วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

THE RELATIONSHIPS OF RESILIENCE, PRACTICAL PROBLEMS ON THE
WARD AND SOCIAL SUPPORT TO STRESS AMONG NURSING STUDENTS*
Adcharaphan Wongnoi, B.N.S**, Patcharin Nintachan, RN, Ph.D.***, Sopin Sangon, RN, Ph.D.****
Abstract
Objective: This descriptive correlational study aimed at investigating the relationships of resilience,
practical problems on the ward, and social support to stress among nursing students.
Methods: The samples were 168 third and fourth-year nursing students studying in the Bachelor of
Nursing Science Program of a nursing education institution in the central region of Thailand who have experienced
both theory and practicum courses. The purposive sampling was used to select the samples. The instruments for data
collection were the Personal Information Questionnaire, Perceived Stress Scale-10 (PSS-10), the Resilience
Inventory, Questionnaire on the Opinions of Nursing Students towards Practical Problems on the Ward, and Personal
Resource Questionnaire (PRQ Part II). Descriptive statistics and Spearman’s rank correlation coefficient were used
for data analyses.
Results: The findings revealed that resilience and social support were negatively and statistically
significantly associated with stress (r = -.36, p = .000; r = -.42, p = .000) and practical problems on the ward were
positively related to stress with statistical significance (r = .28, p = .000).
Conclusion: The results of this study can be applied to develop a program to enhance resilience, awareness
of available social support resources, and effective coping strategies to deal with the practical problems on the ward
in order to prevent or reduce stress among nursing students.
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ความสัมพันธ์ ระหว่างความแข็งแกร่ งในชีวติ ปัญหาการฝึ กปฏิบัติงาน
บนหอผู้ป่วย และแรงสนับสนุนทางสังคม กับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล*
อัจฉราพรรณ วงษ์ น้อย, พย.บ.**, พัชริ นทร์ นินทจันทร์ , RN, Ph.D.***, โสภิณ แสงอ่ อน, RN, Ph.D.****
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : การวิจยั แบบบรรยายความสัมพันธ์ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความแข็งแกร่ งในชี วิต ปั ญหาการฝึ กปฏิบัติงานบนหอผูป้ ่ วย และแรงสนับสนุ นทางสังคม กับความเครี ยดของ
นักศึกษาพยาบาล
วิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 และ 4 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของ
สถาบันการศึ กษาพยาบาลแห่ งหนึ่ งในภาคกลาง ที่ ผ่านการเรี ยนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จานวน 168 ราย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบ
วัดการรับรู ้ความเครี ยด แบบประเมินความแข็งแกร่ งในชีวิต แบบสอบถามปัญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล และแบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติบรรยาย
และสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปี ยร์แมน
ผลการศึกษา : ผลการศึกษาพบว่า ความแข็งแกร่ งในชีวิตและแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับความเครี ยดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = -.36, p = .000; r = -.42, p = .000 ตามลาดับ) ปัญหาการฝึ กปฏิบตั ิงาน
บนหอผูป้ ่ วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครี ยด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = .28, p = .000)
สรุป : ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งใน
ชีวิต การตระหนักถึงแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่มีอยู่ และการจัดการกับปัญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อป้องกันหรื อลดความเครี ยดในนักศึกษาพยาบาล
คาสาคัญ : ความเครี ยด ความแข็งแกร่ งในชีวิต ปัญหาการฝึ กภาคปฏิบตั ิ แรงสนับสนุนทางสังคม นักศึกษา
พยาบาล
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ความสาคัญของปัญหา
วิชาชีพพยาบาลถือเป็ นวิชาชีพที่มีบทบาท
สาคัญในระบบสุ ขภาพของประเทศไทย เนื่ องจาก
จานวนผูร้ ับบริ การทั้งในโรงพยาบาล และในชุมชน
ที่มีภาวการณ์เจ็บป่ วยที่ซับซ้อนมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
พยาบาลจะต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ และทักษะทางการ
พยาบาลในการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งการก้าวเข้ามาสู่ วิชาชีพ
พยาบาลที่ตอ้ งมีความพร้อมทั้งความรู ้ดา้ นวิชาการ
และปฏิบตั ิการพยาบาลได้น้ นั กระบวนการจัดการ
เรี ย นการสอนทั้ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ ข อง
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ เ พื่ อ เสริ มสร้ างให้นักศึ กษาเกิ ดกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ในด้า นวิช าการ และทักษะการปฏิ บัติ การ
พยาบาล สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ดูแลผูร้ ับบริ การได้อย่างเป็ นองค์รวม เป็ นพยาบาล
วิชาชี พที่มีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ดีการเข้าสู่ วิชาชี พ
พยาบาลอาจส่ งผลให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลเกิ ด
ความเครี ย ดต่ อการปรั บตัวในหลาย ๆ ด้า น โดย
ปั จจัยที่ทาให้นักศึกษาเกิดความเครี ยดอาจเกิดจาก
ปั จจัยด้านการเรี ยนการสอน ปั จจัยด้านงานที่ได้รับ
มอบหมายและภาระงานที่ มากเกิ นไป ปั จจัยด้า น
การคาดหวัง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ
กับเพื่อน ปัจจัยด้านสถานศึกษา ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
เป็ นต้น (ธนพล บรรดาศัก ดิ์ , กนกอร ชาวเวี ย ง,
และนฤมล จันทรเกษม, 2558; มาลีวลั เลิศสาครศิริ,
2557; สิ ริทรัพย์ สี หะวงษ์ และคณะ, 2561; Alsaqri,
2017; Zhao, Lei, He, Gu, & Li, 2015)
ความเครี ยดเป็ นสภาวะกดดันที่เกิดขึ้นเมื่อ
มีสิ่งหนึ่ งสิ่ งใดมาคุกคาม ก่อให้เกิดความไม่สมดุล
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ทั้งร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั งคม และจิ ต วิ ญญาณ
ของบุ ค คล (อรพรรณ ลื อ บุ ญ ธวั ช ชั ย , 2556)
นักศึกษาบางคนมีความสามารถในการปรับตัวต่อ
เหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้น สามารถเอาชนะความ
ยากลาบากต่าง ๆ คงไว้ซ่ ึ งสุ ขภาพที่ดี แต่ในขณะที่
นักศึ กษาบางคนเกิ ดความล้มเหลวในการปรั บตัว
เกิ ด ความเจ็ บป่ วยและสู ญเสี ย ศักยภาพในการทา
หน้าที่ ของตนเอง (สมจิ ต หนุ เจริ ญกุล , 2544) ซึ่ ง
ความเครี ยดในระดับสู งจะส่ งผลต่อสุ ขภาพกายและ
สุ ข ภาพจิ ต ของนัก ศึ ก ษาพยาบาล ส าหรั บ ผลต่ อ
สุ ขภาพกาย พบว่านักศึ กษาที่ มีค วามเครี ยดสู งจะ
ส่ งผลต่อสุ ขภาพกายที่ไม่ดี (Klainin-Yobas, Keawkerd,
Pumpuang, Thunyadee, Thanoi, & He, 2013) ปวดท้อง
อาเจียน (Bayoumi et al., 2012) นอนไม่หลับ (Bartlett,
Taylor, & Nelson, 2016) ปวดศี ร ษะ เบื่ อ อาหาร
