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บทคัดยอ่:	การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	1)	ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

สถาบนั	ความสขุในการเรยีน	สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนการสอน	และผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของ

นกัศกึษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ	และ	2)	ความสมัพนัธ์ระหว่างความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของสถาบนั	

ความสขุในการเรยีน	สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอน	และผลสัมฤทธิท์างการศกึษาของนกัศกึษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	กลุ่มตัวอย่างคือ	นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ปีการศึกษา	

2555	ชั้นปีท่ี	2-4	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัย

มหิดล	จ�านวน	563	ราย	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป	แบบประเมิน

สภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบันกัศกึษา	แบบประเมนิความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของสถาบนั	และแบบประเมนิ

ความสุขในการเรียน	เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง	วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป

โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย	และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สหสัมพันธ์เพียร์สัน	 ผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่	(ร้อยละ	74.8)	มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันในระดับสูง	ร้อยละ	54	มีความสุข

ในการเรยีนในระดบัสงู	ร้อยละ	94.5	รบัรูว่้าสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรยีนการสอนในระดับสงู	และร้อย

ละ	14.6	มีผลการศึกษาในระดับดีเลิศ	 โดยความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันมีความสัมพันธ์ทางบวก

กับความสุขในการเรียนและการมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ความสขุในการเรยีน	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา	และการมสีภาพแวดล้อมทีเ่อือ้

ต่อการเรียนการสอนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ดังนั้น	ควรจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน	

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน	และเกิดความสุขในการเรยีน	
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ความส�าคัญของปัญหา

วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับ

ชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล	ครอบครัว	หรือ

ชุมชน	ทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วย	พยาบาลจึงต้อง

ค�านึงถึงแง่มุมต่างๆ	ของชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย	จิตใจ	

อารมณ์	สังคม	และจิตวิญญาณที่มีผลกระทบต่อภาวะ

สุขภาพ	 ความเจ็บป่วย	 ความพิการ	 และความตาย	

บัณฑิตพยาบาลจึงต้องได้รับการปลูกฝังให้มีทั้งความรู	้

มีทักษะในการปฎิบัติการพยาบาล	มีเจตคติ	คุณธรรม	

จรยิธรรมแห่งวชิาชพี	ปฎบิติัหน้าทีด้่วยความมสีต	ิ เชือ่มัน่

และมีวิจารณญาณอันรอบคอบ	 (สมจิต	หนุเจริญกุล,	

2543)

ในศตวรรษที	่21	สงัคมมกีารเปลีย่นแปลงไปสูย่คุ

ของเทคโนโลยีชั้นสูง	 ท่วมท้นด้วยข้อมูล	 สารสนเทศ	

องค์ความรู้	 และแนวคิดใหม่ๆ	การผลิตบัณฑิตจึงต้อง

เน้นการพัฒนาให้บัณฑิตมีความรู้รอบด้าน	สามารถคิด

วเิคราะห์	และบรูณาการองค์ความรูไ้ปสูปั่ญญา	ซึง่ปัญญา

จะเป็นตัวส่งเสริมให้บัณฑิตเกิดจิตส�านึกใหม่	 น�าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงตนเอง	(พัชรี	ศิริมาก,	2556)	ทักษะ

ส�าคัญที่ต้องพัฒนาให้เกิดในบัณฑิตยุคศตวรรษที่	 21	

รวมทั้งบัณฑิตพยาบาลคือ	ทักษะในการติดต่อส่ือสาร	

การประสานความร่วมมือ	การคิดอย่างมีเหตุมีผล	และ

ทักษะในการแก้ปัญหา	มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และ

สร้างนวตักรรมใหม่	มภีาวะผูน้�าและสามารถท�างานเป็น

ทีมได้	มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี	สารสนเทศ	

มแีรงบนัดาลใจในการแสวงหาความรู	้เรยีนรูด้้วยตนเอง	

น�าเอาความรูไ้ปใช้เป็น	เกดิทกัษะทางวิชาชพี		ไม่ใช่เรยีน

เพียงแค่เพื่อปริญญาบัตรเท่านั้น	 (ประสิทธิ์	 วัฒนาภา,	

2556;	วิจารณ์	พานิช,	2555)

นอกจากคุณสมบัติและทักษะที่บัณฑิตพยาบาล

ควรจะมดัีงกล่าวข้างต้นแล้ว	สงัคมยังคาดหวงัว่าบณัฑติ

พยาบาลจะต้องมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี	 ยิ้มแย้มแจ่มใส	

อ่อนน้อมถ่อมตน	มีความกระตือรือร้น	ทุ่มเทเสียสละ	

พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความ

เต็มใจ	(ปัทมา	ทองสม,	2554)	บัณฑิตพยาบาลจึงต้อง

เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ	์

สังคม	 และมีความรู้ในเชิงวิชาชีพ	 (ปัทมา	 ทองสม,	

2554)	สามารถใช้ทัง้ศาสตร์และศลิป์ในการปฎบิติังาน	

จากเหตุผลดังกล่าวนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิตจึงมีโอกาสเกิดความเครียด	วิตกกังวล	รวมทั้ง

ซึมเศร้าได้	 	 (ปัทมา	ทองสม,	2554)	 ร่วมกับวัยของ

นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรน้ีอยู่ในช่วงวัยรุ่น

ตอนปลายต่อวัยผู ้ใหญ่ตอนต้นซ่ึงเป็นช่วงวัยที่มี

ความอ่อนไหว	จติใจไม่มัง่คง	การทีต้่องเข้ามารบัผดิชอบ

กับชีวิต	 ความเจ็บป่วย	 	 ความพิการ	 และความตาย	

รวมท้ังความท้าทายของโรค	 และความเจริญทางการ

แพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ปัจจัยเหล่าน้ีอาจส่งผล	

กระทบต่อสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลได้ท้ังสิ้น	

(สมดี	อนันต์ปฏิเวธ,	 วิภา	 เพ็งเสงี่ยม,	และจันทร์เพ็ญ	

อัครสถิตานนท์,	2554)	

