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ความส�ำคัญของปัญหา
วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล ครอบครัว หรือ
ชุมชน ทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วย พยาบาลจึงต้อง
ค�ำนึงถึงแง่มุมต่างๆ ของชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณที่มีผลกระทบต่อภาวะ
สุ ข ภาพ ความเจ็ บ ป่ ว ย ความพิ ก าร และความตาย
บัณฑิตพยาบาลจึงต้องได้รับการปลูกฝังให้มีทั้งความรู้
มีทักษะในการปฎิบัติการพยาบาล มีเจตคติ คุณธรรม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ปฎิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความมีสติ เชือ่ มัน่
และมีวิจารณญาณอันรอบคอบ (สมจิต หนุเจริญกุล,
2543)
ในศตวรรษที่ 21 สังคมมีการเปลีย่ นแปลงไปสูย่ คุ
ของเทคโนโลยีชั้นสูง ท่วมท้นด้วยข้อมูล สารสนเทศ
องค์ความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ การผลิตบัณฑิตจึงต้อง
เน้นการพัฒนาให้บัณฑิตมีความรู้รอบด้าน สามารถคิด
วิเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรูไ้ ปสูป่ ญ
ั ญา ซึง่ ปัญญา
จะเป็นตัวส่งเสริมให้บัณฑิตเกิดจิตส�ำนึกใหม่ น�ำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงตนเอง (พัชรี ศิริมาก, 2556) ทักษะ
ส�ำคัญที่ต้องพัฒนาให้เกิดในบัณฑิตยุคศตวรรษที่ 21
รวมทั้งบัณฑิตพยาบาลคือ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร
การประสานความร่วมมือ การคิดอย่างมีเหตุมีผล และ
ทักษะในการแก้ปัญหา มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และ
สร้างนวัตกรรมใหม่ มีภาวะผูน้ ำ� และสามารถท�ำงานเป็น
ทีมได้ มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
มีแรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู้ เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
น�ำเอาความรูไ้ ปใช้เป็น เกิดทักษะทางวิชาชีพ  ไม่ใช่เรียน
เพียงแค่เพื่อปริญญาบัตรเท่านั้น (ประสิทธิ์ วัฒนาภา,
2556; วิจารณ์ พานิช, 2555)
นอกจากคุณสมบัติและทักษะที่บัณฑิตพยาบาล
ควรจะมีดงั กล่าวข้างต้นแล้ว สังคมยังคาดหวังว่าบัณฑิต
พยาบาลจะต้องมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
อ่อนน้อมถ่อมตน มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทเสียสละ
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พร้ อ มที่ จ ะให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ด ้ ว ยความ
เต็มใจ (ปัทมา ทองสม, 2554) บัณฑิตพยาบาลจึงต้อง
เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และมีความรู้ในเชิงวิชาชีพ (ปัทมา ทองสม,
2554) สามารถใช้ทงั้ ศาสตร์และศิลป์ในการปฎิบตั งิ าน
จากเหตุผลดังกล่าวนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตจึงมีโอกาสเกิดความเครียด วิตกกังวล รวมทั้ง
ซึมเศร้าได้   (ปัทมา ทองสม, 2554) ร่วมกับวัยของ
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้อยู่ในช่วงวัยรุ่น
ตอนปลายต่ อ วั ย ผู ้ ใ หญ่ ต อนต้ น ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งวั ย ที่ มี
ความอ่อนไหว จิตใจไม่มงั่ คง การทีต่ อ้ งเข้ามารับผิดชอบ
กับชีวิต ความเจ็บป่วย   ความพิการ และความตาย
รวมทั้ ง ความท้าทายของโรค และความเจริญทางการ
แพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลได้ทั้งสิ้น
(สมดี อนันต์ปฏิเวธ, วิภา เพ็งเสงี่ยม, และจันทร์เพ็ญ
อัครสถิตานนท์, 2554)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยทางบวก
ที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล
คื อ ความรู ้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสถาบั น (เปรมฤดี
ศรีวชิ ยั และพิมพิมล วงศ์ไชยา, 2555) และความสุขใน
การเรียน (ปัทมา ทองสม, 2554) ซึง่ ความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่
ของสถาบัน หมายถึง ความรู้สึกที่ผู้เรียนรับรู้ว่าตนเอง
เป็นสมาชิกส่วนหนึง่ ของสถาบัน ได้รบั เกียรติและได้รบั
การยอมรับ ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสถาบันที่
ตนก�ำลังศึกษาอยู่ เป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งของบุคคล
ต่อบริบทที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกหลายด้านรวมถึง
ความรู้สึกปลอดภัย การได้รับการยอมรับ การได้เป็น
พวกพ้อง และยังรวมถึงความรู้สึกผูกพัน บูรณาการ
เข้ากับกลุม่ และการมีคา่ นิยมทัง้ ด้านวิชาชีพและค่านิยม
ส่วนตัวทีก่ ลมกลืนสอดคล้องกับกลุม่ (เปรมฤดี ศรีวชิ ยั
และพิมพิมล วงศ์ไชยา, 2555) ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการ
อย่ า งสู ง ที่ จ ะเป็ น เจ้ า ของและได้ รั บ การยอมรั บ จาก
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บุคคลอื่น การได้รับการยอมรับนี้เป็นรากฐานส�ำคัญที่
ท�ำให้มนุษย์เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อ
สภาพอารมณ์และกระบวนการคิดของมนุษย์ (LevettJones, Lathlean, Higgins, & McMillan, 2009;
McKenna et al., 2012)
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเป็นปัจจัย
ส�ำคัญทางบวกปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนได้ดี ส่งผลให้
ผูเ้ รียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการเรียน (Goodenew,
1993a; Roeser, Midgley, & Urdan, 1996) มีความ
ผาสุกทางอารมณ์และสังคม ไม่เกิดความเครียด (Reilly
& Fitzpatrick, 2009)  หรือภาวะซึมเศร้า (เปรมฤดี
ศรีวิชัย และพิมพิมล วงศ์ไชยา, 2555; Hill, 2009)  
มีความกระตือรือร้น สนใจ มีความเชื่อมั่นในการท�ำ
กิจกรรมต่างๆ (Furrer & Skinner, 2003) มีความ
ยืดหยุ่นทางอารมณ์ (Levett-Jones et al., 2009)
หากผูเ้ รียนไม่มคี วามรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบันหรือ
มีความรูส้ กึ ลดลง จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของ
ผู้เรียน (Levett-Jones et al., 2009) การศึกษาพบว่า
ผู้เรียนที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันและมี
ความสุขในการเรียนจะไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
และความปลอดภั ย เช่ น การใช้ ย าและสารเสพติ ด
(Napoli, Marsiglia, & Kulis, 2003) การกระท�ำที่ใช้
ความรุ น แรง หรื อ การมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศ
(McNeely, Monnemaker, & Blum, 2002) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังพบว่า ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
สถาบันมีความสัมพันธ์กบั การมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ที่ดี (Cashmore, Scott, & Cane, 2012; Sanchez,
Colon, & Esparza, 2005) และการคงอยู่ในสถาบัน
จนส�ำเร็จการศึกษา (Cashmore et al., 2012) ในทาง
ตรงกั น ข้ า มหากผู ้ เ รี ย นไม่ รู ้ สึ ก ผู ก พั น มี ส ่ ว นร่ ว มใน
สถาบั น และไม่ มี ค วามสุ ข ในการเรี ย น อาจจะท� ำ ให้
ผูเ้ รียนเกิดความเครียด วิตกกังวล (Levett-Jones et al.,
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2009) เบือ่ หน่าย คับข้องใจ  และมีอารมณ์เศร้าระหว่าง
ศึกษาในหลักสูตรซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะ
ทางการเรียน  (Furrer & Skinner, 2003) ซึ่งความสุข
ในการเรี ย นนี้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สภาพแวดล้ อ มที่
เกี่ ย วข้ องกั บ การเรี ย นการสอน หากผู ้ เรี ย นมี สภาพ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องที่เอื้อต่อการเรียนการสอนแล้ว
จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียน (ปัทมา
ทองสม, 2554) กล่าวโดยสรุปความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถาบันและความสุขในการเรียนเป็นปัจจัยป้องกัน
(protective factors) ทีส่ ำ� คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะสุขภาพ
ภาวะจิตสังคม และสมรรถนะทางการเรียนของผู้เรียน
ไม่วา่ จะเป็นผูเ้ รียนทีเ่ ป็นเด็กหรือวัยรุน่ ก็ตาม (Rowe &
Stewart, 2009)
ถึงแม้งานวิจัยในต่างประเทศจ�ำนวนมากจะพบ
ผลลั พ ธ์ ท างบวกมากมายที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความรู ้ สึ ก
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสถาบั น และความสุ ข ในการเรี ย น
แต่งานวิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวในประเทศไทยยังมีอยู่
ค่อนข้างจ�ำกัด ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ความสุขใน
การเรียน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยคาดหวังว่าการศึกษาครั้งนี้
นอกจากจะท�ำให้ผู้บริหารและคณาจารย์ทราบถึงระดับ
ความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบัน ความสุขในการเรียน
สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นการสอน และผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบั ณ ฑิ ต แล้ ว ยั ง ท� ำ ให้ ท ราบถึ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปรดังกล่าว ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาโปรแกรม
ส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน การจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตมีความสุขในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่ดตี ่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ความสุขในการเรียน สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบัน
ความสุขในการเรียน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรูส้ กึ เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของสถาบั น ความสุ ข ในการเรี ย น สภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีพ้ ฒ
ั นาจากกรอบแนวคิดทฤษฎีแรง
จูงใจของมนุษย์ (human motivation) ของมาสโลว์
(Maslow, 1970) ที่อธิบายเกี่ยวกับความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ 5 ประการ ว่ามนุษย์จะมีความสุขได้
เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองตามล�ำดับขั้น
ซึ่งการต้องการความรักและเป็นเจ้าของ (love and
belonging) เป็นความต้องการทางด้านจิตใจ เป็นความ
ต้องการอันดับที่ 3 ถัดจากความต้องการความมั่นคง
ปลอดภั ย และความต้ อ งการทางกายภาพ มนุ ษ ย์
ต้องการทีจ่ ะรูส้ กึ เป็นเจ้าของและถูกยอมรับ ไม่วา่ จะเป็น
ในระดับกลุ่มสังคมใด ในการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรที่ศึกษา
คือ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน
นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ บู ร ณาการกรอบแนวคิ ด
ของดัลล์และฮิวเตอร์ (Dunn & Hettler, 2006 อ้างถึง
ในปัทมา ทองสม, 2554) ทีร่ ะบุวา่ มิตแิ ห่งความสุขของ
นักศึกษาประกอบด้วย 6 มิติ คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา การเรียน และจิตวิญญาณ ในการศึกษานี้
ตัวแปรที่ศึกษาคือ ความสุขในการเรียน เมื่อผู้เรียนมี
ความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบันจะส่งผลให้ผเู้ รียนมี
ความสุ ข ในการเรี ย น เกิ ด แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ น
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การเรียน ท�ำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ดังกล่าวข้างต้น (Goodenew, 1993a; Roeser et al.,
1996) ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่มีผลท�ำให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียนคือ การที่ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
เอื้อต่อการเรียนการสอน (ปัทมา ทองสม, 2554)
ในการศึกษาครั้งนี้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
สถาบัน หมายถึง ความรู้สึกที่ผู้เรียนรับรู้ว่าตนเองเป็น
สมาชิกส่วนหนึ่งของสถาบัน ได้รับการยอมรับ ได้รับ
เกียรติและให้ค่า ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
สถาบันทีต่ นก�ำลังศึกษาอยู่ เกิดความรูส้ กึ ปลอดภัย เป็น
พวกพ้อง รู้สึกผูกพัน บูรณาการเข้ากับกลุ่ม ความสุขใน
การเรียน หมายถึง การที่ผู้เรียนมีความรู้สึกสบายใจ
พึ ง พอใจ เพลิ ด เพลิ น และสนุ ก สนานกั บ การเรี ย น
ส่วนสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนการสอน หมายถึง
การประเมิ น ของผู ้ เ รี ย นเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มที่
เกี่ยวข้องว่า สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นี้เอื้อต่อการเรียน
การสอนมากน้อยเพียงใด และผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา
หมายถึง ความรู้ ความสามารถของผูเ้ รียนอันเป็นผลมา
จากการเรียนการสอน ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นีป้ ระเมินจาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (Grade Point
Average [GPA]) ของผู้เรียน