นักศึ กษามี ค วามสนใจและประสิ ท ธิ ภ าพในการ
เรี ยนรู ้ลดลง (Sun et al., 2016) เป็ นต้น ส่ วนผลต่อ
สุ ขภาพจิ ต พบว่านักศึ กษาที่ มีความเครี ยดสู งจะมี
ความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจ (Klainin-Yobas et
al., 2013) มี ค วามกัง วลกับ สิ่ ง ที่ ก าลัง จะเกิ ด ขึ้ น
(Bartlett et al, 2016; Sheu, Lin, & Hwang, 2012)
รู ้ สึกซึ มเศร้ า (Labrague, 2013) กระวนกระวายใจ
ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ (มาลีวลั เลิศสาครศิริ ,
2557) และความสนใจและการเรี ยนรู ้ลดลง (Sun et al.,
2016) จากผลกระทบทางด้านสุ ขภาพกายและด้าน
สุ ขภาพจิตดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นได้ว่าความเครี ยด
มีความสาคัญกับนักศึกษาพยาบาลเป็ นอย่างยิง่
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัย
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความเครี ย ดในนัก ศึ ก ษาพยาบาล
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พบว่า มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทางลบ ทางบวก
ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ นอน และไม่มีความสัมพันธ์
กับความเครี ยด ดังนี้ ปั จจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์
ในทางลบกับความเครี ย ดของนัก ศึ ก ษาพยาบาล
ได้แ ก่ สั มพันธภาพระหว่า งนักศึ กษากับอาจารย์
(กฤตพัทธ์ ฝึ กฝน, เปรมฤดี ศรี วิชยั , สุ รางคนา ไชยริ นคา,
และปภัชญา ธัญปานสิ น, 2561; มาลีวลั เลิศสาครศิริ,
2557) การเตรี ยมตัวก่อนฝึ กปฏิบตั ิงาน (ลัดดาวัลย์
แดงเถิน, 2558) แรงสนับสนุนทางสังคม (เบญจวรรณ
วงศ์ป ราชญ์ , 2561) และความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต
(ทัศนา ทวีคูณ, พัชริ นทร์ นิ นทจันทร์ , และโสภิ ณ
แสงอ่ อ น, 2555; Smith & Yang, 2017) และมี
การศึ กษาพบว่า ความแข็งแกร่ งในชี วิตมี อิทธิ พล
ทางตรงต่อความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล นัน่ คือ
การที่นกั ศึกษาพยาบาลมีความแข็งแกร่ งในชีวิตสู ง
จะมีความเครี ยดน้อย (พัชริ นทร์ นินทจันทร์ , ทัศนา
ทวีคูณ, จริ ยา วิทยะศุภร, และพิศสมัย อรทัย, 2554)
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในทางบวก
ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิ (กฤตพัทธ์
ฝึ กฝน และคณะ, 2561) และสุ ขภาพทางกาย-จิ ตสังคม (Labrague, 2013) นอกจากนี้ผลการศึกษาใน
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต พบว่ า
เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ร้ า งความยุ่ ง ยากใจด้า นการเรี ย น
การเงิ น ภาวะสุ ขภาพ ความขัดแย้งในการปฏิ บัติ
ตามบทบาท ปั ญ หาสั ม พัน ธภาพกั บ เพื่ อ นหรื อ
ผู ้ร่ ว มงาน และปั ญ หาสั ม พัน ธภาพกับ บุ ค คลใน
ครอบครั ว หรื อบุ ค คลใกล้ ชิ ด มี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางบวกกับความเครี ยดอีกด้วย (ทัศนา ทวีคูณ และ
คณะ, 2555)
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดที่มี
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ผลการศึกษาไม่แน่ นอน ได้แก่ ปั จจัยด้านสถานที่/
สิ่ งแวดล้อม โดยที่ บางผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัย
ด้านสถานที่/สิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ในทางลบ
กับ ความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล (มาลี ว ัล
เลิศสาครศิริ, 2557) และบางการศึกษาพบว่าปั จจัย
ด้านสถานที่/สิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ในทางบวก
กั บ ความเครี ยดของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล (ธนพล
บรรดาศักดิ์ และคณะ, 2558) แต่ในบางการศึ กษา
พบว่า ปั จจัย ด้า นสถานที่ /สิ่ งแวดล้อม ไม่ มีค วาม
สั ม พัน ธ์ กั บ ความเครี ยดของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
(กฤตพัท ธ์ ฝึ กฝน และคณะ, 2561) ปั จ จั ย ด้ า น
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น บางการศึ ก ษาพบว่ า มี
ความสั มพันธ์ ทางลบกับความเครี ย ด (พัช ริ นทร์
นิ นทจันทร์ และคณะ, 2554) แต่ในบางการศึกษา
พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่มี ค วามสั มพันธ์
กับความเครี ย ด (เบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์ , 2561;
มาลี ว ัล เลิ ศ สาครศิ ริ , 2557) ส่ ว นปั จ จั ย ที่ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดนั้น จากการศึกษาของ
มาลีวลั เลิศสาครศิริ (2557) พบว่า อายุ ระดับชั้นปี
และที่พกั อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดใน
นักศึกษาพยาบาล
สถาบัน การศึ ก ษาพยาบาลแห่ ง หนึ่ งใน
ภาคกลาง เปิ ดสอนหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ที่ มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนทั้ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบตั ิ จากข้อมูลบันทึกการให้คาปรึ กษาของ
สถาบันการศึ กษาพยาบาลแห่ งหนึ่ งในภาคกลาง
(2562) พบว่า นักศึ กษาพยาบาลมาขอเข้า รั บ การ
ปรึ กษาเรื่ องความเครี ยดในการฝึ กภาคปฏิ บัติมาก
ที่ สุ ด และจากบัน ทึ ก สุ ข ภาพนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
ในช่วง พ.ศ. 2555 - 2562 พบว่า มีนกั ศึกษาบางคน
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มีปัญหาสุ ขภาพจิต ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการศึกษาทา
ให้นักศึกษาต้องหยุดพักการเรี ยน หรื อลาออกจาก
การเรี ยน (สถาบันการศึ กษาพยาบาลแห่ งหนึ่ งใน
ภาคกลาง, 2562) การที่จะช่วยให้นกั ศึกษาพยาบาล
ส า มา ร ถจั ด กา ร กั บ ค ว า มเ ค รี ย ด ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภาพนั้น การเข้าใจถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาลจึงมีความสาคัญ
และจาเป็ นอย่างยิง่
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่ า นมา
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเครี ยดของ
นักศึกษาพยาบาลดังกล่าวข้างต้น มีผลการศึกษาซึ่ง
แสดงให้เ ห็ นว่า ตัวแปรความแข็งแกร่ งในชี วิตมี
ความเกี่ยวข้องกับการที่นักศึกษาพยาบาลสามารถ
ก้าวผ่านอุปสรรคปั ญหา สถานการณ์ ที่ก่อ ให้เ กิ ด
ความเครี ยดความยากล าบากในชี วิ ต ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ (ทัศนา ทวีคูณ และคณะ, 2555; พัชริ นทร์
นิ นทจันทร์ และคณะ, 2554) ตัวแปรแรงสนับสนุน
ทางสังคม อันเป็ นการรั บรู ้ของบุคคลเกี่ยวกับการ
ได้รับการสนับสนุนทางด้านข้อมูล/คาแนะนา ด้าน
อารมณ์ และวัตถุ จากบุคคลในสังคมและครอบครัว
อันจะเอื้ ออานวยให้นักศึ กษามี ค วามเครี ยดลดลง
(เบญจวรรณ วงศ์ ป ราชญ์ , 2561; Luo & Wang,
2019; Yang, Han, Bae, & Yang, 2014) แต่อย่างไร
ก็ดีการศึกษาถึงตัวแปรความแข็งแกร่ งในชีวิต และ
แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพี ย ง
การศึ ก ษาในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
ภาพรวมทุกชั้นปี (เบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์, 2561;
พัชริ นทร์ นิ นทจันทร์ และคณะ, 2554; Smith & Yang,
2017; Sossah & Asiedu, 2015) ส่ วนการศึกษาตัวแปร
ปั ญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยกับความเครี ยด