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	ปัจจยัทางบวก

ที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล

คือ	 ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถาบัน	 (เปรมฤดี	

ศรวีชิยั	และพมิพมิล	วงศ์ไชยา,	2555)	และความสขุใน

การเรยีน	(ปัทมา	ทองสม,	2554)	ซึง่ความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่

ของสถาบัน	หมายถึง	ความรู้สึกที่ผู้เรียนรับรู้ว่าตนเอง

เป็นสมาชกิส่วนหนึง่ของสถาบนั	ได้รบัเกยีรติและได้รบั

การยอมรับ	ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสถาบันที่

ตนก�าลังศึกษาอยู่	 เป็นประสบการณ์ที่ลึกซ้ึงของบุคคล

ต่อบริบทที่เก่ียวข้องกับความรู้สึกหลายด้านรวมถึง	

ความรู้สึกปลอดภัย	การได้รับการยอมรับ	การได้เป็น

พวกพ้อง	 และยังรวมถึงความรู้สึกผูกพัน	บูรณาการ

เข้ากบักลุม่	และการมค่ีานยิมทัง้ด้านวชิาชพีและค่านยิม

ส่วนตวัทีก่ลมกลนืสอดคล้องกบักลุม่	(เปรมฤด	ีศรวีชิยั	

และพมิพมิล	วงศ์ไชยา,	2555)	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม	 เชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการ

อย่างสูงที่จะเป็นเจ้าของและได้รับการยอมรับจาก
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บุคคลอื่น	การได้รับการยอมรับนี้เป็นรากฐานส�าคัญที่

ท�าให้มนุษย์เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง	ซึ่งจะส่งผลต่อ

สภาพอารมณ์และกระบวนการคิดของมนุษย์	(Levett-

Jones,	 Lathlean,	 Higgins,	 &	McMillan,	 2009;	

McKenna	et	al.,	2012)

ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถาบันเป็นปัจจัย

ส�าคัญทางบวกปัจจัยหน่ึงที่ท�าให้ผู้เรียนมีความสุขใน

การเรียน	สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนได้ดี	ส่งผลให้

ผูเ้รยีนเกดิแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิใ์นการเรยีน	(Goodenew,	

1993a;	Roeser,	Midgley,	&	Urdan,	1996)	มีความ

ผาสกุทางอารมณ์และสงัคม	ไม่เกดิความเครยีด	(Reilly	

&	Fitzpatrick,	2009)	 	หรือภาวะซึมเศร้า	 (เปรมฤดี	

ศรีวิชัย	และพิมพิมล	วงศ์ไชยา,	2555;	Hill,	2009)		

มีความกระตือรือร้น	 สนใจ	มีความเชื่อมั่นในการท�า

กิจกรรมต่างๆ	 (Furrer	&	Skinner,	 2003)	มีความ

ยืดหยุ่นทางอารมณ์	 (Levett-Jones	 et	 al.,	 2009)	

หากผูเ้รยีนไม่มีความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของสถาบนัหรอื

มคีวามรูส้กึลดลง	จะส่งผลต่อแรงจงูใจในการเรยีนของ

ผู้เรียน	(Levett-Jones	et	al.,	2009)	การศึกษาพบว่า

ผู้เรียนที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันและมี

ความสุขในการเรียนจะไม่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ

และความปลอดภัย	 เช่น	 การใช้ยาและสารเสพติด	

(Napoli,	Marsiglia,	&	Kulis,	2003)	การกระท�าที่ใช้

ความรุนแรง	 หรือการมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ	

(McNeely,	Monnemaker,	&	Blum,	2002)	เป็นต้น	

นอกจากน้ียังพบว่า	ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

สถาบันมคีวามสมัพนัธ์กบัการมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ที่ดี	 (Cashmore,	 Scott,	&	Cane,	 2012;	 Sanchez,	

Colon,	&	Esparza,	2005)	และการคงอยู่ในสถาบัน

จนส�าเร็จการศึกษา	(Cashmore	et	al.,	2012)	ในทาง

ตรงกันข้ามหากผู ้เรียนไม่รู ้สึกผูกพันมีส่วนร่วมใน

สถาบันและไม่มีความสุขในการเรียน	 อาจจะท�าให้

ผูเ้รยีนเกดิความเครียด	วติกกงัวล	(Levett-Jones	et	al.,	

2009)	เบือ่หน่าย	คบัข้องใจ		และมอีารมณ์เศร้าระหว่าง

ศึกษาในหลักสูตรซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะ

ทางการเรียน		(Furrer	&	Skinner,	2003)	ซึ่งความสุข

ในการเรียนน้ีมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่

เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน	หากผู ้เรียนมีสภาพ

แวดล้อมที่เก่ียวข้องที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนแล้ว

จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียน	 (ปัทมา	

ทองสม,	2554)	กล่าวโดยสรุปความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของสถาบันและความสุขในการเรียนเป็นปัจจัยป้องกัน	

(protective	factors)	ทีส่�าคญัทีเ่ก่ียวข้องกับภาวะสขุภาพ	

ภาวะจิตสังคม	และสมรรถนะทางการเรียนของผู้เรียน

ไม่ว่าจะเป็นผูเ้รยีนทีเ่ป็นเด็กหรอืวยัรุน่ก็ตาม	(Rowe	&	

Stewart,	2009)	