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive
study, cross sectional design) เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างของความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ความ
สุขในการเรียน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษาคื อ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 ชั้นปีที่ 2-4
ทั้งเพศชายและหญิง ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
Rama Nurs J • September - December 2014

ผจงจิต ไกรถาวร และกมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
มหิดล จ�ำนวน 593 ราย ประกอบด้วย นักศึกษาปีที่ 2
จ�ำนวน 210 ราย นักศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 203 ราย และ
นักศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 180 ราย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการวิจัย มีดังนี้ 1) นักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีที่ 2-4 ทัง้ เพศชาย
และหญิง ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และ 2) สมัครใจทีจ่ ะเข้าร่วมวิจยั ใน
ครั้งนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
แบบสอบถามจ�ำนวน 4 ชุด ได้แก่
1) แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป พั ฒ นาโดยผู ้ วิ จั ย
ประกอบด้วย 25 ข้อค�ำถาม ซึง่ เป็นข้อค�ำถามทีเ่ กีย่ วกับ
อายุ เพศ ศาสนา ระดับชั้นที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม
ภู มิ ล� ำ เนา โรคประจ� ำ ตั ว รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของ
ครอบครัวและของนักศึกษา ความเพียงพอของรายได้
ของครอบครั ว และของนั ก ศึ ก ษา การท� ำ งานพิ เ ศษ
การกู้เงินจากกองทุนกู้ยืม การได้รับทุนการศึกษา ที่พัก
อาศัย การมีเพือ่ นสนิท การเป็นสมาชิกชมรม การเข้าร่วม
กิ จ กรรมชมรม การตั ด สิ น ใจในการเลื อ กเรี ย นและ
ความพอใจที่ได้ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ความต้องการทีจ่ ะลาออกจากหลักสูตรและคณะทีอ่ ยาก
ศึกษา
2) แบบประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา พัฒนาโดย ปัทมา ทองสม (2554) เพื่อให้
ผู้เรียนประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับตนเองว่า
สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นอยูน่ นั้ ตรงตามสภาพความเป็นจริง
มากน้ อ ยเพี ย งใด ซึ่ ง สภาพแวดล้ อ มนั้ น เป็ น สภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน จากเดิมข้อค�ำถาม
มีทั้งหมด 107 ข้อ 6 หมวด แต่เนื่องจากข้อค�ำถามใน
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หมวดที่ 1 และ 2 มีค�ำถาม 2 ข้อใน 1 ค�ำถาม ในการนี้
ผู้วิจัยได้น�ำมาปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับบริบทของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา ท�ำให้มีข้อค�ำถามทั้งหมด 109 ข้อ 6
หมวด ดังนี้ 1) ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 32 ข้อ
2) ลักษณะอาจารย์ 17 ข้อ  3) ลักษณะนักศึกษาร่วม
สถาบัน 7 ข้อ 4) ลักษณะสถาบัน 16 ข้อ 5) ลักษณะ
ของตัวนักศึกษาเอง 18 ข้อ และ 6) ลักษณะบิดามารดา/
ผูป้ กครอง 19 ข้อ ค�ำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ (Likert Scale) คือ ตรงกับสภาพความเป็นจริง
น้อยทีส่ ดุ (1 คะแนน) จนถึงตรงกับสภาพความเป็นจริง
มากที่สุด (5 คะแนน)
การให้คะแนนและแปลค่าคะแนนพิจารณาตาม
เกณฑ์ของแบบสอบถามต้นฉบับ น�ำค่าคะแนนเฉลี่ย
แต่ละด้านมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย ค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง 1-5 ค่าคะแนนสูง หมายถึง มีสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนในระดับสูง ค่าคะแนนต�่ำ 
หมายถึง มีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนการสอนใน
ระดับต�่ำ  แบ่งระดับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน
การสอนเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้คือ 1) ระดับต�่ำ ค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง 1-2.33 2) ระดับปานกลาง ค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง 2.34-3.67 และ 3) ระดับสูง ค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง 3.68-5.00 การตรวจสอบความตรงทางเนือ้ หา
(content validity)โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์ที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา 2 ท่านและ
อาจารย์ประจ�ำชั้นปี 1 ท่าน น�ำเครื่องมือนี้ไปใช้กับ
นักศึกษาพยาบาล จ�ำนวน 30 ราย ได้ค่าความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิแ์ อลฟาเท่ากับ .94 และในกลุม่ ตัวอย่างครัง้
นี้ จ�ำ นวน 563 ราย ได้ ค ่ าความเชื่ อมั่ น สั มประสิ ทธิ์
แอลฟาเท่ากับ .96
3) แบบประเมินความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งสถาบัน
(The Psychological Sense of School Membership
Scale) พัฒนาโดยกู๊ดดีนาว (Goodenow, 1993b) จาก
แนวคิดของมาสโลว์ (1970) และงานวิจัยอื่นๆ ที่
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ความสุขในการเรียน สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เกีย่ วข้อง ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั น�ำมาแปลเป็นภาษาไทย
และใช้กระบวนการแปลกลับ (back translation) ด้วย
วิ ธี ข องเบิ ร ์ น และโกรฟ (Burns & Grove, 2005)
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม18 ข้อ ค�ำตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (5 คะแนน)
จนถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน)
การให้ค่าคะแนนและการแปลผลพิจารณาตาม
เกณฑ์ของแบบสอบถามต้นฉบับ โดยข้อค�ำถามส่วนใหญ่
ให้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ยกเว้ น ข้ อ ค� ำ ถามทางเชิ ง ลบ
ให้กลับค่าคะแนน น�ำค่าคะแนนมารวมกันแล้วหาค่า
เฉลี่ย ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1-5 ค่าคะแนนสูง หมายถึง
มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันในระดับสูง ค่า
คะแนนต�่ ำ  หมายถึ ง มี ค วามรู ้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
สถาบันในระดับต�่ำ  แบ่งระดับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถาบันออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้คือ 1) ระดับต�่ำ  ค่า
คะแนนอยู่ระหว่าง 1-2.33 2) ระดับปานกลาง ค่า
คะแนนอยู ่ ร ะหว่ า ง 2.34-3.67 และ3) ระดั บ สู ง
ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 3.68-5.00 ตรวจสอบความตรง
ทางเนื้อหา (content validity)โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
กลุ ่ ม เดี ย วกั น และน� ำ เครื่ อ งมื อ ไปใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาล จ�ำนวน 30 ราย ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ สัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ .87 และในกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้จ�ำนวน
563 ราย ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ
.87   
4) แบบประเมิ น ความสุ ข ในการเรี ย น (The
Happiness in Learning Scale) เพือ่ ประเมินความสุขใน
การเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา พั ฒ นาโดยปั ท มา ทองสม
(2554) จากแนวคิดของ ของดัลล์และฮิวเตอร์ (Dunn
& Hettler, 2006 อ้างถึงในปัทมา ทองสม, 2554) ทีร่ ะบุ
มิติแห่งความสุขของนักศึกษาประกอบด้วย 6 มิติคือ
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา การเรียน และจิต
วิญญาณ ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 32 ข้อค�ำถาม 5 หมวด
ดังนี้คือ หมวดที่ 1 ความสนใจใฝ่เรียนรู้ 8 ข้อ หมวดที่
2 ทัศนคติต่อวิชาชีพ 8 ข้อ หมวดที่ 3 ความพึงพอใจใน
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การเรียน 5 ข้อ หมวดที่ 4 ความวิตกกังวล 5 ข้อ และ
หมวดที่ 5 ความพึงพอใจในตนเอง 6 ข้อ ค�ำตอบเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) คือ
ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากทีส่ ดุ (5 คะแนน) จนถึง
ตรงกับสภาพความเป็นจริงน้อยที่สุด (1 คะแนน)
การให้ค่าคะแนนและการแปลผลพิจารณาตาม
เกณฑ์ของแบบสอบถามต้นฉบับ โดยข้อค�ำถามส่วน
ใหญ่ให้คะแนนตามเกณฑ์ ยกเว้นข้อค�ำถามทางเชิงลบ
ให้กลับค่าคะแนน จนถึงน�ำค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน
มารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1-5
ค่ า คะแนนสู ง หมายถึ ง มี ค วามสุ ข ในการเรี ย นสู ง
ค่ า คะแนนต�่ ำ  หมายถึ ง มี ค วามสุ ข ในการเรี ย นต�่ ำ 
แบ่งระดับของความสุขในการเรียนเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้คือ
1) ระดับต�่ำ  ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1-2.33 2) ระดับ
ปานกลาง ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 2.34-3.67 และ3)
ระดับสูง ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 3.68-5.00 ตรวจสอบ
ความตรงทางเนือ้ หา (content validity)โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
3 ท่าน กลุ่มเดียวกัน น�ำเครื่องมือไปใช้กับนักศึกษา
พยาบาล จ�ำนวน 30 ราย ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ สัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ.85 และในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้
จ�ำนวน 563 ราย ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ สัมประสิทธิแ์ อลฟา
เท่ากับ .88