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

ของนักศึกษาพยาบาลในบริ บทประเทศไทยนั้นยัง
มีค่อนข้างจากัด (กฤตพัทธ์ ฝึ กฝน และคณะ, 2561;
เบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์, 2561; มาลีวลั เลิศสาครศิริ,
2557) การศึกษาครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความแข็ ง แกร่ งในชี วิ ต
ปั ญ หาการฝึ กปฏิ บัติ ง านบนหอผู ้ป่ วย และแรง
สนับสนุ นทางสังคม กับความเครี ยดของนักศึกษา
พยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่
3 และ 4 ซึ่ งเป็ นนักศึ กษาที่ ผ่านการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
แล้ว ผลที่ ได้จากการศึกษาจะเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่
จะนาไปใช้ในการเสริ มสร้ า งให้นักศึ กษามี ค วาม
แข็งแกร่ งในชี วิต สามารถก้าวผ่านอุปสรรคปั ญหา
ที่ เ กิ ด ขึ้ นไปได้ ด้ ว ยดี จั ด การกั บ ปั ญ หาการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
เมื่อเกิดอุปสรรคปั ญหาสามารถขอความช่วยเหลือ
จากบุคคลในครอบครั วหรื อเครื อข่ายสังคมได้ มี
สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตดี ใช้ความรู ้ในการฝึ กปฏิบตั ิ
บนหอผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สาเร็ จการศึกษา
เป็ นพยาบาลที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความ
แข็งแกร่ งในชีวิต ปัญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วย
และแรงสนับสนุ นทางสังคม กับความเครี ยดของ
นักศึกษาพยาบาล
สมมติฐานของการวิจัย
ความแข็ ง แกร่ งในชี วิ ต ปั ญ หาการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วย และแรงสนับสนุนทางสังคม
มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้
ผู ้วิ จั ย พัฒ นามาจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความเครี ยด และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความเครี ยดในนักศึกษาพยาบาล ดังนี้
ความเครียด หมายถึง การรับรู ้ของบุคคล
เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมที่
มีอิทธิ พลซึ่ งกันและกัน เป็ นการประเมินเหตุการณ์
ที่พบเจอของแต่ละบุคคลว่ามีผลต่อสวัสดิภาพหรื อ
อันตรายต่อสุ ขภาพของตนหรื อไม่ และบุคคลจะใช้
ศัก ยภาพและแหล่ ง ประโยชน์ ที่ ต นมี อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ (Lazarus & Folkman, 1984) ส่ ว น
ความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง การรับรู ้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาพยาบาล กับสิ่ งแวดล้อม
ที่มีอิทธิ พลซึ่ งกันและกัน และเป็ นภาวะที่นกั ศึกษา
พยาบาลประเมิ น เหตุ ก ารณ์ น้ ั นว่ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
สวัสดิ ภาพของตน และนักศึ กษาต้องใช้ศ ักยภาพ
แหล่ งประโยชน์ ที่มีอยู่อย่า งเต็มที่ หรื อเกิ นกาลัง
เพื่อสนองความต้องการที่เกิดขึ้น (มณฑา ลิ้มทองกุล
และสุ ภาพ อารี เอื้อ, 2552; Lazarus & Folkman, 1984)
โดยการรั บรู ้ ของแต่ละบุคคลเกี่ ยวกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในชี วิตของตนเอง ที่ก่อให้เกิดความเครี ยด
กดดัน วิต กกังวล อ่อนเพลี ย รบกวน และยุ่งยาก
ลาบากใจ รู ้สึกถึงอารมณ์ทางลบ ที่มีผลต่อการปรับตัว
ของตนเองแตกต่า งกันไป (Cohen & Williamson,
1988) ขึ้นอยู่กับปั จจัยในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นเมื่ อ
นักศึ กษาพยาบาลต้องพบเจอกับอุปสรรคปั ญหา
สภาพแวดล้อม หรื อสถานการณ์ที่สร้างความยุง่ ยาก
ใจขัด ขวางความสาเร็ จ มักจะทาให้นักศึ กษาเกิ ด
ความกดดันภายในใจและเกิดความเครี ยด นักศึกษา
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ต้องดึงแหล่งประโยชน์ที่มีอยู่มาปรับใช้อย่างเต็มที่
เพื่ อ ลดความเครี ยดนั้ นลง จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความเครี ย ดในนัก ศึ ก ษาพยาบาล มี ห ลากหลาย
(กฤตพัทธ์ ฝึ กฝน และคณะ, 2561; ธนพล บรรดาศักดิ์
และคณะ, 2558; ลัดดาวัลย์ แดงเถิน, 2558; มาลีวลั
เลิศสาครศิริ, 2557; Labrague, 2013; Smith & Yang,
2017) ซึ่งปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยดใน
นักศึ กษาพยาบาลในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ ความ
แข็งแกร่ งในชี วิต ปั ญหาการฝึ กปฏิ บตั ิ งานบนหอ
ผูป้ ่ วย และแรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
ความแข็ งแกร่ ง ในชี วิ ต (resilience) เป็ น
ศักยภาพหรื อความสามารถของบุค คลในการยืน
หยัดอยูไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ท่ามกลางสภาวการณ์
เลวร้ายในชี วิต (adversity of life) หรื อเหตุการณ์ ที่
ก่อให้เกิดความเครี ยดในชี วิต (stressful life event)
พร้อมทั้งสามารถที่จะฟื้ นตัว และนาพาชีวิตของตน
ให้ ผ่ า นพ้น จากการได้รั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด จาก
สภาวการณ์ น้ ั น ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในเวลา
รวดเร็ ว อัน จะน าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ข้ ึ น
เติบโตขึ้น และเข้าใจชีวิตมากขึ้น (พัชริ นทร์ นินทจันทร์ ,
ทัศนา ทวีคูณ, และโสภิณ แสงอ่อน, 2558) ซึ่ งตาม
แนวคิ ด ของ Grotberg (1995) ความแข็งแกร่ ง ใน
ชีวิต ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) I
have (ฉั น มี . ..) หมายถึ ง การมี แ หล่ ง สนั บ สนุ น
ภายนอกที่ส่งเสริ มให้เกิดความแข็งแกร่ งในชีวิต 2)
I am (ฉันเป็ นคนที่...) หมายถึง ความเข้มแข็งภายใน
ของแต่ ล ะบุ ค คล 3) I can (ฉั น สามารถที่ จ ะ...)
หมายถึง ทักษะในการจัดการกับปัญหาและสัมพันธภาพ
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ระหว่างบุคคล (Grotberg, 1995) เมื่อนักศึกษาพยาบาล
ต้ อ งพบเจอกั บ สถานการณ์ ห รื อเหตุ ก ารณ์ ที่
ก่อให้เกิดอุปสรรคปัญหา นักศึกษาที่มีความแข็งแกร่ ง
ในชี วิตสู งจะสามารถจัด การกับสถานการณ์ หรื อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (I can) มีครอบครัว
หรื อบุคคลคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและให้
ก าลัง ใจ (I have) นั ก ศึ ก ษาพยาบาลมี ค วามรู ้ สึ ก
ภู มิใจในตนเองที่ ส ามารถแก้ไ ขสถานการณ์ แ ละ
ผ่ า นอุ ป สรรคปั ญ หานั้ น ไปได้ (I am) สิ่ ง เหล่ า นี้
น่ าจะเอื้ออานวยให้นักศึกษาพยาบาลมีแนวโน้มที่
จะมี ค วามเครี ย ดน้อย ซึ่ งจากการศึ กษาของสมิ ท
และยั ง (Smith & Yang, 2017) และการศึ ก ษา
ของคิม และคณะ (Kim, Kim, & Cho, 2017) พบว่า
ความแข็งแกร่ งในชี วิตมี ความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความเครี ยด และการศึ กษาในประเทศไทยพบว่า
ความแข็ ง แกร่ งในชี วิ ต มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
ความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล นัน่ คือ นักศึกษา
ที่มีความแข็งแกร่ งในชี วิตสู งจะมีความเครี ยดน้อย
(พัชริ นทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2554)
ปั ญ หาการฝึ กปฏิ บั ติ ง านบนหอผู้ ป่ วย
(practical problems on the ward) คื อ อุ ป สรรค
และ/หรื อประสบการณ์ ในขณะฝึ กปฏิ บตั ิ งานบน
หอผูป้ ่ วยอันจะส่ งผลให้นักศึกษารู ้สึกยุ่งยากใจ ซึ่ ง
มี หลายด้า น ได้แ ก่ ด้า นบุ ค คล ด้า นอาจารย์ส อน
ภาคปฏิ บ ัติ ด้ า นเพื่ อ นนั ก ศึ ก ษาที่ ข้ ึ นฝึ กปฏิ บั ติ
ด้วยกัน ด้านสถานที่และระยะเวลาในการฝึ กปฏิบตั ิ
ด้านพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในแหล่งฝึ ก ด้านองค์ความรู ้
และด้านสุ ขภาพกายและจิตใจ เป็ นต้น ซึ่ งปั ญหาที่
มี แ ตกต่ า งกั น ไปตามลัก ษณะของการรั บ รู ้ ข อง
นักศึกษา (วรรณชาติ ตาเลิศ และคมวัฒน์ รุ่ งเรื อง,
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2559) เมื่อนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบตั ิงานบนหอ
ผูป้ ่ วยต้องพบเจอปั ญหาการฝึ กปฏิ บตั ิ งานในด้าน
ต่าง ๆ นักศึกษาประเมินว่าปัญหาการฝึ กปฏิ บตั ิงาน
ในด้านต่าง ๆ นั้นมี อิทธิ พลต่อสวัสดิ ภาพของตน
นักศึกษาต้องใช้ศกั ยภาพ และแหล่งประโยชน์ที่มี
อยู่อย่างเต็มที่หรื อเกินกาลังเพื่อจัดการกับปั ญหานั้น
ทาให้นกั ศึกษาเกิดสภาวะกดดันขึ้นภายในตัวบุคคล
และเกิดความเครี ยด (มณฑา ลิ้มทองกุล และสุ ภาพ
อารี เ อื้ อ , 2552; มาลี ว ัล เลิ ศ สาครศิ ริ , 2557) จาก
การศึ ก ษาของวรรณชาติ ตาเลิ ศ และคมวัฒ น์
รุ่ งเรื อง (2559) พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยปั ญหาการฝึ ก
ปฏิบตั ิบนหอผูป้ ่ วยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
ปั ญหาด้านสุ ขภาพกายและจิ ตใจ ด้านองค์ความรู ้
ด้านพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในแหล่งฝึ ก ด้านสถานที่/
ระยะเวลาในการฝึ กงาน ด้า นอาจารย์นิเ ทศ ด้า น
บุคคล และด้านเพื่อนร่ วมงาน เป็ นต้น จากการศึกษา
ของชู และคณะ (Sheu et al, 2012) พบว่าความเครี ยด
ของนักศึ กษาพยาบาลส่ วนใหญ่เ กิ ด จากการขาด
ความรู ้และทักษะการดูแลผูป้ ่ วย และการศึกษาของ
ลาเบิร์ก (Labrague, 2013) พบว่าปั จจัยด้านสุ ขภาพ
กาย – จิต - สังคม มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยด
ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล ส าหรั บ ในประเทศไทย
การศึ กษาของกฤตพัทธ์ ฝึ กฝน และคณะ (2561)
พบว่าปั จจัยการจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิ บตั ิมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครี ยดของนักศึกษา
พยาบาล
แรงสนับสนุนทางสั งคม (social support)
หมายถึง การรับรู ้ของบุคคลเกี่ยวกับการได้รับการ
สนับสนุ นทางด้านข้อมูล/ คาแนะนา ด้านอารมณ์
และวัตถุ จากบุคคลในสังคมและครอบครัว เพื่อให้
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บุคคลมีกาลังใจต่อสู ้กบั อุปสรรคปัญหาและปรับตัว
ต่อภาวะเครี ยดได้ ซึ่ งประกอบด้วย แรงสนับสนุ น
ทางสั ง คมด้า นความใกล้ชิ ด ผูก พัน ด้า นการเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของสั งคม ด้า นการมี โ อกาสช่ วยเหลื อ
บุค คลอื่ น ด้า นการรั บรู ้ ถึงคุ ณค่ าของตนเอง และ
ด้ า นการได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ และค าแนะน า
(Weiss, 1974 as cited in Weinert & Brandt, 1987;
Weiss, 1974 as cited in Cutrona, Russell, and Rose,
1986) เมื่อนักศึกษาพยาบาลต้องพบเจอกับปั ญหา
หรื อสถานการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจต่าง ๆ ที่ทา
ให้นักศึกษาเกิดความเครี ยด นักศึกษาที่ได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคมด้านต่าง ๆ สู ง (เช่น การรับรู ้ถึง

คุ ณ ค่ า ของตนเอง การได้รั บความช่ วยเหลื อ และ
ค าแนะนา เป็ นต้น) น่ า จะมี แนวโน้มที่ จะมี ค วาม
เครี ย ดต่ า จากการศึ ก ษาของลู แ ละหวาง (Luo &
Wang, 2019) พบว่ า แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความเครี ยดของนักศึกษา
พยาบาล และจากการศึกษาของเบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์
(2561) พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ทางลบกับความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล
อาจกล่ า วได้ว่ า ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต
ปั ญ หาการฝึ กปฏิ บัติ ง านบนหอผู ้ป่ วย และแรง
สนั บ สนุ น ทางสั ง คม น่ า จะมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ
ความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นงานวิ จัย เชิ ง บรรยาย
ความสั ม พัน ธ์ (descriptive correlational research)
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล หลัก สู ต ร
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พยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต ของสถาบัน การศึ ก ษา
พยาบาลแห่ งหนึ่ งในภาคกลาง ที่ มีประสบการณ์
การเรี ยนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ กาลังศึกษา
ในชั้นปี ที่ 3 และ 4 ช่ วงเดื อนพฤศจิ กายนถึ งเดือน