ถึงแม้งานวิจัยในต่างประเทศจ�านวนมากจะพบ

ผลลัพธ์ทางบวกมากมายที่สัมพันธ ์กับความรู ้ สึก

เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันและความสุขในการเรียน	

แต่งานวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวในประเทศไทยยงัมอียู่

ค่อนข้างจ�ากัด	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน	ความสุขใน

การเรียน	สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน	

และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	โดยคาดหวังว่าการศึกษาครั้งนี้

นอกจากจะท�าให้ผู้บริหารและคณาจารย์ทราบถึงระดับ

ความรูสึ้กเป็นส่วนหนึง่ของสถาบนั	ความสขุในการเรยีน	

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน	และผล

สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิตแล้ว	 ยังท�าให้ทราบถึงความสัมพันธ์

ระหว่างตวัแปรดงักล่าว	ซึง่จะน�าไปสูก่ารพฒันาโปรแกรม

ส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถาบัน	การจัด

กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิตมีความสุขในการเรียน	และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาที่ดตี่อไป	
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.	 เพือ่ศกึษาความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของสถาบนั	

ความสุขในการเรียน	สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน

การสอน	และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	

2.	 เพือ่ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างความรูส้กึเป็น

ส่วนหนึ่งของสถาบัน	 ความสุขในการเรียน	 สภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน	และผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวจิยัครัง้นีพ้ฒันาจากกรอบแนวคดิทฤษฎแีรง

จูงใจของมนุษย์	 (human	motivation)	 ของมาสโลว์	

(Maslow,	 1970)	 ที่อธิบายเกี่ยวกับความต้องการ

พื้นฐานของมนุษย์	5	ประการ	ว่ามนุษย์จะมีความสุขได้

เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองตามล�าดับขั้น	

ซึ่งการต้องการความรักและเป็นเจ้าของ	 (love	 and	

belonging)	เป็นความต้องการทางด้านจิตใจ	เป็นความ

ต้องการอันดับที่	 3	ถัดจากความต้องการความมั่นคง

ปลอดภัย	 และความต้องการทางกายภาพ	 มนุษย์

ต้องการท่ีจะรู้สกึเป็นเจ้าของและถกูยอมรบั	ไม่ว่าจะเป็น

ในระดับกลุ่มสังคมใด	ในการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรที่ศึกษา

คือ	ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน	

นอกจากนี้	 ผู ้วิจัยได้บูรณาการกรอบแนวคิด

ของดัลล์และฮิวเตอร์	(Dunn	&	Hettler,	2006	อ้างถึง

ในปัทมา	ทองสม,	2554)	ทีร่ะบวุ่ามติแิห่งความสขุของ

นกัศึกษาประกอบดว้ย	6	มติิ	คอื	ร่างกาย	อารมณ์	สังคม	

สติปัญญา	การเรียน	และจิตวิญญาณ	 ในการศึกษาน้ี

ตัวแปรที่ศึกษาคือ	ความสุขในการเรียน	 เมื่อผู้เรียนมี

ความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของสถาบนัจะส่งผลให้ผูเ้รยีนมี

ความสุขในการเรียน	 เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน

การเรียน	ท�าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี

ดังกล่าวข้างต้น	(Goodenew,	1993a;	Roeser	 et	 al.,	

1996)	ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่มีผลท�าให้ผู้เรียนมีความสุขใน

การเรียนคือ	การที่ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง

เอื้อต่อการเรียนการสอน	(ปัทมา	ทองสม,	2554)

ในการศึกษาคร้ังน้ีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ

สถาบัน	หมายถึง	ความรู้สึกท่ีผู้เรียนรับรู้ว่าตนเองเป็น

สมาชิกส่วนหนึ่งของสถาบัน	 ได้รับการยอมรับ	 ได้รับ

เกียรติและให้ค่า	 ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก

สถาบนัทีต่นก�าลงัศกึษาอยู	่เกดิความรูส้กึปลอดภยั	เป็น

พวกพ้อง	รู้สึกผูกพัน	บูรณาการเข้ากับกลุ่ม	ความสุขใน

การเรียน	หมายถึง	 การที่ผู้เรียนมีความรู้สึกสบายใจ	

พึงพอใจ	 เพลิดเพลิน	 และสนุกสนานกับการเรียน	

ส่วนสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอน	หมายถงึ	

การประเมินของผู ้เรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องว่า	สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นี้เอื้อต่อการเรียน

การสอนมากน้อยเพยีงใด	และผลสมัฤทธิท์างการศกึษา	

หมายถงึ	ความรู	้ความสามารถของผูเ้รยีนอนัเป็นผลมา

จากการเรยีนการสอน	ซึง่ในการศกึษาครัง้นีป้ระเมนิจาก

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร	 (Grade	 Point	

Average	[GPA])	ของผู้เรียน	

วิธีการด�าเนินการวิจัย	

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	(descriptive	

study,	 cross	 sectional	 design)	 เพื่อหาความสัมพันธ์

ระหว่างของความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน	ความ

สุขในการเรียน	สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการ

สอน	 และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	

กลุ ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ	 นักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	ปีการศึกษา	2555	ชั้นปีที่	2-4	

ทั้งเพศชายและหญิง	 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัย
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มหิดล	จ�านวน	593	ราย	ประกอบด้วย	นักศึกษาปีที่	2	

จ�านวน	210	ราย	นักศึกษาปีที่	3	จ�านวน	203	ราย	และ

นักศึกษาปีที่	4	จ�านวน	180	ราย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการวิจัย	มีดังนี้	1)	นักศึกษา

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ	ชัน้ปีที	่2-4	ทัง้เพศชาย	

และหญิง	 ปีการศึกษา	 2555	 ของโรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดี	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