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 2556/237 ผู้วิจัยชี้แจง
ให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การรักษาความลับของกลุม่ ตัวอย่าง สิทธิ์
ในการปฎิเสธเข้าร่วมการวิจัย โดยไม่มีผลกระทบใดๆ
ต่อกลุ่มตัวอย่าง เช่น คะแนน ทัศนคติ เป็นต้น การน�ำ
เสนอข้อมูลในภาพรวมไม่ระบุชื่อ หากผู้ใดสมัครใจเข้า
ร่วมในการศึกษา ผู้วิจัยให้ลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วม
การวิจัย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนและวิธีในการเก็บข้อมูล มีดังนี้
1) ภายหลังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ให้เก็บข้อมูลได้ ผูว้ จิ ยั ขออนุญาตผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในการเข้าถึงกลุม่ ตัวอย่างที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
2) ผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า งเดื อ น
พฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยผู้วิจัย
ขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน เข้าพบนักศึกษาก่อนเริ่ม
การเรียนการสอน 20 นาที เพือ่ ชีแ้ จงถามความสมัครใจ
ในการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา โดยแนะน�ำตัว
อธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยสรุป พร้อมทั้งชี้แจงการพิทักษ์สิทธิ เปิดโอกาส
ให้ ซั ก ถามในสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ข้ า ใจ เมื่ อ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเข้ า ใจ
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สมัครใจทีจ่ ะเข้าร่วมในการศึกษา ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถาม
ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์และสมัครใจเข้าร่วม
โครงการลงชื่อในหนังสือยินยอมโดยได้รับการบอก
กล่าวและเต็มใจ ขอความร่วมมือให้สง่ แบบสอบถามคืน
ที่หัวหน้าชั้นปี โดยให้หัวหน้าชั้นปีรวบรวมส่งผู้วิจัย
ภายใน 1 สัปดาห์
3) หลังจากได้รับแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยตรวจ
สอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย
โดยการแจกแจง ความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถาบัน ความสุขในการเรียน สภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยใช้สหสัมพันธ์
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เพียร์สัน ได้มีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้
สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน โดยพิจารณาการกระจายของ
ข้อมูล ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง และความสัมพันธ์
กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ ก่อนท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่าข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ คือ
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ   มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง และข้อมูลในแต่ละชุด มีความเป็นอิสระต่อกัน