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ธันวาคม 2562 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
โดยกาหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
เกณฑ์คดั เข้า (inclusion criteria) ได้แก่ 1)
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่มีประสบการณ์
การเรี ยนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมาแล้ว และ
สมัครใจเข้าร่ วมการศึกษา และ 2) สามารถสื่ อสาร
ด้วยการพูดและเขียนด้วยภาษาไทย
เกณฑ์ ค ัด ออก (exclusion criteria) ได้แ ก่
นักศึกษาพยาบาลที่ขอยุติการเข้าร่ วมการศึกษา
ค านวณขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยใช้ ห ลัก
วิ เ คราะห์ ค่ า ก าลั ง ทดสอบ Power analysis ของ
Cohen (1988) กาหนดขนาดอิทธิ พลจากการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยด
ของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ ความแข็งแกร่ งในชีวิต
ปั ญ หาการฝึ กปฏิ บัติ ง านบนหอผู ้ป่ วย และแรง
สนับสนุ นทางสังคม (มาลี วลั เลิ ศสาครศิริ , 2557;
Dwyer & Cummings, 2011; Smith & Yang, 2017)
ได้ค่าขนาดอิทธิ พล เท่ากับ .225 กาหนดค่านัยสาคัญ
ทางสถิ ติ เ ท่ า กับ .05 ก าหนดอ านาจการทดสอบ
(Power of the test) เท่ากับ .80 และใช้สถิติวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบสองทาง คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้โปรแกรม G*Power (Faul, Erdfelder, Buchner,
& Lang, 2009) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 152 ราย
เพื่อป้ องกันการไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้เพิ่ม
จานวนตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ อีกร้อยละ 10 เป็ น
จานวน 16 ราย ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ง
นี้มีท้ งั สิ้ น 168 ราย
การพิทักษ์ สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ าง
การวิ จัย ในครั้ งนี้ ได้ผ่า นการอนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์
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โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิทยาลัย มหิ ด ล และ
ได้รับการอนุ มตั ิจากผูอ้ านวยการสถาบัน ฯ ผูว้ ิจัย
เข้าพบอาจารย์ประจาชั้นและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อชี้ แ จงวัต ถุ ป ระสงค์การวิ จัย ขั้นตอนการวิ จัย
และขออนุ ญ าตเก็ บ ข้อ มู ล ในนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
หลั ง จากนั้ นผู ้ วิ จั ย พ บ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง แ ล ะ
ดาเนิ นการแนะนาตัว ชี้ แจงวัตถุประสงค์การวิจยั
ขั้นตอนการวิจัย รวมถึ งชี้ แจงการเข้าร่ วมการวิจยั
ครั้ งนี้ เป็ นไปตามความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่า ง
และสามารถถอนตัวออกจากการเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
จากงานวิ จัย นี้ ได้ต ลอดเวลาที่ ต้อ งการ โดยไม่ มี
ผลกระทบต่อผลการเรี ยนใด ๆ ทั้งสิ้ น ในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล จะเลื อ กใช้ เ วลาช่ ว งเย็น หลั ง ฝึ ก
ปฏิ บตั ิ เสร็ จ กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามโดยไม่
ระบุชื่อ/เลขที่/รหัสนักศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บ
เป็ นความลับและนาเสนอในภาพรวมเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษาเท่านั้น พร้อมทั้งถามความสมัครใจ
จากกลุ่ มตัวอย่า งและลงชื่ อไว้ในหนังสื อยินยอม
เข้าร่ วมวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
การรวบรวมข้อมู ลในการวิ จัย ครั้ งนี้ ใช้
แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล
เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลของนักศึกษาที่
ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้น ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 11
ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปี ที่ศึกษา ผลการเรี ยน
เฉลี่ยทุกภาคการศึกษา (GPA) โรคประจาตัว เหตุผล
ที่เรี ยนพยาบาล สถานภาพครอบครัว รายได้เฉลี่ ย
ของครอบครั ว จานวนเงิ นที่ ได้รับต่อเดื อน ความ
เพียงพอของรายได้ต่อเดื อน และสัมพันธภาพใน
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ครอบครัว
ส่ ว นที่ 2 แบบวัด การรั บ รู ้ ค วามเครี ย ด
(Perceived Stress Scale-10: PSS-10) ที่ พฒ
ั นาตาม
แนวคิดของลาซาลัส โดยโคเฮน และคณะ (Cohen,
Kamarck, & Mermelstein, 1983) แปลเป็ นภาษาไทย
โดยณหทัย วงศ์ปการันย์ และทินกร วงศ์ปการันย์
(Wongpakaran & Wongpakaean, 2010) ประกอบด้วย
ข้อคาถามเกี่ยวกับความรู ้สึกใน 1 เดือนที่ผ่านมา มี
จานวนทั้งหมด 10 ข้อ แบ่งเป็ นข้อคาถามเชิ งบวก
จานวน 4 ข้อ และข้อคาถามเชิงลบ จานวน 6 ข้อ มี
ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
การแปลผลคะแนนทั้ง หมดอยู่ ใ นช่ ว ง 0 ถึ ง 40
คะแนน คะแนนที่สูง หมายถึง มีการรับรู ้ความเครี ยด
มาก คะแนนน้อยแสดงถึง มีการรับรู ้ความเครี ยดน้อย
จากการหาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดฯ ในการศึกษา
ครั้ งนี้ ไ ด้ค่ า สั มประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าของครอนบราค
เท่ากับ .75
ส่ วนที่ 3 แบบประเมินความแข็งแกร่ งใน
ชีวิต (The Resilience Inventory) พัฒนาโดยพัชริ นทร์
นินทจันทร์ และคณะ (2558) ตามแนวคิดความแข็งแกร่ ง
ในชี วิตของ Grotberg (1995) ซึ่ งประกอบไปด้วย
ข้อคาถามจานวน 28 ข้อ ซึ่ งมี 3 องค์ประกอบหลัก
คือ 1) “I have” 2) “I am” และ 3) “I can” คะแนน
ความแข็งแกร่ งในชีวิต คือ คะแนนรวมทั้ง 28 ข้อ มี
ค่ า ตั้งแต่ 28 - 140 คะแนน คะแนนสู งแสดงว่า มี
ความแข็งแกร่ งในชีวิตมาก จากการหาความเชื่ อมัน่
ของแบบประเมินฯ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟ่ าของครอนบราคเท่ากับ .95
ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามปั ญ หาการฝึ ก
ปฏิ บั ติ ง านบนหอผู ้ป่ วยตามความคิ ด เห็ น ของ
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นักศึกษาพยาบาล ผูว้ ิจยั ได้ดดั แปลงจากแบบสอบถาม
ของวรรณชาติ ตาเลิศ และคมวัฒน์ รุ่ งเรื อง (2559)
และการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งมี
จานวนข้อคาถามทั้งหมด 55 ข้อ แบ่งเป็ น 7 ด้าน
นาไปปรั บข้อคาถามครั้ งที่ 1 เพื่อให้เหมาะสมกับ
บริ บทของกลุ่มตัวอย่าง เหลือข้อคาถามทั้งหมด 44
ข้อ ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content
Validity) จากผู ้เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น ประกอบด้ ว ย
อาจารย์พ ยาบาลที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอน
ภาคปฏิบตั ิจานวน 2 ท่าน และพยาบาลประจาการ 1
ท่าน ได้ค่าดัชนี ความตรงตามเนื้ อหา (CVI) เท่ากับ
0.93, 0.81 และ 0.95 ตามลาดับ นาไปปรับปรุ งข้อ
ค าถาม ตามค าแนะน าของผู ้เ ชี่ ย วชาญ เหลื อ ข้อ
คาถามทั้งหมดจานวน 42 ข้อ แบ่งออกเป็ น 7 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านบุคคล ด้านอาจารย์สอนภาคปฏิบตั ิ
ด้านเพื่อนนักศึ กษาที่ ข้ ึ นฝึ กปฏิ บตั ิ พร้ อมกัน ด้าน
สถานที่และระยะเวลาในการฝึ กปฏิบตั ิ ด้านพยาบาล
ที่ปฏิบตั ิงานในแหล่งฝึ ก ด้านองค์ความรู ้ และด้าน
สุ ขภาพกายและจิตใจ จากการหาความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถามฯ ในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาล
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้ค่า สั มประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของ
ครอนบราคเท่ากับ .95
ส่ วนที่ 5 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทาง
สังคม (Personal Resource Questionnaire: PRQ Part
II) พัฒ นาโดย Brandt & Weinert ในปี 1981 ตาม
กรอบแนวคิดของไวส์ (Weiss, 1974) และแปลเป็ น
ภาษาไทยโดยฉัตรวลัย ใจอารี ย ์ (2533) ประกอบด้วย
ข้อคาถามทั้งหมดจานวน 25 ข้อ แบ่งการสนับสนุน
ทางสั งคมออกเป็ น 5 ด้า น คื อ ด้า นความใกล้ชิ ด
ผูกพัน ด้านการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม ด้านการมี
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โอกาสช่ วยเหลื อบุคคลอื่ น ด้านการรั บรู ้ ถึง คุณค่า
ของตนเอง และด้านการได้รับความช่วยเหลือและ
คาแนะนา การแปลผลคะแนนทั้งหมดอยูใ่ นช่วง 25
ถึ ง 175 คะแนน คะแนนที่ สูงแสดงถึ ง ได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคมมาก คะแนนน้อยแสดงถึง ได้รับ
การสนับสนุ นทางสั งคมน้อย และจากการศึ กษา
ครั้ งนี้ ไ ด้ค่ า สั มประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าของครอนบราค
เท่ากับ .88
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู ้ วิ จั ย ขออนุ มั ติ ท าการศึ ก ษาจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมวิจยั ในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
โรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล เมื่อ
ได้รั บการอนุ มัติแ ล้ว ผูว้ ิจัย ด าเนิ นการเพื่ อ จัด ท า
หนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัยถึ งผูอ้ านวยการสถาบัน
การศึ กษาพยาบาลแห่ งหนึ่ งในภาคกลาง เพื่ อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูล
2. เมื่ อได้รั บการอนุ มัติ จากผูอ้ านวยการ
สถาบันการศึกษาพยาบาลแห่ งหนึ่ งในภาคกลางให้
ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เข้าพบอาจารย์
ประจาชั้น และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนาตัว
ชี้ แจงรายละเอียดของการวิจยั ได้แก่ วัตถุประสงค์
การวิ จัย ขั้นตอนการด าเนิ นการ วิ ธีเ ก็ บรวบรวม
ข้อมู ล และขอกาหนดนัด หมายวันที่ และเวลาใน
การเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3. ผูว้ ิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างในวันที่ และ
เวลาที่ ทางสถาบันกาหนด โดยนักศึ กษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 3 เก็บข้อมูลในช่วงเวลาเย็น
หลังเสร็ จสิ้ นการเรี ย นการสอนในชั้นเรี ย น ส่ วน
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 4 เก็บข้อมูล
ในช่ วงเวลาเย็นหลังจากนักศึ กษาฝึ กปฏิ บัติ เ สร็ จ
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และเดินทางกลับมาถึงสถาบันการศึกษา ฯ ดาเนิ นการ
เก็บข้อมูลทั้งสองชั้นปี ในชั้นเรี ยน โดยผูว้ ิจยั แนะนาตัว
ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทาวิจยั การพิทกั ษ์สิทธิ์
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งการเข้าร่ วมการวิจยั นี้ เป็ นไป
ด้วยความสมัครใจ ถ้านักศึกษารู ้สึกไม่สะดวกที่จะ
ตอบคาถามใดก็สามารถเว้นไว้ ไม่ว่านักศึ กษาจะ
ตอบคาถามหรื อไม่จะไม่เกิดผลกระทบใด ๆ กับตัว
นักศึกษาและผลการเรี ยนของนักศึกษาทั้งสิ้ น โดย
นักศึกษาทาแบบสอบถามแบบไม่ระบุชื่อ การนาเสนอ
จะเป็ นไปในภาพรวม เมื่ อนักศึ กษายินดี เ ข้า ร่ ว ม
การศึกษาและลงนามในหนังสื อยินยอมโดยได้รับ
การบอกกล่าวและเต็มใจจึงดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ
30 - 45 นาที
4. เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทาแบบสอบถามเสร็ จ
ให้นามาใส่ กล่องปิ ดผนึกที่ผวู ้ ิจยั จัดเตรี ยมไว้
5. ผูว้ ิจัยดาเนิ นการตรวจดู ความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามทั้ง หมด ลงรหั ส ข้อ มู ล และ
วิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลและตัวแปรที่
ศึกษาโดยใช้สถิติบรรยาย หลังจากนั้นนาไปทดสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติสหสัมพันธ์ ด้วย
สถิ ติ Kolmogorov - Smirnov test ผลการทดสอบ
พบว่ า ตัว แปรความเครี ย ดไม่ มี ก ารแจกแจงแบบ
ปกติ (Z = .113; p = .000) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่ งใน
ชีวิต ปัญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วย และแรง
สนับสนุ นทางสังคม กับความเครี ยดของนักศึกษา
พยาบาล โดยใช้สถิ ติสหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์ แมน
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(Spearman’s rank correlation)
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทั่วไป
จากการเก็ บ ข้อ มู ล กลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน
168 ราย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 95.20 มีอายุ 21 ปี และ 22 ปี ร้อยละ 36.30
(Mean = 21.55, SD = 1.648) เป็ นนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปี ที่ 3 ร้อยละ 45.80 นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4
ร้อยละ 54.20 ผลการเรี ยนที่ผ่า นมาพบว่าส่ วนใหญ่
มี เ กรดเฉลี่ ย อยู่ในช่ วง 2.51 - 3.50 ร้ อยละ 91.00
(Mean = 2.94, SD = .284) ส่ วนใหญ่พบว่านักศึกษา
ไม่ มีโ รคประจาตัว ร้ อยละ 89.30 เหตุผ ลที่ เ รี ย น
พยาบาล พบว่าส่ วนใหญ่นักศึกษาสนใจและตั้งใจ
เข้า เรี ย นด้ว ยตนเอง ร้ อ ยละ 56.00 รายได้ข อง
ครอบครัว พบว่ามีรายได้อยูใ่ นช่วง 10,001 - 50,000
บาทต่อเดือน ร้อยละ 76.20 (Mean = 36,983.33, SD
= 32,230.178) ความเพียงพอของเงิ นที่ ได้รับจาก
ครอบครั ว พบว่า ส่ วนใหญ่มีค วามเพี ย งพอเสมอ
ร้อยละ 50.60 ส่ วนใหญ่บิดา - มารดามีสถานภาพ
สมรสอยู่ดว้ ยกัน ร้อยละ 70.20 และความสัมพันธ์
ในครอบครัว ส่ วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวรักใคร่
กลมเกลียว ร้อยละ 94.00 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความเครี ยด ความแข็งแกร่ ง