มหาวทิยาลยัมหดิล	และ	2)	สมคัรใจทีจ่ะเข้าร่วมวจัิยใน

ครั้งนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ประกอบด้วย	

แบบสอบถามจ�านวน	4	ชุด	ได้แก่	

1)	แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป	 พัฒนาโดยผู ้วิจัย	

ประกอบด้วย	25	ข้อค�าถาม	ซึง่เป็นข้อค�าถามทีเ่กีย่วกบั	

อายุ	 เพศ	ศาสนา	 ระดับชั้นที่ศึกษา	 เกรดเฉล่ียสะสม	

ภูมิล�าเนา	 โรคประจ�าตัว	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ

ครอบครัวและของนักศึกษา	ความเพียงพอของรายได้

ของครอบครัวและของนักศึกษา	 การท�างานพิเศษ	

การกู้เงินจากกองทุนกู้ยืม	การได้รับทุนการศึกษา	ที่พัก

อาศยั	การมีเพือ่นสนทิ	การเป็นสมาชกิชมรม	การเข้าร่วม

กิจกรรมชมรม	 การตัดสินใจในการเลือกเรียนและ

ความพอใจที่ได้ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	

ความต้องการท่ีจะลาออกจากหลกัสตูรและคณะทีอ่ยาก

ศึกษา

2)	แบบประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ

นักศึกษา	พัฒนาโดย	ปัทมา	ทองสม	(2554)	 เพ่ือให้

ผู้เรียนประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับตนเองว่า

สภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยูน่ัน้ตรงตามสภาพความเป็นจรงิ

มากน้อยเพียงใด	 ซึ่งสภาพแวดล้อมนั้นเป็นสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน	จากเดิมข้อค�าถาม

มีทั้งหมด	107	ข้อ	6	หมวด	แต่เนื่องจากข้อค�าถามใน

หมวดที่	1	และ	2	มีค�าถาม	2	ข้อใน	1	ค�าถาม	ในการนี้

ผู้วิจัยได้น�ามาปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับบริบทของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ศึกษา	ท�าให้มีข้อค�าถามทั้งหมด	109	ข้อ	6	

หมวด	ดังนี้	1)	ลักษณะการจัดการเรียนการสอน	32	ข้อ	

2)	ลักษณะอาจารย์	17	ข้อ	 	3)	ลักษณะนักศึกษาร่วม

สถาบัน	7	ข้อ	4)	ลักษณะสถาบัน	16	ข้อ	5)	ลักษณะ

ของตวันกัศกึษาเอง	18	ข้อ	และ	6)	ลกัษณะบดิามารดา/

ผูป้กครอง	19	ข้อ	ค�าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	5	

ระดับ	(Likert	Scale)	คือ	ตรงกับสภาพความเป็นจริง

น้อยทีส่ดุ	(1	คะแนน)	จนถึงตรงกับสภาพความเป็นจรงิ

มากที่สุด	(5	คะแนน)

การให้คะแนนและแปลค่าคะแนนพิจารณาตาม

เกณฑ์ของแบบสอบถามต้นฉบับ	น�าค่าคะแนนเฉลี่ย

แต่ละด้านมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย	 ค่าคะแนนอยู่

ระหว่าง	1-5	ค่าคะแนนสูง	หมายถึง	มีสภาพแวดล้อม

ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนในระดับสูง	 ค่าคะแนนต�่า	

หมายถงึ	มสีภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอนใน

ระดับต�่า	 แบ่งระดับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน

การสอนเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้คือ	1)	ระดับต�่า	ค่าคะแนนอยู่

ระหว่าง	 1-2.33	2)	 ระดับปานกลาง	ค่าคะแนนอยู่

ระหว่าง	2.34-3.67	และ	3)	ระดับสูง	ค่าคะแนนอยู่

ระหว่าง	3.68-5.00	การตรวจสอบความตรงทางเนือ้หา	

(content	validity)โดยผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	ประกอบด้วย	

อาจารย์ที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา	2	ท่านและ

อาจารย์ประจ�าชั้นปี	 1	 ท่าน	 น�าเครื่องมือนี้ไปใช้กับ

นักศึกษาพยาบาล	จ�านวน	30	ราย	 ได้ค่าความเช่ือมั่น

สมัประสทิธิแ์อลฟาเท่ากบั	.94	และในกลุม่ตวัอย่างครัง้

น้ีจ�านวน	 563	 ราย	 ได้ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์

แอลฟาเท่ากับ	.96

3)	แบบประเมินความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงสถาบัน	

(The	Psychological	 Sense	 of	 School	Membership	

Scale)	พัฒนาโดยกู๊ดดีนาว	(Goodenow,	1993b)	จาก

แนวคิดของมาสโลว์	 (1970)	 และงานวิจัยอ่ืนๆ	 ที่
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เกีย่วข้อง	ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัน�ามาแปลเป็นภาษาไทย 

และใช้กระบวนการแปลกลับ	(back	 translation)	ด้วย

วิธีของเบิร์นและโกรฟ	 (Burns	 &	 Grove,	 2005)	

ประกอบด้วยข้อค�าถาม18	ข้อ	ค�าตอบเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดบั	คอื	ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่	(5	คะแนน)

จนถึง	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	(1	คะแนน)

การให้ค่าคะแนนและการแปลผลพิจารณาตาม

เกณฑ์ของแบบสอบถามต้นฉบบั	โดยข้อค�าถามส่วนใหญ่

ให้คะแนนตามเกณฑ์	 ยกเว้นข้อค�าถามทางเชิงลบ	

ให้กลับค่าคะแนน	น�าค่าคะแนนมารวมกันแล้วหาค่า

เฉลี่ย	ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	1-5	ค่าคะแนนสูง	หมายถึง	

มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันในระดับสูง	 ค่า

คะแนนต�่า	 หมายถึง	 มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ

สถาบันในระดับต�่า	 แบ่งระดับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของสถาบันออกเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้คือ	1)	ระดับต�่า	ค่า

คะแนนอยู่ระหว่าง	 1-2.33	2)	 ระดับปานกลาง	ค่า

คะแนนอยู ่ระหว่าง	 2.34-3.67	 และ3)	 ระดับสูง	

คา่คะแนนอยู่ระหว่าง	3.68-5.00	ตรวจสอบความตรง

ทางเน้ือหา	 (content	 validity)โดยผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	

กลุ ่มเดียวกัน	 และน�าเครื่องมือไปใช้กับนักศึกษา

พยาบาล	จ�านวน	30	ราย	ได้ค่าความเชือ่มัน่สมัประสทิธิ์

แอลฟาเท่ากับ	 .87	และในกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้จ�านวน	

563	ราย	ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ	

.87			

4)	แบบประเมินความสุขในการเรียน	 (The	

Happiness	in	Learning	Scale)	เพือ่ประเมนิความสขุใน

การเรียนของนักศึกษา	 พัฒนาโดยปัทมา	 ทองสม	

(2554)	จากแนวคิดของ	ของดัลล์และฮิวเตอร์	(Dunn	

&	Hettler,	2006	อ้างถงึในปัทมา	ทองสม,	2554)	ทีร่ะบุ

มิติแห่งความสุขของนักศึกษาประกอบด้วย	 6	มิติคือ	

ร่างกาย	อารมณ์	 สังคม	สติปัญญา	การเรียน	และจิต

วญิญาณ	ประกอบด้วยข้อค�าถาม	32	ข้อค�าถาม	5	หมวด	

ดังนี้คือ	หมวดที่	1	ความสนใจใฝ่เรียนรู้	8	ข้อ	หมวดที่	

2	ทัศนคติต่อวิชาชีพ	8	ข้อ	หมวดที่	3	ความพึงพอใจใน

การเรียน	5	 ข้อ	หมวดที	่4	ความวติกกงัวล	5	 ข้อ	และ

หมวดที	่5	ความพึงพอใจในตนเอง	6	ข้อ	ค�าตอบเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 (Likert	 Scale)	คือ	

ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิมากทีสุ่ด	(5	คะแนน)	จนถงึ	

ตรงกับสภาพความเป็นจริงน้อยที่สุด	(1	คะแนน)	

การให้ค่าคะแนนและการแปลผลพิจารณาตาม

เกณฑ์ของแบบสอบถามต้นฉบับ	 โดยข้อค�าถามส่วน

ใหญ่ให้คะแนนตามเกณฑ์	ยกเว้นข้อค�าถามทางเชิงลบ	

ให้กลับค่าคะแนน	จนถึงน�าค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน

มารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย	 ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	 1-5	

ค่าคะแนนสูง	 หมายถึง	 มีความสุขในการเรียนสูง	

ค่าคะแนนต�่า	 หมายถึง	 มีความสุขในการเรียนต�่า	

แบ่งระดับของความสุขในการเรียนเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้คือ	

1)	ระดับต�่า	ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	1-2.33	2)	ระดับ

ปานกลาง	ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	2.34-3.67	และ3)	

ระดับสูง	ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	3.68-5.00	ตรวจสอบ

ความตรงทางเนือ้หา	(content	validity)โดยผูเ้ชีย่วชาญ	

3	ท่าน	 กลุ่มเดียวกัน	น�าเครื่องมือไปใช้กับนักศึกษา

พยาบาล	จ�านวน	30	ราย	ได้ค่าความเชือ่มัน่สมัประสทิธิ์

แอลฟาเท่ากับ.85	และในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งน้ี

จ�านวน	563	ราย	ได้ค่าความเชือ่มัน่สัมประสทิธิแ์อลฟา

เท่ากับ	.88	

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง	

การศึกษาครั้ งนี้ ได ้รับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 เลขท่ี	2556/237	ผู้วิจัยช้ีแจง

ให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์	 ขั้นตอนการเก็บ

รวบรวมข้อมลู	การรกัษาความลบัของกลุม่ตวัอย่าง	สทิธิ์

ในการปฎิเสธเข้าร่วมการวิจัย	 โดยไม่มีผลกระทบใดๆ	

ต่อกลุ่มตัวอย่าง	เช่น	คะแนน	ทัศนคติ	 เป็นต้น	การน�า

เสนอข้อมูลในภาพรวมไม่ระบุชื่อ	หากผู้ใดสมัครใจเข้า

ร่วมในการศึกษา	ผู้วิจัยให้ลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วม

การวิจัย	
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนและวิธีในการเก็บข้อมูล	มีดังนี้

1)	ภายหลังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวจิยัในคน	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาล

รามาธบิดี	ให้เกบ็ข้อมลูได้	ผูว้จิยัขออนญุาตผูอ้�านวยการ

โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด	ีในการเข้าถงึกลุม่ตวัอย่างที่

มีคุณสมบัติตามเกณฑ์	

2)	ผู ้ วิ จัยเก็บรวบรวมข ้อมูลระหว ่างเดือน

พฤษภาคม	ถึงเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2556	 โดยผู้วิจัย

ขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน	เข้าพบนักศึกษาก่อนเริ่ม

การเรยีนการสอน	20	นาท	ีเพือ่ชีแ้จงถามความสมคัรใจ

ในการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา	 โดยแนะน�าตัว	

อธิบายวัตถุประสงค์	 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยสรุป	พร้อมท้ังช้ีแจงการพิทักษ์สิทธิ	 เปิดโอกาส

ให้ซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ	 เม่ือกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ

