในครอบครัว
และสั ม พั นธภาพกับ เพื่อนมีค วามสัมพันธ์ ท าง
บวกกับความแข็งแกร่งในชีวิต และพบว่า ทั้ง 3
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ปั จ จั ย สามารถร่ ว มกั น อธิ บ ายความแปรปรวน
ของคะแนนความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษา
พยาบาลได้ ร ้ อ ยละ 34.60 โดยที่ บ รรยากาศใน
ครอบครัวเป็นตัวแปรที่มีความสามารถในการ
ท�ำนายสูงสุด รองลงมาคือ สัมพันธภาพกับเพื่อน
และเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ ตามล�ำดับ
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ซึ่งอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ: ผลการ
ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พ บว่ า เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ร้ า งความ
ยุ่งยากใจมีความสัมพันธ์ทางลบและเป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษา
พยาบาลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ผลการศึกษา
ครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบความ
สัมพันธ์ทางลบระหว่างเหตุการณ์ที่สร้างความ
ยุ่งยากใจกับความแข็งแกร่งในชีวิต (พัชรินทร์
นินทจันทร์ และคณะ, 2556; พัชรินทร์ นินทจันทร์
และคณะ, 2557; พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ,
2560; Peng et al., 2012; Smith & Yang, 2017;
Thanoi et al., 2010) รวมทั้ ง ได้ ผ ลการศึ ก ษา
เช่นเดียวกับการศึกษาที่พบว่าเหตุการณ์ที่สร้าง
ความยุง่ ยากใจมีอทิ ธิพลทางลบต่อความแข็งแกร่ง
ในชีวติ ในนักศึกษาพยาบาล (พัชรินทร์ นินทจันทร์
และคณะ, 2557; พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ,
2560) จึงอาจกล่าวได้ว่า นักศึกษาพยาบาลที่มี
การรั บ รู ้ เ หตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ว่ า เป็ น เหตุ ก ารณ์
ที่สร้างความยุ่งยากใจให้ตนเองน้อย ก็น่าจะเป็น
ผู ้ ที่ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต สู ง ซึ่ ง เหตุ ก ารณ์
สร้างความยุ่งยากใจในการศึกษาครั้งนี้ประกอบ
ไปด้วย ปัญหากับเพื่อน ปัญหากับแฟน ปัญหา
ด้านการเงิน ปัญหาเกี่ยวกับวิชาเรียน ปัญหากับ
ครู อาจารย์ ปัญหากับบิดามารดา ปัญหากับญาติ
พี่น้อง ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านข้อจ�ำกัด
ในการเรียน และปัญหาด้านความสนใจในวิชา
ที่ เ รี ย น การที่ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลมองเหตุ ก ารณ์
เหล่านี้ว่าก่อให้เกิดความยุ่งยากใจต่อตนเองน้อย
น่าจะแสดงถึงความสามารถของนักศึกษาพยาบาล
ในการจัดการกับปัญหาและการมีความสามารถใน
การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้าง (I can)
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ซึ่ ง การที่ นั ก ศึ ก ษามี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ บุ ค คล
รอบข้าง บุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นแหล่งสนับสนุน
ที่ส�ำคัญส�ำหรับนักศึกษา (I have) นอกจากนี้
การที่นักศึกษาสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่าง
ประสบความส�ำเร็จและรูส้ กึ ถึงการได้รบั การยอมรับ
จากบุคคลรอบข้างก็น่าจะส่งผลให้นักศึกษารู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง (I am) จากที่กล่าวมาอาจจะ
สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาที่มีเหตุการณ์ที่สร้าง
ความยุ ่ ง ยากใจน้ อ ยน่ า จะมี ค วามแข็ ง แกร่ ง ใน
ชี วิ ต สู ง ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง สนั บ สนุ น ความ
ส�ำคัญของเหตุการณ์ท่ีสร้างความยุ่งยากใจที่มีต่อ
ความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาล
บรรยากาศในครอบครัว: ผลการศึกษาพบ
ว่าบรรยากาศในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทาง
บวกและเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลสู ง สุ ด ต่ อ ความ
แข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ การศึกษาครั้งนี้ได้ผลการศึกษา
เช่นเดียวกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า บรรยากาศ
ในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
แข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาล (นฤมล
สมรรคเสวี และคณะ, 2558; พัชรินทร์ นินทจันทร์
และคณะ, 2554, 2557) และบรรยากาศใน
ครอบครัวมีอิทธิพลทางบวกต่อความแข็งแกร่ง
ในชีวติ ในนักศึกษาพยาบาล (พัชรินทร์ นินทจันทร์
และคณะ, 2554, 2557) ทั้ ง นี้ บ รรยากาศใน
ครอบครัว เป็นการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล
เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของครอบครัว การแก้
ปัญหาความขัดแย้งของครอบครัว และความส�ำเร็จ
ในหน้าทีก่ ารงานของสมาชิกในครอบครัว (จริยกุล
ตรีสุวรรณ, 2542; มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์ และคณะ,
2558) ซึง่ การมีครอบครัวทีด่ ที รี่ กั ใคร่กลมเกลียวกัน
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แสดงถึ ง ว่ า ครอบครั ว มี ค วามรั ก เป็ น ฐานใน
การด� ำ เนิ น ชี วิ ต มี ค วามผู ก พั น ซึ่ ง กั น และกั น
ครอบครัวจึงเป็นแหล่งสนับสนุนที่ส�ำคัญของ
นักศึกษาพยาบาล (I have) ที่จะช่วยให้นักศึกษา