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

ในชี วิต ปั ญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วย และ
แรงสนับสนุนทางสังคม
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลตัวแปรที่ศึกษา
ได้ แก่ ความเครี ยด ความแข็งแกร่ งในชี วิต ปั ญหา
การฝึ กปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย และแรงสนับสนุ น
ทางสั งคม
2.1 ความเครียด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลความเครี ยด กลุ่ ม
ตัวอย่า งมี ค ะแนนเฉลี่ ยความเครี ยดเท่ากับ 17.05
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.43
2.2 ความแข็งแกร่ งในชีวิต
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความแข็งแกร่ งใน
ชีวิต กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความแข็งแกร่ งใน
ชี วิตเท่ากับ 116.81 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ
9.42 ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความแข็งแกร่ ง
ในชี วิตมากกว่าหรื อเท่ากับค่าเฉลี่ ยจานวน 81 คน
คิดเป็ นร้อยละ 48.60 ค่าเฉลี่ยคะแนนความแข็งแกร่ ง
ในชีวิตองค์ประกอบที่ 1 ‘I have (ฉันมี…)’ เท่ากับ
38.83 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.16 ค่าเฉลี่ ย
คะแนนความแข็งแกร่ งในชีวิตองค์ประกอบที่ 2 ‘I am
(ฉันเป็ นคนที่…)’ เท่ากับ 41.79 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.88 ค่าเฉลี่ยคะแนนความแข็งแกร่ งในชีวิต
องค์ประกอบที่ 3 ‘I can (ฉันสามารถที่จะ…)’ เท่ากับ
36.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.33

ตารางที่ 1 ช่วงคะแนน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเครี ยด (n = 168)
ช่ วงคะแนน
ตัวแปรที่ศึกษา
ค่าเฉลี่ย
ค่าที่เป็ นไปได้
ค่าที่เป็ นจริง
ความเครี ยด
0 - 40
7 - 31
17.05
84

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.43

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

ตารางที่ 2 ช่วงคะแนน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความแข็งแกร่ งในชีวิตโดยรวมและรายองค์ประกอบ
(n = 168)
ช่ วงคะแนน
ค่าเบี่ยงเบน
ตัวแปรที่ศึกษา
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ค่าที่เป็ นไปได้
ค่าที่เป็ นจริง
ความแข็งแกร่ งในชีวิตโดยรวม
28 - 140
94 - 140
116.81
9.42
ความแข็งแกร่ งในชีวิตรายองค์ประกอบ
I have (ฉันมี…)
9 - 45
32 - 45
38.83
3.16
I am (ฉันเป็ นคนที่…)
10 - 50
31 - 50
41.79
3.88
I can (ฉันสามารถที่จะ…)
9 - 45
27 - 45
36.18
3.33

ตารางที่ 3 ค่าที่เป็ นไปได้ ค่าเฉลี่ย ของคะแนนปัญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยโดยรวมและจาแนกตามรายด้าน
(n = 168)
ปัญหาการฝึ กปฏิบัตงิ านบนหอผู้ป่วย
ค่าที่เป็ นไปได้ (1-5)
ค่าเฉลี่ย
ปัญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยโดยรวม (42 ข้อ)
1-5
2.6
ปัญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยรายด้าน
1. ด้านบุคคล (5 ข้อ)
1-5
2.6
2. ด้านอาจารย์สอนภาคปฏิบตั ิ (9 ข้อ)
1-5
2.5
3. ด้านเพื่อนนักศึกษาที่ข้ นึ ฝึ กปฏิบตั ิพร้อมกัน (6 ข้อ)
1-5
2.5
4. ด้านสถานที่/ ระยะเวลาในการฝึ กปฏิบตั ิ (4 ข้อ)
1-5
2.6
5. ด้านพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในแหล่งฝึ ก (5 ข้อ)
1-5
2.0
6. ด้านองค์ความรู ้ (6 ข้อ)
1-5
2.8
7. ด้านสุ ขภาพกายและจิตใจ (7 ข้อ)
1-5
3.0

2.3 ปัญหาการฝึ กปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ปั ญ หาการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วย กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
ปั ญ หาการฝึ กปฏิ บัติ ง านบนหอผู ้ป่ วยโดยรวม
เท่ากับ 2.6 ซึ่ งพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนปั ญหาการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง
จากมากไปน้อ ย ดังนี้ ด้า นสุ ข ภาพกายและจิ ต ใจ

มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.0 รองลงมาคือด้านองค์
ความรู ้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.8 ด้านบุคคลและ
ด้านสถานที่/ระยะเวลาในการฝึ กปฏิบตั ิ มีคะแนน
เฉลี่ ยเท่ากับ 2.6 ด้านอาจารย์สอนภาคปฏิ บตั ิ และ
ด้านเพื่อนนักศึ กษาที่ ข้ ึ นฝึ กปฏิ บตั ิ พร้ อมกัน มี ค่า
คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.5 และด้ า นพยาบาลที่
ปฏิบตั ิงานในแหล่งฝึ ก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.0
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ตารางที่ 4 ช่วงคะแนน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมและจาแนกตามรายด้าน
(n = 168)
ช่ วงคะแนน
แรงสนับสนุนทางสังคม
ค่าเฉลี่ย (SD)
ค่าที่เป็ นไปได้ ค่าที่เป็ นจริง
แรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวม
25 - 175
65 - 168
133.32 (15.67)
แรงสนับสนุนทางสังคมรายด้าน
1. ด้านความใกล้ชิดผูกพัน
7 - 35
14 - 35
29.02 (3.91)
2. ด้านการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
7 - 35
13 - 32
24.26 (3.66)
3. ด้านการมีโอกาสช่วยเหลือบุคคลอื่น
7 - 35
11 - 34
25.13 (4.06)
4. ด้านการรับรู ้ถึงคุณค่าของตนเอง
7 - 35
9 - 35
26.33 (3.69)
5. ด้านการได้รับความช่วยเหลือและคาแนะนา
7 - 35
17 - 35
28.57 (3.59)

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (rs) แบบสเปี ยร์แมน ของความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่ งในชีวิต ปั ญหา
การฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วย และแรงสนับสนุนทางสังคม กับความเครี ยด (n = 168)
ตัวแปร
rs
p-value
1. ความแข็งแกร่ งในชีวิตโดยรวม
-.36
.000
ความแข็งแกร่ งในชีวิตรายองค์ประกอบ
- I have (ฉันมี…)
-.32
.000
- I am (ฉันเป็ น…)
-.35
.000
- I can (ฉันสามารถ…)
-.29
.000
2. ปัญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วย
.28
.000
3. แรงสนับสนุนทางสังคม
-.42
.000

เมื่อวิเคราะห์ปัญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานบน
หอผูป้ ่ วยจาแนกตามรายข้อพบว่า จานวนนักศึกษา
ที่ให้ขอ้ มูลถึงข้อที่มีปัญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอ
ผูป้ ่ วยจากมากถึงมากที่สุดเป็ น 3 ลาดับแรก ได้แก่
1) “นักศึกษามีความเครี ยดหรื อวิตกกังวลในการขึ้น
ฝึ กปฏิบตั ิ” (ด้านสุ ขภาพกายและจิตใจ) จานวน 101
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คน (ร้ อ ยละ 60.20) 2) “ในช่ ว งที่ ข้ ึ น ฝึ กปฏิ บ ัติ
นักศึ กษามี อารมณ์ เปลี่ ยนแปลงง่าย เช่ น รู ้ สึกเบื่ อ
ตื่นเต้น ไม่มนั่ ใจในตนเอง เป็ นต้น” (ด้านสุ ขภาพ
กายและจิตใจ) จานวน 93 คน (ร้อยละ 55.40) และ
3) “อาจารย์สอนภาคปฏิบตั ิมกั ตักเตือนนักศึกษาต่อ
หน้าผูป้ ่ วย” (ด้านอาจารย์สอนภาคปฏิบตั ิ) จานวน

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

78 คน (ร้อยละ 46.40)
2.4 แรงสนับสนุนทางสั งคม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแรงสนับสนุ นทาง
สังคม กลุ่มตัวอย่างมี คะแนนเฉลี่ ย แรงสนับสนุ น
ทางสั ง คมโดยรวมเท่ า กับ 133.32 ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 15.67 ค่าเฉลี่ยคะแนนแรงสนับสนุ น
ทางสังคมในด้านต่าง ๆ จากมากไปน้อยมีดงั นี้ ด้าน
ความใกล้ชิดผูกพันเท่ากับ 29.02 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ า กับ 3.91 ด้า นการได้รั บ ความช่ ว ยเหลื อ และ
ค าแนะน าเท่ า กับ 28.57 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.59 ด้านการรับรู ้ถึงคุณค่าของตนเองเท่ากับ
26.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.69 ด้านการมี
โอกาสช่วยเหลือบุคคลอื่นเท่ากับ 25.13 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.06 และด้านการเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสั ง คมเท่ า กับ 24.26 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.66
3. ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ความแข็งแกร่ งในชีวิต ปัญหาการฝึ กปฏิบัติงานบน
หอผู้ป่วย และแรงสนับสนุนทางสั งคม กับความเครียด
ของนักศึกษาพยาบาล
จากการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการ
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
(Pearson’ s product moment correlation coefficient)
พบว่าข้อมูลความแข็งแกร่ งในชี วิต ปั ญหาการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วย มีการแจกแจงแบบปกติ (Z
= .052, .059; p = .20, .20 ตามล าดับ ) ข้อ มู ล แรง
สนับสนุนทางสังคม และความเครี ยด ไม่มีการแจกแจง
แบบปกติ (Z = .074, .113; p = .027, .000 ตามลาดับ)
ซึ่ งไม่เป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ในการศึกษาครั้งนี้ จึงหา