วัตถุประสงค์และข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

สมคัรใจทีจ่ะเข้าร่วมในการศกึษา	ผูว้จิยัแจกแบบสอบถาม

ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์และสมัครใจเข้าร่วม

โครงการลงชื่อในหนังสือยินยอมโดยได้รับการบอก

กล่าวและเตม็ใจ	ขอความร่วมมอืให้ส่งแบบสอบถามคนื

ที่หัวหน้าชั้นปี	 โดยให้หัวหน้าชั้นปีรวบรวมส่งผู้วิจัย

ภายใน	1	สัปดาห์

3)	หลังจากได้รับแบบสอบถามคืน	 ผู้วิจัยตรวจ

สอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล	

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย	

โดยการแจกแจง	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของสถาบัน	 ความสุขในการเรียน	 สภาพแวดล้อมที่

เกี่ยวข้อง	และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 โดยใช้สหสัมพันธ์

เพียร์สัน	 ได้มีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้

สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน	 โดยพิจารณาการกระจายของ

ข้อมูล	 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง	 และความสัมพันธ์

กนัเองระหว่างตวัแปรอสิระ	ก่อนท�าการวเิคราะห์ข้อมลู	

พบว่าข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงเบ้ืองต้นของสถิติ	คือ	

ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ	 	 มีความสัมพันธ์เชิง

เส้นตรง	และข้อมลูในแต่ละชดุ	มคีวามเป็นอสิระต่อกนั

ผลการวิจัย

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

จากแบบสอบถามที่แจกให้กับกลุ ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด	593	ราย	มีนักศึกษาส่งแบบสอบถามกลับคืน

จ�านวน	 563	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 94.94	 ของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด	 ผลการส�ารวจพบว่า	 กลุ ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ	97.5	อายุตั้งแต่	

19	ปีถึง	24	ปี	อายุเฉลี่ยเท่ากับ	21.03	ปี	(SD	=	.95)	

ร้อยละ	96.5	นบัถอืศาสนาพทุธ	ร้อยละ	78.8	มภูีมลิ�าเนา

อยู่ต่างจังหวัด	ร้อยละ	10.9	และ	10.3	มภีมูลิ�าเนาอยูใ่น

ปรมิณฑลและกรงุเทพมหานคร	ตามล�าดับ	กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ	87.5	ไม่มีโรคประจ�าตัว	ที่เหลือร้อยละ	22.5	มี

โรคประจ�าตวั	โดยโรคประจ�าตวั	3	อนัดบัแรก	ได้แก่	โรค

ภูมิแพ้	 ไมเกรน	และหอบหืด	ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดอืน	40,475.37	บาท	(SD	=	63,923.54)	ร้อยละ	

44.3	ครอบครวัมรีายได้พอใช้เหลอืเก็บ	ในขณะทีร้่อยละ	

12.2	ครอบครวัมรีายได้ไม่พอใช้และมหีนีส้นิ	นกัศกึษา

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 8,278.67	 บาท	 (SD	 =	

5,555.58)	 โดยรายได้ของนักศึกษามาจากครอบครัว	

บางรายมาจากการกู้ยืม	 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา	(กยศ.)	(ร้อยละ	39.5)	รายได้ท่ีได้รับจาก

ครอบครัวอยู่ระหว่าง	 1,000-25,000	บาทต่อเดือน	

นักศึกษาร้อยละ	50.6	มีรายได้พอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ	

มนัีกศกึษาเพยีงร้อยละ	1.6	(9	ราย)	ทีม่รีายได้ไม่พอใช้

และมหีนีส้นิ	ร้อยละ	76.4	ไม่ได้รบัทนุการศกึษา	ร้อยละ	
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97.9	 ไม่ได้ท�างานพิเศษและร้อยละ	2.1	ท�างานพิเศษ	

ได้แก่	รับจ้างสอนพิเศษ	และเปิดร้านออนไลน์		

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	98.7	มีเพ่ือนสนิท	 ร้อยละ	

72.3	ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมใดๆ	ในสถาบันนี้	ส�าหรับ

กลุ ่มตัวอย ่างที่ เป ็นสมาชิกชมรม	 ร ้อยละ	 80.2	

เป็นสมาชิก	 1	 ชมรม	 โดยร้อยละ	 35.6	 จะเข้าร่วม

กิจกรรมมากกว่า	3	ครั้งต่อปี	กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	35.5	

เข้าร่วมกจิกรรมทีท่างสถาบนัก�าหนดให้เข้าร่วมทกุครัง้	

และร้อยละ	 25.6	 เข้าร่วมกิจกรรมอื่นนอกเหนือจาก

ที่สถาบันก�าหนดให้เข้าร่วม	กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	79.7	

เลอืกศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติด้วยตนเอง	

และร้อยละ	92.9	พอใจในการศึกษาหลักสูตรนี้	มีเพียง

ร้อยละ	7.1	ท่ีไม่พอใจ	โดยเหตุผลทีส่�าคญัคอื	เรยีนหนกั	

เครียด	 ไม่มีความสุข	 ไม่มีเวลาเป็นของตนเอง	หากมี

โอกาสให้เลอืกศกึษาในคณะอืน่ได้	กลุม่ตวัอย่างร้อยละ	

74.2	 จะไม่ลาออก	 เหตุผลส�าคัญ	3	 อันดับแรก	คือ	

เรยีนใกล้จบแล้ว	เป็นอาชพีทีม่ัน่คงมเีกยีรติ	และจบแล้ว

มีงานท�า	และร้อยละ	25.8	จะลาออก	เหตุผลส�าคัญ	คือ	

ไม่ชอบอาชีพนี	้อยากเรยีนในสิง่ทีต่นเองชอบ	เป็นอาชพี

ที่งานหนัก	 เครียด	 โดยร้อยละ	 52.1	 อยากเรียนที่

มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะที่อยากเรียน	3	อันดับแรกคือ	