ผลการวิจัย
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
จากแบบสอบถามที่ แ จกให้ กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ทั้งหมด 593 ราย มีนักศึกษาส่งแบบสอบถามกลับคืน
จ�ำนวน 563 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.94 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด ผลการส�ำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 97.5 อายุตั้งแต่
19 ปีถึง 24 ปี อายุเฉลี่ยเท่ากับ 21.03 ปี (SD = .95)
ร้อยละ 96.5 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 78.8 มีภมู ลิ ำ� เนา
อยู่ต่างจังหวัด ร้อยละ 10.9 และ 10.3 มีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ น
ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร ตามล�ำดับ กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 87.5 ไม่มีโรคประจ�ำตัว ที่เหลือร้อยละ 22.5 มี
โรคประจ�ำตัว โดยโรคประจ�ำตัว 3 อันดับแรก ได้แก่ โรค
ภูมิแพ้ ไมเกรน และหอบหืด ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 40,475.37 บาท (SD = 63,923.54) ร้อยละ
44.3 ครอบครัวมีรายได้พอใช้เหลือเก็บ ในขณะทีร่ อ้ ยละ
12.2 ครอบครัวมีรายได้ไม่พอใช้และมีหนีส้ นิ นักศึกษา
มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 8,278.67 บาท (SD =
5,555.58) โดยรายได้ของนักศึกษามาจากครอบครัว
บางรายมาจากการกู้ยืม จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) (ร้อยละ 39.5) รายได้ที่ได้รับจาก
ครอบครัวอยู่ระหว่าง 1,000-25,000 บาทต่อเดือน
นักศึกษาร้อยละ 50.6 มีรายได้พอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ
มีนกั ศึกษาเพียงร้อยละ 1.6 (9 ราย) ทีม่ รี ายได้ไม่พอใช้
และมีหนีส้ นิ ร้อยละ 76.4 ไม่ได้รบั ทุนการศึกษา ร้อยละ
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ความสุขในการเรียน สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
97.9 ไม่ได้ท�ำงานพิเศษและร้อยละ 2.1 ท�ำงานพิเศษ
ได้แก่ รับจ้างสอนพิเศษ และเปิดร้านออนไลน์  
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 98.7 มีเพื่อนสนิท ร้อยละ
72.3 ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมใดๆ ในสถาบันนี้ ส�ำหรับ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น สมาชิ ก ชมรม ร้ อ ยละ 80.2
เป็นสมาชิก 1 ชมรม โดยร้อยละ 35.6 จะเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า 3 ครั้งต่อปี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.5
เข้าร่วมกิจกรรมทีท่ างสถาบันก�ำหนดให้เข้าร่วมทุกครัง้
และร้อยละ 25.6 เข้าร่วมกิจกรรมอื่นนอกเหนือจาก
ที่สถาบันก�ำหนดให้เข้าร่วม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79.7
เลือกศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตด้วยตนเอง
และร้อยละ 92.9 พอใจในการศึกษาหลักสูตรนี้ มีเพียง
ร้อยละ 7.1 ทีไ่ ม่พอใจ โดยเหตุผลทีส่ ำ� คัญคือ เรียนหนัก
เครียด ไม่มีความสุข ไม่มีเวลาเป็นของตนเอง หากมี
โอกาสให้เลือกศึกษาในคณะอืน่ ได้ กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ
74.2 จะไม่ลาออก เหตุผลส�ำคัญ 3 อันดับแรก คือ
เรียนใกล้จบแล้ว เป็นอาชีพทีม่ นั่ คงมีเกียรติ และจบแล้ว
มีงานท�ำ และร้อยละ 25.8 จะลาออก เหตุผลส�ำคัญ คือ
ไม่ชอบอาชีพนี้ อยากเรียนในสิง่ ทีต่ นเองชอบ เป็นอาชีพ
ที่ ง านหนั ก เครี ย ด โดยร้ อ ยละ 52.1 อยากเรี ย นที่
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะที่อยากเรียน 3 อันดับแรกคือ
คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และทันตแพทย
ศาสตร์ ตามล�ำดับ      

ลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ความสุข
ในการเรียน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คะแนนเฉลี่ยความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน
3.94 (SD = .41) ร้อยละ 74.8 ของกลุม่ ตัวอย่างมีความ
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รูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบันในระดับสูง และเมือ่ เปรียบ
เที ย บค่ า เฉลี่ ย ความรู ้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสถาบั น
ระหว่างชัน้ ปี พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยชัน้ ปีที่ 2, 3,
และ 4 มีค่าเฉลี่ยความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน
เท่ากับ 3.86, 3.97, และ 4.04 ตามล�ำดับ
คะแนนเฉลี่ยความสุขในการเรียน 3.73 (SD =
.42) ร้อยละ 54 ของกลุม่ ตัวอย่างมีความสุขในการเรียน
ในระดับสูง เมื่อวิเคราะห์ความสุขในการเรียนรายด้าน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คะแนนความสุขในการ
เรียน ด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้และความพึงพอใจใน
การเรียนในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 75 และ 68.7 ตาม
ล�ำดับ โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คะแนนด้านทัศนคติ
ต่อวิชาชีพและความวิตกกังวลในระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 50.6 และ 65.8 ตามล�ำดับ และกลุม่ ตัวอย่าง
ร้อยละ 49.6 มีความพึงพอใจในตนเองระดับสูง
คะแนนเฉลี่ยการมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน 4.25 (SD =.35) ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.5
ของกลุม่ ตัวอย่างมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนการ
สอนในระดับสูง เมือ่ วิเคราะห์รายด้านพบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่รบั รูล้ กั ษณะการจัดการเรียนการสอน ลักษณะ
ของอาจารย์   ลักษณะนักศึกษาร่วมสถาบัน ลักษณะ
สถาบัน ลักษณะของตัวนักศึกษาเอง และลักษณะบิดา
มารดา/ผูป้ กครองทีเ่ ป็นอยูเ่ อือ้ ต่อการเรียนการสอนใน
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 91.2, 89.3, 90.2, 76.5, 95,
และ 97.3 ตามล�ำดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประเมินจากเกรดเฉลี่ย
สะสม (GPA) จากกลุม่ ตัวอย่างทีย่ อมเปิดเผยข้อมูลใน
ส่วนนี้ (n = 527 ราย) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยสะสม เท่ากับ 2.86 (SD = .35) โดยกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 64.9 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับพอใช้
(ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ (N = 563)
ตัวแปรที่ศึกษา
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน
    ระดับต�่ำ
    ระดับปานกลาง
    ระดับสูง
ความสุขในการเรียน
    ระดับต�่ำ 
    ระดับปานกลาง
    ระดับสูง                                                    
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
    ระดับต�่ำ
    ระดับปานกลาง
    ระดับสูง
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (n = 527)
    ระดับพอใช้ (GPA 2-2.99)
    ระดับดี (GPA 3.00-3.24)
    ระดับดีเลิศ (GPA 3.25-4.00)