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

ความสัมพันธ์ข องตัวแปรความแข็งแกร่ งในชี วิต
ปั ญ หาการฝึ กปฏิ บัติ ง านบนหอผู ้ป่ วย และแรง
สนับสนุ นทางสังคม กับความเครี ยดของนักศึกษา
พยาบาลโดยใช้สถิ ติสหสั มพันธ์แบบสเปี ยร์ แ มน
(Spearman Rank Correlation Coefficient)
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ความแข็งแกร่ งในชีวิต ปัญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานบน
หอผูป้ ่ วย และแรงสนับสนุนทางสังคม กับความเครี ยด
ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลโดยใช้ ส ถิ ติ ส หสั ม พัน ธ์
แบบสเปี ยร์ แ มน พบว่ า ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต
โดยรวมมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างลบกับ ความเครี ย ด
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (r = -.36, p = .000) เมื่ อ
พิจารณาผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละ
องค์ ป ระกอบของความแข็ ง แกร่ งในชี วิ ต กั บ
ความเครี ยดพบว่า องค์ประกอบแรก ‘I have’ (ฉัน
มี…) มีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครี ยดอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r = -.32, p = 000) องค์ประกอบ
ที่สอง ‘I am’ (ฉันเป็ นคนที่…) มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับความเครี ยด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .35, p = .000) และองค์ประกอบที่สาม ‘I can’ (ฉัน
สามารถที่ จะ…) มี ความสัมพันธ์ทางลบกับความ
เครี ยดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = -.29, p = .000)
ปั ญ หาการฝึ กปฏิ บั ติ ง านบนหอผู ้ป่ วยมี ค วาม
สัมพันธ์ทางบวกกับความเครี ย ดอย่า งมี นัย ส าคัญ
ทางสถิติ (r = .28, p = .000) และแรงสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครี ยดอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r = -.42, p = .000)
การอภิปรายผล
1. ความสั มพันธ์ ระหว่ างความแข็งแกร่ ง
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ในชีวิตกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล
ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า คะแนนความแข็งแกร่ ง
ในชีวิตโดยรวมอยูใ่ นช่วงคะแนน 94 - 140 คะแนน
(Mean = 116.81, SD = 9.42) โดยมีนกั ศึกษาพยาบาล
ที่คะแนนความแข็งแกร่ งในชีวิตมากกว่าหรื อเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยจานวน 81 คน (ร้อยละ 48.60) ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์พบว่า ความแข็งแกร่ งในชีวิตโดยรวม
และแต่ละองค์ประกอบของความแข็งแกร่ งในชีวิต
(I have, I am, และ I can) มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของสมิท และยัง
(Smith & Yang, 2017) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต และความเครี ย ดในกลุ่ ม
ตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลจานวน 1,538 คน พบว่า
ความแข็งแกร่ งในชี วิตมี ความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความเครี ยด และการศึกษาของพัชริ นทร์ นิ นทจันทร์
และคณะ (2554) พบว่า ความแข็งแกร่ งในชี วิตมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความเครี ยดของนักศึกษา
พยาบาล
จากผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ อาจกล่ า วได้ ว่ า
นักศึกษาพยาบาลที่มีความแข็งแกร่ งในชีวิตสู ง (มี I
have, I am และ I can สู ง ) มี แ นวโน้ ม จะมี ค วาม
เครี ยดต่า หรื อนักศึกษาพยาบาลที่มีความแข็งแกร่ ง
ในชีวิตต่า (มี I have, I am, และ I can ต่า) มีแนวโน้ม
จะมีความเครี ยดสู ง สามารถอธิบายได้ดงั นี้
ความแข็งแกร่ งในชี วิตเป็ นศักยภาพหรื อ
ความสามารถของบุค คลที่ ยืนหยัด ผ่า นพ้นวิกฤต
หรื อความรู ้ สึ ก ยากล าบากในชี วิ ต ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครี ย ดได้อย่า งรวดเร็ วและมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ นึ (พัชริ นทร์
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นิ นทจันทร์ , 2558; Grotberg, 1995) ซึ่ งความแข็งแกร่ ง
ในชี วิ ต ตามแนวคิ ด ของกรอทเบิ ร์ ก (Grotberg,
1995) ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1) ‘I have’ (ฉันมี...) 2) ‘I am’ (ฉันเป็ นคนที่...) และ
3) ‘I can’ (ฉั น สามารถที่ จ ะ...) (พัช ริ น ทร์ นิ น ท
จันทร์, 2558; Grotberg, 1995) โดยที่
องค์ประกอบที่ 1 ‘I Have’ (ฉันมี ...) เป็ น
แหล่ งสนับสนุ นภายนอกที่ ส่ งเสริ มให้เ กิ ด ความ
แข็งแกร่ งในชี วิต (external support) เช่ น มี ค นใน
ครอบครัวและนอกครอบครัวที่สามารถไว้ใจและ
เชื่ อใจได้ มีคนคอยอบรมสั่งสอนและตักเตื อน ถึง
ขอบเขตข้อจากัดต่าง ๆ เพื่อที่จะไม่เกิดปั ญหาสร้าง
ความยุ่งยากใจมาสู่ ตนเอง มี แบบอย่างที่ดีในการทา
สิ่ งต่าง ๆ มีคนรอบข้างเป็ นแบบอย่างที่ดีทาให้เห็น
ว่าอะไรควรหรื อไม่ควร มีคนพร้อมที่จะให้กาลังใจ
และสนับสนุ นให้เป็ นตัวของตัวเอง มี บุคคลหรื อ
แหล่ งที่ ให้การดู แลเรื่ องการศึ กษาและสุ ข ภาพ มี
แหล่งให้ตนเองรับการบริ การ/ สวัสดิการทางสังคม
และความปลอดภัย และมี ครอบครั วและชุ มชนที่
มัน่ คงไว้วางใจได้ (Grotberg, 1995) ผลการศึกษา
ครั้ งนี้ พบว่า องค์ประกอบของความแข็งแกร่ ง ใน
ชี วิต ‘I have’ (ฉันมี…) มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ นัน่ คือเมื่อนักศึกษาต้องเผชิญเหตุการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเครี ยด นักศึกษาที่รับรู ้วา่ ตนเองมีคน
ในครอบครั ว และนอกครอบครั ว ที่ เ ชื่ อ ถื อ และ
ไว้วางใจได้คอยให้กาลังใจ สนับสนุนและช่วยเหลือ
( I have สู ง) มีแนวโน้มที่จะมีความเครี ยดต่า ซึ่งจาก
การศึกษาของครอมบี และคณะ (Crombie et al., 2013)
ที่ทาการศึกษาเชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
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พยาบาลพบว่า การได้รั บกาลังใจจากผูป้ กครอง
คู่ รั ก ทาให้นักศึ กษามุ่ งสู่ ค วามสาเร็ จ และพบว่ า
ผู ้ป กครองเป็ นปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ เ สริ มสร้ า งความ
แข็งแกร่ งในชี วิตและแรงจู งใจของนักศึ กษา จาก
ข้อ มู ล พื้ น ฐานของกลุ่ ม ตัว อย่ า งซึ่ ง เป็ นนัก ศึ กษา
พยาบาลชั้น ปี ที่ 3 และชั้น ปี ที่ 4 นั้ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด
สั ป ดาห์ นั ก ศึ ก ษาเดิ น ทางกลับ บ้า นไปหาคนใน
ครอบครัวที่ตนเองรักและไว้วางใจ คอยให้กาลังใจ
ช่วยเหลือ อบรมสั่งสอน และคอยตักเตือนว่าสิ่ งดี
หรื อไม่ดี ควรทาหรื อไม่ควรทา และคอยเอาใจใส่
ดูแลนักศึกษา เมื่อนักศึกษาจะต้องเผชิญเหตุการณ์
ที่ ก่อให้เกิ ดความเครี ยดมักจะพูดคุยกับเพื่อนหรื อ
โทรไปปรึ กษากับคนในครอบครั ว ความรั กและ
การใส่ ใ จของเพื่ อ นและคนในครอบครั ว จะเป็ น
พลังให้นกั ศึกษาผ่านวิกฤติไปได้ ซึ่ งจากการศึกษา
ของจิ ร าภรณ์ สรรพวีร วงศ์ และคณะ (2559) ใน
กลุ่มตัวอย่างนักศึ กษาพยาบาลที่ กาลังศึกษาอยู่ใน
หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต พบว่ า เมื่ อ มี
ความเครี ยดนักศึ กษาต้องการความช่ วยเหลื อจาก
ครอบครั ว มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ความต้อ งการ
ความช่ วยเหลื อจากเพื่อน อาจารย์ รุ่ นพี่ และคู่รัก
ตามลาดับ ทั้งนี้ การที่นกั ศึกษาต้องใช้ชีวิตการเรี ยน
และการอยู่อาศัย ภายในสถาบันการศึ กษา ทาให้
นัก ศึ ก ษาต้อ งใช้เ วลาส่ ว นใหญ่ อ ยู่ กับ เพื่ อ นและ
อาจารย์ เมื่อพบเจอกับปั ญหาต่าง ๆ จะมีเพื่อนและ
อาจารย์พยาบาลคอยอยูข่ า้ ง ๆ ให้คาปรึ กษาช่วยเหลือ
สนับสนุ นและให้กาลังใจ ทาให้เกิดความสบายใจ
อบอุ่นใจ อาจกล่าวได้ว่าการที่นักศึกษาพยาบาลมี
บุ ค คลทั้ง ภายในและภายนอกครอบครั ว ที่ จะอยู่
เคียงข้างนั้น เป็ นแหล่งสนับสนุนที่ดี พร้อมช่วยเหลือ
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และให้คาแนะนา เพื่อให้นักศึ กษามี กาลังใจต่อสู ้
และสามารถก้า วผ่ า นอุ ป สรรคปั ญ หา นัก ศึ ก ษา
พยาบาลที่ มี ‘I have’ สู งจึ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จะมี
ความเครี ยดต่า
องค์ประกอบที่ 2 ‘I am’ (ฉันเป็ นคนที่...)
เป็ นความเข้มแข็งภายในของแต่ละบุค คล (inner
strengths) เป็ นจุดแข็งภายในของบุคคล ความรู ้สึก
ทัศนคติ และความเชื่อภายในของแต่ละบุคคล เช่น
เป็ นบุคคลที่สามารถที่จะรักและเป็ นที่รักของผูอ้ ื่นได้
เป็ นบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง เป็ นบุคคล
ที่มีพ้นื อารมณ์ดี รู ้จกั เห็นอกเห็นใจและห่วงใยใส่ ใจ
คนรอบข้า ง พร้ อ มที่ จ ะยอมรั บ และยกย่ อ งผู ้อื่ น
พร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่ งที่กระทาและยอมรับผล
ของการกระทานั้น คิดพิจารณาวางแผนในอนาคต
ที่ เป็ นไปได้ในความเป็ นจริ ง มี ความเชื่ อมัน่ ว่าสิ่ ง
ต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี เชื่อว่ายังมีความหวัง
และมี ศ รั ท ธาในสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ อัน เป็ นที่ ยึด เหนี่ ย ว
จิตใจ เป็ นต้น (Grotberg, 1995) ผลการศึกษาครั้งนี้
พบว่า องค์ประกอบของความแข็งแกร่ งในชีวิต ‘I am’
(ฉั น เป็ นคนที่ … ) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ
ความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล นัน่ คือนักศึกษา
พยาบาลที่ มีความเข้มแข็งภายในตนเอง (I am สู ง)
มี แนวโน้มที่ จะมี ความเครี ยดต่ า อาจอธิ บายได้ว่า
นักศึกษาพยาบาลที่มีความเข้มแข็งในตนเอง น่าจะ
เป็ นผูท้ ี่มีความพร้อมทางด้านอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม สามารถบริ หาร
จัดการอารมณ์ของตนเอง พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
สามารถปรั บตัวและแก้ปัญหาได้อย่า งเหมาะสม
รวมทั้งมีทศั นคติที่ดี และมีความเห็นอกเห็นใจ แม้
ต้องเจอกับปั ญหาที่ก่อให้เกิดความเครี ยด และจาก
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การศึ กษาของเอดเวิร์ด และคณะ (Edwards et al.,