คณะแพทยศาสตร์	คณะเภสัชศาสตร์	และทันตแพทย	

ศาสตร์	ตามล�าดับ						

ลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรที่ศึกษา	ประกอบด้วย

ความรู ้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน	ความสุข

ในการเรียน	สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน	

และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คะแนนเฉลี่ยความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน	

3.94	(SD	=	.41)	ร้อยละ	74.8	ของกลุม่ตวัอย่างมคีวาม

รูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของสถาบนัในระดบัสงู	และเมือ่เปรยีบ

เทียบค่าเฉลี่ยความรู ้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถาบัน

ระหว่างชัน้ปี	พบว่ามคีวามแตกต่างกนั	โดยชัน้ปีที	่2,	3,	

และ	4	มีค่าเฉลี่ยความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถาบัน	

เท่ากับ	3.86,	3.97,	และ	4.04	ตามล�าดับ

คะแนนเฉลี่ยความสุขในการเรียน	3.73	(SD	=	

.42)	ร้อยละ	54	ของกลุม่ตัวอย่างมคีวามสขุในการเรยีน

ในระดับสูง	 เมื่อวิเคราะห์ความสุขในการเรียนรายด้าน	

พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คะแนนความสุขในการ

เรียน	ด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้และความพึงพอใจใน

การเรียนในระดับสูง	คิดเป็นร้อยละ	75	และ	68.7	ตาม

ล�าดบั	โดยกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้คะแนนด้านทศันคติ

ต่อวิชาชีพและความวิตกกังวลในระดับปานกลาง	คิด

เป็นร้อยละ	50.6	และ	65.8	ตามล�าดบั	และกลุม่ตวัอย่าง

ร้อยละ	49.6	มีความพึงพอใจในตนเองระดับสูง

คะแนนเฉลี่ยการมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เรียนการสอน	4.25	(SD	=.35)	ส่วนใหญ่ร้อยละ	94.5	

ของกลุม่ตวัอย่างมีสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนการ

สอนในระดับสงู	เม่ือวเิคราะห์รายด้านพบว่า	กลุม่ตัวอย่าง

ส่วนใหญ่รบัรูล้กัษณะการจดัการเรยีนการสอน	ลกัษณะ

ของอาจารย์	 	 ลักษณะนักศึกษาร่วมสถาบัน	 ลักษณะ

สถาบัน	ลักษณะของตัวนักศึกษาเอง	และลักษณะบิดา

มารดา/ผูป้กครองทีเ่ป็นอยูเ่อือ้ต่อการเรียนการสอนใน

ระดับสูง	คิดเป็นร้อยละ	91.2,	89.3,	90.2,	76.5,	95,	

และ	97.3	ตามล�าดับ	

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประเมินจากเกรดเฉลี่ย

สะสม	(GPA)	จากกลุม่ตวัอย่างทีย่อมเปิดเผยข้อมลูใน

ส่วนนี้	 (n	=	527	ราย)	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน

เฉลี่ยสะสม	เท่ากับ	2.86	(SD	=	.35)	โดยกลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ	64.9	มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับพอใช	้

(ดังตารางที่	1)
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ตารางที่	1	ตัวแปรที่ศึกษาในการศึกษาครั้งนี้	(N	=	563)

ตัวแปรที่ศึกษา พิสัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

จ�านวน ร้อยละ

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน	 2.11-5.00 3.94 .41
				ระดับต�่า 		1 0.20
				ระดับปานกลาง 141 25.00
				ระดับสูง 421 74.80

ความสุขในการเรียน	 2.20-4.91																																																				 3.73 .42
				ระดับต�่า	 			1 			.20
				ระดับปานกลาง 258 45.80
				ระดับสูง																																																				 304 54.00

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน	 3.13-5.00 4.25		 .35
				ระดับต�่า - -
				ระดับปานกลาง 		31 5.50
				ระดับสูง 532 94.50

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	(n	=	527) 2.00-3.77 2.86 .35
				ระดับพอใช้	(GPA	2-2.99) 342 64.90
				ระดับดี	(GPA	3.00-3.24) 108 20.50
				ระดับดีเลิศ	(GPA	3.25-4.00) 77 14.60

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการศึกษา

ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถาบันมีความสัมพันธ์ทาง

บวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.001	กบัความสขุ

ในการเรียน	 (r	 =	 .62,	 p	 <	 .001)	 และการมีสภาพ

แวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรยีนการสอน	(r	=	.49,	p	<	.001)	

แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	

อย่างไรก็ตาม	ความสุขในการเรียนมีความสัมพันธ์ทาง

บวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	กบัผลสมัฤทธิ์

ทางการศึกษา	(r	=	.13,	p	=	.002)	และมีความสัมพันธ์

ทางบวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิท่ีระดับ	.001	กบัสภาพ

แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนการสอน	(r	=	.54,	p	<	.001)	

ดังตารางที่	2

ตารางที่	2	 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของสถาบนั	ความสขุในการเรยีน	สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ

การเรยีนการสอน	และผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนักศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ	(N	=	527)

ตัวแปร 1 2 3 4

1.	ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน 1.00

2.	ความสุขในการเรียน .62*** 1.00

3.	สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน .49*** .54*** 1.00

4.	ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา .06						 .13** .01 1.00

**p	<	.01		***p<	.001	
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ความสุขในการเรียน สภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Rama Nurs J  • September - December 2014

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด	พบว่า	

สิ่งที่นักศึกษาชอบเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาแห่งน้ี	5	

อันดับแรก	ได้แก่	1)	เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง	มีคุณภาพ	