พิสัย

ค่าเฉลี่ย

2.11-5.00

3.94

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.41

2.20-4.91                                                    

3.73

.42

3.13-5.00

4.25  

.35

2.00-3.77

2.86

.35

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรในการศึ ก ษา
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันมีความสัมพันธ์ทาง
บวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001 กับความสุข
ในการเรียน (r = .62, p < .001) และการมีสภาพ
แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนการสอน (r = .49, p < .001)
แต่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา

จ�ำนวน

ร้อยละ

  1
141
421

0.20
25.00
74.80

   1
258
304

   .20
45.80
54.00

  31
532

5.50
94.50

342
108
77

64.90
20.50
14.60

อย่างไรก็ตาม ความสุขในการเรียนมีความสัมพันธ์ทาง
บวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 กับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา (r = .13, p = .002) และมีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001 กับสภาพ
แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนการสอน (r = .54, p < .001)
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบัน ความสุขในการเรียน สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ
การเรียนการสอน และผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (N = 527)
ตัวแปร
1. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน
2. ความสุขในการเรียน
3. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
**p < .01  ***p< .001
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1
1.00
.62***
.49***
.06      

2

3

4

1.00
.54***
.13**

1.00
.01

1.00
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ความสุขในการเรียน สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า
สิ่งที่นักศึกษาชอบเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาแห่งนี้ 5
อันดับแรก ได้แก่ 1) เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพ
เป็นเลิศทางวิชาการ 2) มีสวัสดิการที่ดี (อาหาร ที่พัก
ค่ารักษาพยาบาลฟรี) 3) อาจารย์ใจดี อบอุน่ เป็นกันเอง
ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี 4) อาจารย์มีความรู้ความ
สามารถ และ 5) บรรยากาศที่ เ ป็ น มิ ต ร เอื้ อ อาทร
ระหว่ า งรุ ่ น พี่ รุ ่ น น้ อ ง อาจารย์ และบุ ค ลากร สิ่ ง ที่
เป็นปัญหาและนักศึกษาต้องการให้มีการปรับปรุง 4
อันดับแรก ได้แก่ 1) หอพักนักศึกษาที่โรงพยาบาล
แออัด คับแคบ ไม่เป็นส่วนตัว อากาศร้อน 2) ตาราง
เรียนทีแ่ น่นและงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายมากเกินไป ท�ำให้
ไม่มีเวลาพักผ่อน 3) อินเตอร์เน็ตช้า หลุดบ่อย และ
4) แหล่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงอาหาร
ห้องน�้ำ และมุมอ่านหนังสือที่หอพัก ไม่เพียงพอ    