2010) พบว่ า ความภาคภู มิ ใ จในตนเองมี ค วาม
สัมพันธ์ทางลบกับความเครี ยด นักศึ กษาพยาบาลที่
มี ‘I am’ สู ง จึงมีแนวโน้มที่จะมีความเครี ยดต่า
องค์ประกอบที่ 3 ‘I can’ (ฉันสามารถที่จะ
...) เป็ นองค์ ป ระกอบด้า นทัก ษะในการจัด การ
ปัญหาและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น จัดการ
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมาะสม หาทางออกหรื อ
วิธีการใหม่ ๆ ที่ใช้ในการจัดการกับปั ญหาที่เผชิ ญอยู่
มุ่งมัน่ ในงานที่ทาอยู่จนกว่าจะสาเร็ จ บอกผูอ้ ื่นได้
เกี่ยวกับความคิดความรู ้สึกของตนเอง มีอารมณ์ขนั
เพื่ อช่ วยผ่อนคลายความตึ งเครี ย ดของตนเอง ขอ
ความช่วยเหลือจากใครสักคนได้ในเวลาที่ตอ้ งการ
และรู ้ จักเลื อกจังหวะเวลาและรู ้ กาลเทศะ เป็ นต้น
(Grotberg, 1995) ผลการศึ กษาครั้ ง นี้ พ บ ว่ า
องค์ประกอบของความแข็ง แกร่ งในชี วิ ต ‘I can’
(ฉั น สามารถที่ จ ะ…) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างลบกับ
ความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล นัน่ คือนักศึกษา
พยาบาลที่ สามารถจัดการกับอุปสรรคปั ญหาหรื อ
สถานการณ์ยงุ่ ยากใจที่เผชิญอยูไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถปรั บตัวรั บการเปลี่ ย นแปลงได้อย่า ง
เหมาะสมมีแนวโน้มที่ จะมีความเครี ยดต่า ในทาง
ตรงกันข้าม นักศึกษาพยาบาลที่ไม่สามารถจัดการ
กับ อุ ป สรรคปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ยุ่ ง ยากใจที่
เผชิ ญอยู่ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และไม่สามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เหมาะสมมีแนวโน้ม
ที่จะมีความเครี ยดสู ง ซึ่ งการศึกษาของบอดีส์คูพาค
และคณะ (Bodys-Cupak et al., 2016) ที่ทาการศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาล พบว่านักศึกษาที่
มี ก ารรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองสู ง มัก จะใช้
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วิธีการเชิ งรุ กในสถานการณ์ ที่มีความเครี ยด เช่ น
การแก้ไ ขปั ญ หาเชิ ง รุ ก และการวางแผนแก้ไ ข
ปั ญ หา ทั้ง นี้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ
นักศึกษาพยาบาลที่ผ่านการเรี ยนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิมาแล้ว นักศึกษาต้องนาความรู ้จากการ
เรี ยนภาคทฤษฎี มาปรั บใช้ในภาคปฏิ บตั ิ สามารถ
ให้การพยาบาลแก่ ผูป้ ่ วยรวมถึ งการฝึ กทักษะและ
เทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลได้
ทักษะในการแก้ไขปั ญหาของนักศึกษาพยาบาลจึง
เป็ นสิ่ งสาคัญ เมื่อนักศึกษาต้องเผชิญสถานการณ์ที่
ยากลาบาก นักศึกษาสามารถที่จะจัดการกับปั ญหา
และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถ
ขอความช่วยเหลือจากใครสักคนที่นักศึกษาต้องการ
ทาให้นกั ศึกษาสามารถหาทางออกได้ มุ่งมัน่ กับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองในการฝึ กภาคปฏิบตั ิบนหอ
ผูป้ ่ วยต่อไปจนสาเร็ จ นักศึกษาพยาบาลที่มี ‘I can’
สู ง จึงมีแนวโน้มที่จะมีความเครี ยดต่า
2. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั ญ หาการฝึ ก
ปฏิ บั ติ ง านบนหอผู้ ป่ วย กั บ ความเครี ย ดของ
นักศึกษาพยาบาล
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการฝึ กปฏิบตั ิงาน
บนหอผูป้ ่ วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครี ยด
ของนัก ศึ ก ษาพยาบาลอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
นั่ น คื อ นั ก ศึ กษาพยาบาลที่ มี ปั ญหาการฝึ ก
ปฏิ บั ติ ง านบนหอผู ้ ป่ วยสู งมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี
ความเครี ยดสู ง อาจอธิบายได้วา่ นักศึกษาพยาบาลที่
ได้ พ บกั บ อุ ป สรรคปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นขณะฝึ ก
ปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วย นักศึกษาน่ าจะประเมินว่า
ปัญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ นั้นมีอิทธิ พล
ต่อสวัสดิภาพของตนไม่ว่าจะเป็ นด้านบุคคล ด้าน
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อาจารย์สอนภาคปฏิบตั ิ ด้านเพื่อนนักศึกษาที่ข้ ึนฝึ ก
ปฏิ บัติด้วยกัน ด้า นสถานที่ / ระยะเวลาในการฝึ ก
ปฏิบตั ิ ด้านพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในแหล่งฝึ ก ด้าน
องค์ความรู ้ และด้านสุ ขภาพกายและจิตใจ เป็ นต้น
นักศึกษาต้องใช้ศกั ยภาพ และแหล่งประโยชน์ที่มี
อยู่อย่างเต็มที่หรื อเกินกาลังเพื่อจัดการกับปั ญหานั้น
ทาให้นกั ศึกษาพยาบาลเกิดสภาวะกดดันขึ้นภายใน
ตั ว บุ ค คลและความเครี ยดได้ ปั ญหาการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยจึงมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความเครี ยด
เมื่ อพิจารณาปั ญหาการฝึ กปฏิ บตั ิงานบน
หอผูป้ ่ วยรายข้อพบว่า ปั ญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานบน
หอผูป้ ่ วยที่ นักศึ กษามี ค วามคิ ด เห็ นว่า เป็ นปั ญ หา
มาก-มากที่ สุ ด 3 ล าดั บ แรก มี ดั ง นี้ ล าดั บ ที่ 1)
นักศึกษามีความเครี ยดหรื อวิตกกังวลในการขึ้นฝึ ก
ปฏิ บตั ิ (ด้านสุ ขภาพกายและจิตใจ) ร้ อยละ 60.20
ลาดับที่ 2) ในช่วงที่ข้ นึ ฝึ กปฏิบตั ินกั ศึกษามีอารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่าย เช่น รู ้สึกเบื่อ ตื่นเต้น ไม่มนั่ ใจใน
ตนเอง เป็ นต้น (ด้านสุ ขภาพกายและจิตใจ) ร้อยละ
55.40 และลาดับที่ 3)อาจารย์ส อนภาคปฏิ บัติมกั
ตักเตือนนักศึกษาต่อหน้าผูป้ ่ วย (ด้านอาจารย์สอน
ภาคปฏิ บ ัติ ) ร้ อ ยละ 46.40 ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งจาก
นักศึกษาพยาบาลต้องเจอประสบการณ์ในการฝึ ก
ภาคปฏิ บัติบนหอผูป้ ่ วย นักศึ กษาต้องปรั บตัวใน
หลาย ๆ ด้า น และการที่ อาจารย์ส อนภาคปฏิ บัติ
ตักเตื อนนักศึ กษาต่ อหน้า ผูป้ ่ วยหรื อเพื่ อน น่ า จะ
ส่ งผลให้นกั ศึกษารู ้สึกยุง่ ยากใจ เกิดความวิตกกังวล
และความเครี ยดได้ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ธนพล บรรดาศักดิ์ และคณะ (2558) และการศึกษา
ของ มณฑา ลิ้มทองกุล และสุ ภาพ อารี เอื้อ (2552)
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ที่ พ บว่ า ปั จ จั ย ที่ เ กิ ด จากอาจารย์ มี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาล
3. ความสั มพันธ์ ร ะหว่ างแรงสนั บ สนุ น
ทางสั งคม กับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล
ผลการการศึกษาครั้งนี้พบว่า แรงสนับสนุน
ทางสั งคมมี ค วามสัมพันธ์ ทางลบกับความเครี ยด
ของนัก ศึ ก ษาพยาบาลอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
อาจกล่าวได้ว่านักศึกษาพยาบาลที่มี แรงสนับสนุ น
ทางสั ง คมสู ง มี แ นวโน้ ม จะมี ค วามเครี ยดน้ อ ย
สอดคล้องกับการศึ กษาที่ ผ่านมาของลู และหวาง
(Luo & Wang, 2019) ที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
พยาบาล จานวน 284 คน พบว่าแรงสนับสนุ นทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับเหตุการณ์ความเครี ยด
และการศึกษาของเบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์ (2561)
ที่ ศึ ก ษาในนั ก เรี ยนพยาบาลวิ ท ยาลั ย พยาบาล
กองทัพบก จานวน 236 คน พบว่า แรงสนับสนุ น
ทางสังคมของนักเรี ยนพยาบาลมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับความเครี ยด จากผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้
เห็ น ว่ า เมื่ อ นัก ศึ ก ษาพยาบาลพบกับ เหตุ ก ารณ์ ที่
ก่อให้เกิดความเครี ยด หรื อสถานการณ์ที่สร้างความ
ยุ่ ง ยากใจ นัก ศึ ก ษาพยาบาลน่ า จะต้อ งการความ
ช่ วยเหลื อและการสนับสนุ นจากครอบครัว เพื่อน
อาจารย์ หรื อเครื อข่ายสังคม เพื่อให้มีกาลังใจต่อสู ้
กับอุปสรรคปั ญหา ปรับตัวต่อภาวะเครี ยดได้ และ
รู ้สึกมัน่ คงปลอดภัยทางจิตใจ นักศึกษาพยาบาลที่มี
แรงสนับสนุ นทางสังคมสู งย่อมมี แหล่งช่ วยเหลื อ
สนับสนุ นด้า นต่า ง ๆ เช่ น ด้า นข้อมู ล/ค าแนะนา
ด้ า นอารมณ์ แ ละวัต ถุ เป็ นต้ น ท าให้ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลกลุ่ มนี้ ส ามารถจัด การกับสิ่ งที่ ก่อให้เ กิ ด
ความเครี ยดได้ ดี แ ละมี ค วามเครี ยดน้ อ ยก ว่ า
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นักศึกษาพยาบาลที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมต่า ดัง
การศึกษาครั้งนี้ ที่พบว่าแรงสนับสนุ นทางสั งคมมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความเครี ยด
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิ จั ย ครั้ งนี้ พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความเครี ยดของนักศึกษา
พยาบาลคื อ ความแข็ ง แกร่ งในชี วิ ต และแรง
สนับสนุ นทางสังคม ส่ วนปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ ความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
ได้แก่ ปั ญหาการฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วย ดังนั้น
อาจารย์พ ยาบาลจึ ง น่ า จะมี การจัด โปรแกรมการ
เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในชี วิต การส่ งเสริ มให้
นักศึ กษาพยาบาลได้ตระหนักถึ งแหล่งสนับสนุ น
ทางสั ง คมที่ มี อ ยู่ เพื่ อ ช่ ว ยลดความเครี ยดของ
นักศึกษาพยาบาล รวมถึงการจัดกิจกรรมการจัดการ
กับความเครี ยดที่เหมาะสม เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
ควรมี การศึ กษาเชิ งทานายของตัวแปรที่
สั ม พัน ธ์ กับ ความเครี ย ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจ
ความเครี ยดของนักศึกษาพยาบาลมากยิง่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นผู ้อ านวยการ และ
คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่ งหนึ่ ง
ในภาคกลาง ที่ กรุ ณ าอานวยความสะดวกในการ
ด าเนิ น การรวบรวมข้อ มู ล และขอขอบคุ ณ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่เข้าร่ วมในการวิจยั ครั้งนี้
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