มีความมั่นใจในตนเอง (I am) ในการจัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างประสบความส�ำเร็จ (I can)
(พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2554, 2557)
จึงอาจกล่าวได้ว่า นักศึกษาพยาบาลที่มีครอบครัว
ที่มีสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวดี
หรือรักใคร่กลมเกลียวกันดี มีความข้ดแย้งน้อย
เมื่ อ มี ค วามขั ด แย้ ง ในครอบครั ว ก็ ร ่ ว มมื อ กั น
แก้ปัญหา และสมาชิกในครอบครัวรู้จักหน้าที่
ตนเอง ท�ำตามกฎระเบียบของครอบครัว จะเป็น
ผูท้ มี่ คี วามแข็งแกร่งในชีวติ สูง ประกอบกับผลจาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่า บรรยากาศในครอบครัว
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความแข็งแกร่งใน
ชีวติ ในนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
จึงชี้ให้เห็นว่าครอบครัวมีความส�ำคัญอย่างมาก
ที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต ใน
นักศึกษาพยาบาล
สัมพันธภาพกับเพื่อน: ผลการศึกษาพบว่า
สัมพันธภาพกับเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาล
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ การศึกษาครั้งนี้ได้ผล
การศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า
สัมพันธภาพกับเพือ่ นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความแข็งแกร่งในชีวติ ในนักศึกษาพยาบาล (Zhao
et al., 2016) และผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุน
สมมติฐานที่ว่าสัมพันธภาพกับเพื่อนเป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษา
พยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในกลุ่ม
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นักศึกษาแพทย์ (Zhao et al., 2016) และในวัยรุ่น
ที่ พ บอิ ท ธิ พ ลของสั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นที่ มี ต ่ อ
ความแข็งแกร่งในชีวิต (Diasa & Cadimeb, 2017;
van Harmelen et al., 2017) ผลการศึกษาครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่านักศึกษาทีม่ สี มั พันธภาพกับเพือ่ น
ดีมแี นวโน้มทีจ่ ะเป็นผูม้ คี วามแข็งแกร่งในชีวติ สูง
ทีพ่ บผลการศึกษาเช่นนีอ้ าจอธิบายได้วา่ นักศึกษา
พยาบาลอยู่ในช่วงวัยรุ่น เป็นวัยที่กลุ่มเพื่อนมี
ความส�ำคัญอย่างมากต่อการใช้ชวี ติ (Ahern, 2006;
Diasa & Cadimeb, 2017; Sawyer, Azzopardi,
Wickremarathne, & Patton, 2018; van Harmelen
et al., 2017) การมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ เพื่ อ น
นักศึกษาพยาบาลจึงมีแหล่งสนับสนุนที่ส�ำคัญ
(I have) ยามที่มีปัญหาไม่ว่าจะจากการเรียน จาก
ชีวิตประจ�ำวัน นักศึกษาพยาบาลที่มีสัมพันธภาพ
ทีด่ กี บั เพือ่ นก็จะมีบคุ คลทีต่ นเองไว้ใจ และสามารถ
ปรึกษาได้ อันจะเอื้ออ�ำนวยให้นักศึกษาสามารถ
ผ่านพ้นเหตุการณ์ความเครียดต่าง ๆ ในชีวิตและ
สามารถจั ด การปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(I can) นอกจากนี้การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน
ก็แสดงให้เห็นว่านักศึกษาน่าจะเป็นคนที่รู้จักให้
เกียรติผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ
เมื่ อ เพื่ อ นต้ อ งการ และการที่ เ พื่ อ นตอบสนอง
ต่อนักศึกษาในทางบวกก็จะส่งผลให้นักศึกษา
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และมีความสุขในชีวิต
(I am) ดังนั้นการมีสัมพันธภาพกับเพื่อนดีจะช่วย
ให้นักศึกษาพยาบาลสามารถเผชิญกับเหตุการณ์
ต่าง ๆในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วย
เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต ในนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลได้
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า บรรยากาศใน
ครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน และเหตุการณ์
ทีส่ ร้างความยุง่ ยากใจสามารถร่วมกันท�ำนายความ
แข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรมี
การจัดกิจกรรมอันจะเป็นการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในชีวิตส�ำหรับนักศึกษาดังนี้
1. อาจารย์ พ ยาบาลและบุ ค ลากรในที ม
สุขภาพควรจะมีกิจกรรมที่คงไว้และเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวของนักศึกษา
พยาบาล
2. สถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลควรจะจั ด
กิจกรรมนอกหลักสูตรทีจ่ ะเสริมสร้างให้นกั ศึกษา
ตระหนักถึงความส�ำคัญของเพื่อน การรู้จักให้
เกียรติเพื่อน รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ
เมื่อเพื่อนต้องการ อันจะน�ำไปสู่สัมพันธภาพที่ดี
กับเพื่อน
3. สถาบั น การศึ ก ษาน่ า จะมี กิ จ กรรมที่
จะเอื้ออ�ำนวยให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง
ในการจัดการกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้การสนับสนุน
เงินทุนส�ำหรับการศึกษาในครัง้ นี้ และขอขอบคุณ
นักศึกษาพยาบาลทุกท่านทีย่ นิ ดีเป็นส่วนหนึง่ ของ
การวิจัยครั้งนี้ส่งผลให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ส�ำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
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