อภิปรายผล
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ
54 มี ค วามสุ ข ในการเรี ย นในระดั บ สู ง สาเหตุ อ าจ
เนื่องมาจาก 1) กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 79.7 เลือกศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตด้วยตนเอง และร้อยละ
92.9 พอใจในการศึกษาหลักสูตรนี้ หากมีโอกาสให้
เลือกศึกษาในคณะอืน่ ได้  กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ
74.2 จะไม่ลาออก และ 2) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.5
มีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนการสอนในระดับสูง
ซึง่ เมือ่ วิเคราะห์รายด้านพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
คะแนนในแต่ละด้านในระดับสูงเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ลักษณะของอาจารย์
ลักษณะนักศึกษาร่วมสถาบัน ลักษณะสถาบัน ลักษณะ
ของตัวนักศึกษาเอง และลักษณะบิดามารดา/ผูป้ กครอง
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปัทมา ทองสม (2554)
ที่ ว ่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสุ ข ในการเรี ย นของ
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นักศึกษาคือ ลักษณะอาจารย์ ลักษณะการเรียนการสอน
ลักษณะนักศึกษา ลักษณะสถาบัน ลักษณะนักศึกษาร่วม
สถาบัน และลักษณะบิดา มารดา/ผู้ปกครอง  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.8) มีความ
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันในระดับสูง ที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากหลายปัจจัยโดยประเมินจากการตอบ
แบบสอบถามปลายเปิ ด ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ ว ่ า จะ
เป็นการที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ความมีชื่อเสียงของสถาบัน
รูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้มโี อกาสศึกษาในสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียง
มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทัง้ มีบคุ ลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ และการที่กลุ่มตัวอย่างมุ่งหวัง
ทีจ่ ะปฎิบตั งิ านตามปณิธานของพระบิดาแห่งการแพทย์
ไทย ปฎิบตั งิ านเพือ่ สังคมและประเทศชาติโดยการดูแล
ผู้ป่วยและสังคม อาจจะน�ำไปสู่ความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง (self esteem) สนับสนุนแนวคิดของมาสโลว์
(Maslow, 1970) ที่ว่าเมื่อบุคคลได้รับการตอบสนอง
ทางกายภาพ เกิดความรู้สึกปลอดภัย เกิดความรักและ
ความผูกพัน รับรู้ความมีชื่อเสียง เกียรติคุณ เกิดความ
นิยมชมชอบ ความเชือ่ ถือ ศรัทธา ขัน้ ของความต้องการ
ก็จะพัฒนาไปสู่ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และเกิด
ความตระหนักในคุณค่าของตนเอง (self actualization)
เมื่ อ ได้ มี โ อกาสให้ ก ารดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยและสังคมในที่สุด
นอกจากนี  ้ การทีก่ ลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รบั รูบ้ รรยากาศใน
สถานศึกษาว่าเอื้อต่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนทีน่ ำ� ไปใช้ในการปฎิบตั ิ
ได้จริง คณาจารย์สว่ นใหญ่เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดง
ความคิดเห็น ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร มีความเอื้อ
อาทร ระหว่างรุน่ พี่ รุน่ น้อง คณาจารย์และบุคลากร ก็จะ
เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผเู้ รียนเกิดความรักความผูกพัน
ต่อสถาบันได้เช่นกัน
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถาบันระหว่างชัน้ ปี จะเห็นได้วา่ ยิง่ จ�ำนวนปีทมี่ ากขึน้
ความรู ้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสถาบั น จะเพิ่ ม ขึ้ นตาม
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ผจงจิต ไกรถาวร และกมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
อาจเป็นเพราะผู้เรียนที่ชั้นปีสูงขึ้นมีความคุ้นเคยกับ
สถานที่ คณาจารย์ เพือ่ นร่วมสถาบัน และบุคลากรอืน่ ๆ
จากการทีไ่ ด้มกี ารท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น ไหว้ครู
บายศรีสู่ขวัญ ปัจฉิมนิเทศ งานแสดงความยินดีในงาน
พระราชทานปริญญาบัตรรุน่ พี่ และกีฬาสถาบันพยาบาล
แห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้การมีปฎิสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นกันเอง
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 98.7 รายงานว่ามีเพื่อนสนิท
ในคณะ โดยจ�ำนวนเพื่อนสนิทมีตั้งแต่ 1-20 คน เฉลี่ย
ประมาณ 3-4 คน สอดคล้องกับการศึกษาของเปรมฤดี
ศรีวิชัย และพิมพิมล วงศ์ไชยา (2555) ที่พบว่าระยะ
เวลาในการศึกษาชัน้ ปีทเี่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้ความรูส้ กึ เป็นส่วน
หนึ่ ง ของสถาบั น เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากผู ้ เ รี ย นมี ก ารท� ำ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางสถาบันเพิ่มขึ้น
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ
ดอร์สัน (Dawson, 2008) ที่พบว่าความใกล้ชิดกัน
(closeness) มีผลต่อความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบัน
ของผู้เรียน โดยพบว่าหากรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์กัน มีการ
ท�ำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งประโยชน์
ร่วมกัน จะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความใกล้ชดิ กัน และยิง่ หาก
ผูเ้ รียนเป็นกลุม่ เพือ่ นสนิททีไ่ ด้ขนึ้ ฝึกปฎิบตั ใิ นแหล่งฝึก
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมร่วมกัน ก็จะยิ่ง
ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบันเพิม่ ขึน้
(Kim & Jung, 2012) และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของคิงและจุง (Kim & Jung, 2012) ที่พบว่าปัจจัยที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ให้นกั ศึกษาพยาบาลเกิดความรูส้ กึ เป็น
ส่วนหนึง่ ของสถาบันคือ การได้รบั การยอมรับจากเพือ่ น
ร่วมสถาบัน ในการศึกษาครั้งนี้การที่กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญ
คือ ลักษณะนักศึกษาร่วมสถาบันที่มีการให้ความช่วย
เหลือเกื้อกูลกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
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ความรู ้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสถาบั น มี ค วาม
สั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความสุ ข ในการเรี ย นและการมี
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
ส่วนความสุขในการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวก กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการมีสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องที่เอื้อต่อการเรียนการสอน สนับสนุนกรอบ
แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ ของมาสโลว์ (Maslow,
1970) ที่อธิบายเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์ ซึง่ คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จะมีความสุขเมือ่ ได้รบั การตอบสนองความต้องการตาม
ล�ำดับขั้น จากการศึกษาครั้งนี้เมื่อความต้องการได้รับ
การตอบสนอง ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางกายภาพ
ซึง่ คือการได้รบั สวัสดิการทีด่ ี ครอบคลุมถึงอาหาร ทีพ่ กั
และการรักษาพยาบาลฟรี ความรูส้ กึ มัน่ คงปลอดภัยจาก
การทีอ่ าจารย์อบอุน่ เป็นกันเอง ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี
มีสภาพแวดล้อมและระบบการรักษาความปลอดภัยทีด่ ี
รวมทั้งนักศึกษารู้สึกเป็นเจ้าของและได้รับการยอมรับ
จากสถาบัน ซึ่งเป็นความต้องการทางด้านจิตใจได้รับ
การตอบสนอง ก็จะส่งผลให้นักศึกษามีความสุขในการ
เรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เปรมฤดี ศรีวิชัย
และพิมพิมล วงศ์ไชยา (2555) ที่พบว่าความรู้สึกเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของสถาบั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ
ความเครียดและภาวะซึมเศร้า เพราะเมื่อนักศึกษามี
ความสุขในการเรียน ความเครียดและภาวะซึมเศร้าก็จะ
ลดลง
นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษายั ง สนั บ สนุ น กรอบ
แนวคิดของดัลล์และเฮลเตอร์ (Dunn & Hettler, 2006
อ้างถึงใน ปัทมา ทองสม, 2554) ที่ระบุว่ามิติแห่ง
ความสุขของนักศึกษาประกอบด้วย 6 มิติ คือ ร่างกาย
อารมณ์ สังคม สติปัญญา การเรียน และจิตวิญญาณ
อธิบายได้ว่าเมื่อนักศึกษามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
มี อ ารมณ์ ที่ ส ดชื่ น แจ่ ม ใส วิ ต กกั ง วลในระดั บ ต�่ ำ ถึ ง
ปานกลาง มีสังคมเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้องที่อบอุ่นเป็นมิตร
มีสติปญ
ั ญาและผลการเรียนในระดับพอใช้ถงึ ดี รวมทัง้ มี
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ความสุขในการเรียน สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จิตวิญญาณที่ดี ก็จะน�ำไปสู่มิติแห่งความสุข สอดคล้อง
กับการศึกษาของปัทมา ทองสม (2554) ที่พบว่าความ
สุขในการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา  ในขณะทีห่ ากผูเ้ รียนขาดความ
สุขในการเรียน อาจจะท�ำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล
เบือ่ หน่าย คับข้องใจและมีอารมณ์เศร้าระหว่างศึกษาใน
หลั ก สู ต รซึ่ ง จะส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
ศึกษา (Furrer & Skinner, 2003)
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ
กูดนาว (Goodenow, 1993a) ที่ว่าความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของสถาบันมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องคือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครู
อาจารย์ผู้สอน แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้พบว่า
ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
สถาบันกับผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กูดนาว (Goodenow, 1993a) ทีว่ า่ ความ
รูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบันและการทีผ่ เู้ รียนได้รบั การ
สนับสนุนช่วยเหลือมีผลต่อแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน และการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า
ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรี ย นการสอนและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ แบรนด์และคณะ(Brand,
Felner, Shim, Seitsinger, & Dumas, 2003) ที่ว่า
บรรยากาศทางการศึ ก ษาไม่ ว ่ า จะเป็ น การรั บ รู ้ ข อง
ผู้เรียนถึงการสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอน กฎระเบียบ
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร นวั ต กรรมการเรี ย นการสอน
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน มีความสัมพันธ์ต่อผล
สัมฤทธิท์ างการศึกษา การปรับตัวทางการเรียน พฤติกรรม
และสภาพอารมณ์และสังคมของผู้เรียน ซึ่งบรรยากาศ
การเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับการเข้าเรียนของ
ผู้เรียนอีกด้วย
ผลการศึกษาครัง้ นีไ้ ม่สอดคล้องกับการศึกษาของ
เจียและคณะ (Jia et al., 2009) ที่พบว่าผู้เรียนที่รับรู้
บรรยากาศของการสนับสนุนในระดับสูงไม่วา่ จะเป็นการ
สนับสนุนจากครูผู้สอนและจากเพื่อนร่วมห้องเรียนจะ
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มีคะแนนเฉลีย่ สะสมสูงกว่าผูเ้ รียนทีร่ บั รูบ้ รรยากาศของ
การสนั บ สนุ น ในระดั บ ต�่ ำ  เหตุ ผ ลสนั บ สนุ น ที่ สภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และความรูส้ ึกเป็น
ส่วนหนึ่งของสถาบันไม่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ อาจเป็นเพราะแม้ผู้
เรียนส่วนใหญ่จะรับรูส้ งิ่ แวดล้อมว่าเอือ้ ต่อการเรียนการ
สอน และมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันในระดับ
สูง แต่เนือ้ หาในรายวิชาต่างๆ มีจำ� นวนมากและมีความ
ยากในรายวิชา โดยเฉพาะในรายวิชาปฎิบัติที่ต้องใช้ทั้ง
ทักษะการปฎิบัติบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ จึงอาจ
ท�ำให้ปัจจัยทั้งสองไม่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักศึกษา

การน�ำผลการวิจัยไปใช้
ผู ้ บ ริ ห ารและคณาจารย์ ร วมทั้ ง ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ควรให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างให้นักศึกษาเกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน จัดกิจกรรมให้
นักศึกษามีความสุขในการเรียน และจัดสิ่งแวดล้อม
ให้เอือ้ ต่อการเรียนการสอน เนือ่ งจากตัวแปรดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กันและมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักศึกษา
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างในการเสริมสร้าง
ให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน คือ
1) จัดให้มกี จิ กรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ
ระหว่างนักศึกษารุน่ พี่ รุน่ น้อง อาจารย์ พยาบาลประจ�ำการ
นั กศึ กษาแพทย์ และแพทย์ ทั้ ง ในสถานที่ แ ละนอก
สถานที่หากเป็นไปได้ เช่น กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
ค่ายรักสถาบัน ค่ายชัน้ ปี ทัศนศึกษา งานรับน้อง กิจกรรม
สันทนาการ เป็นต้น 2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคณะ 3) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมชมรมที่
หลากหลาย นักศึกษา และคณาจารย์สามารถท�ำกิจกรรม
ร่วมกันได้ 4) เพิ่มสวัสดิการ ปรับปรุงหอพัก ระบบ
อิ น เตอร์ เ น็ ต และสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกต่ า งๆ ใน
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ผจงจิต ไกรถาวร และกมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
มหาวิทยาลัย 5) มีเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
มีงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า 6) สร้างทัศนคติที่ดีให้เกิด
ขึ้นในสถาบัน เช่น ฝึกร้องเพลง และเปิดเพลงสถาบัน
บอกเล่าประวัติความเป็นมาของสถาบันให้นักศึกษา
ทราบ ติดเข็มมหิดลและแต่งเครื่องแบบสถาบัน 7)
ให้ความส�ำคัญกับนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้แสดงความคิดเห็น ให้เกียรติ ปฎิบตั กิ บั นักศึกษาเท่า
เทียมกัน ลดการเปรียบเทียบ และ 8) ดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยในสถาบัน รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็น
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ และสภาพแวดล้อมด้าน
สังคมวัฒนธรรมที่เอื้ออาทรเป็นมิตรระหว่างโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี แหล่งฝึกปฎิบัติกับนักศึกษาพยาบาล
และบัณฑิตพยาบาลทีเ่ พิง่ ส�ำเร็จการศึกษา เช่น การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีการจัดเรียนการสอนโดย
ทีมสหสาขา (multidisciplinary team) มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู้แบบพี่น้องร่วมสถาบัน เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยต่อไป
1) การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ก ารศึ ก ษาแบบตั ด ขวาง
เพื่อศึกษาภาพรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ท�ำให้
ไม่เห็นพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่
ศึกษาดังกล่าว จึงเสนอแนะให้ทำ� การศึกษาในระยะยาว
และเปรียบเทียบในแต่ละชั้นปี
2) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึก
เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบัน และมีการพัฒนาโปรแกรมการ
สร้างเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน และ
ความสุขในการเรียนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ให้
ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2556 ในการท�ำวิจัยครั้งนี้
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และขอบพระคุ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ทุนสนับสนุนใน
การน�ำเสนองานวิจัยในต่างประเทศ
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Abstract: This descriptive study aimed to explore 1) a sense of university belonging, happiness
in learning, learning-facilitating environment, and academic achievement and 2) the relationship
among a sense of university belonging, happiness in learning, learning-facilitating environment,
and academic achievement of undergraduate nursing science students. The sample consisted
of 563 undergraduate nursing science students who studied in the second year to fourth year
in 2012 academie year. Data were collected by self administrative questionnaires including
the Demographic Questionnaire, the Learning Environment Scale, the Sense of University
Belonging Scale, and the Happiness in Learning Scale. Data were analyzed using descriptive
statistics and Pearson’s correlation. The findings of the study revealed that most subjects (74.8 %)
perceived high sense of university belonging; 54 % perceived high happiness in learning and
94.5 percent perceived having high learning-facilitating environment. In addition, 14.6
percent had high academic achievement. Pearson’s correlation analyses indicated that a sense
of university belonging was significantly positively associated with having high learningfacilitating environment, and happiness in learning. Happiness in learning was positive
significantly associated with academic achievement and having high facilitated learning
environment. The results recommended that having high learning-facilitating environment
should be provided in order to promote a sense of university and happiness in learning among
undergraduate nursing science students.
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