เป็นเลิศทางวิชาการ	2)	มีสวัสดิการที่ดี	 (อาหาร	ที่พัก	

ค่ารกัษาพยาบาลฟร)ี	3)	อาจารย์ใจด	ีอบอุน่เป็นกนัเอง	

ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี	 4)	 อาจารย์มีความรู้ความ

สามารถ	 และ	 5)	 บรรยากาศที่เป็นมิตร	 เอื้ออาทร	

ระหว่างรุ ่นพี่	 รุ ่นน้อง	 อาจารย์	 และบุคลากร	 สิ่งที่

เป็นปัญหาและนักศึกษาต้องการให้มีการปรับปรุง	4	

อันดับแรก	 ได้แก่	 1)	หอพักนักศึกษาที่โรงพยาบาล

แออัด	คับแคบ	ไม่เป็นส่วนตัว	อากาศร้อน	2)	ตาราง

เรยีนทีแ่น่นและงานทีไ่ด้รบัมอบหมายมากเกนิไป	ท�าให้

ไม่มีเวลาพักผ่อน	3)	อินเตอร์เน็ตช้า	 หลุดบ่อย	และ	

4)	 แหล่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 เช่น	 โรงอาหาร	

ห้องน�้า	และมุมอ่านหนังสือที่หอพัก	ไม่เพียงพอ				

อภิปรายผล

จากการศึกษาคร้ังนี้	พบว่ากลุ่มตัวอย่าง	 ร้อยละ	

54	 มีความสุขในการเรียนในระดับสูง	 สาเหตุอาจ

เนื่องมาจาก	1)	กลุ่มตัวอย่าง	ร้อยละ	79.7	เลือกศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตด้วยตนเอง	และร้อยละ	

92.9	พอใจในการศึกษาหลักสูตรนี้	 หากมีโอกาสให้

เลอืกศกึษาในคณะอ่ืนได้		กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ	

74.2	จะไม่ลาออก	และ	2)	กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	94.5	

มสีภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอนในระดบัสงู	

ซึง่เมือ่วเิคราะห์รายด้านพบว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

คะแนนในแต่ละด้านในระดับสูงเช่นกัน	 ไม่ว่าจะเป็น

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน	ลักษณะของอาจารย์	

ลักษณะนักศึกษาร่วมสถาบัน	ลักษณะสถาบัน	ลักษณะ

ของตวันกัศกึษาเอง	และลกัษณะบดิามารดา/ผู้ปกครอง	

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปัทมา	ทองสม	(2554)	

ที่ว ่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการเรียนของ

นกัศกึษาคือ	ลกัษณะอาจารย์	ลกัษณะการเรยีนการสอน	

ลกัษณะนกัศกึษา	ลกัษณะสถาบนั	ลกัษณะนกัศกึษาร่วม

สถาบัน	และลักษณะบิดา	มารดา/ผู้ปกครอง		

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	74.8)	มีความ

รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันในระดับสูง	ที่เป็นเช่นนี้

อาจเน่ืองมาจากหลายปัจจัยโดยประเมินจากการตอบ

แบบสอบถามปลายเปิดของกลุ ่มตัวอย่างไม่ว ่าจะ

เป็นการที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ความมีชื่อเสียงของสถาบัน	

รูส้กึภาคภูมใิจทีไ่ด้มโีอกาสศกึษาในสถาบนัทีม่ชีือ่เสยีง	

มีคุณภาพ	มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ	 มีความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยทีางการแพทย์	รวมทัง้มบีคุลากร

ที่มีความรู้ความสามารถ	และการที่กลุ่มตัวอย่างมุ่งหวัง

ทีจ่ะปฎิบตังิานตามปณธิานของพระบดิาแห่งการแพทย์

ไทย	ปฎบิติังานเพือ่สงัคมและประเทศชาติโดยการดูแล

ผู้ป่วยและสังคม	อาจจะน�าไปสู่ความรู้สึกภาคภูมิใจใน

ตนเอง	 (self	 esteem)	สนับสนุนแนวคิดของมาสโลว์	

(Maslow,	1970)	ที่ว่าเมื่อบุคคลได้รับการตอบสนอง

ทางกายภาพ	เกิดความรู้สึกปลอดภัย	เกิดความรักและ

ความผูกพัน	รับรู้ความมีชื่อเสียง	เกียรติคุณ	เกิดความ

นยิมชมชอบ	ความเชือ่ถอื	ศรทัธา	ขัน้ของความต้องการ

ก็จะพัฒนาไปสู่ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง	และเกิด

ความตระหนกัในคณุค่าของตนเอง	(self	actualization)	

เมื่อได้มีโอกาสให้การดูแลผู ้ป่วยและสังคมในที่สุด	

นอกจากน้ี		การทีก่ลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่รบัรูบ้รรยากาศใน

สถานศึกษาว่าเอื้อต่อการเรียนการสอน	 ไม่ว่าจะเป็น

ลกัษณะการจดัการเรยีนการสอนทีน่�าไปใช้ในการปฎบิติั

ได้จรงิ	คณาจารย์ส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้แสดง

ความคิดเห็น	ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร	มีความเอื้อ

อาทร	ระหว่างรุน่พี	่รุน่น้อง	คณาจารย์และบคุลากร	กจ็ะ

เป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีท่�าให้ผูเ้รยีนเกดิความรกัความผกูพนั

ต่อสถาบันได้เช่นกัน	

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของสถาบนัระหว่างช้ันปี	จะเหน็ได้ว่ายิง่จ�านวนปีทีม่ากขึน้	

ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถาบันจะเพิ่มข้ึนตาม	
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อาจเป็นเพราะผู้เรียนที่ชั้นปีสูงขึ้นมีความคุ้นเคยกับ

สถานที	่คณาจารย์	เพือ่นร่วมสถาบนั	และบคุลากรอืน่ๆ	

จากการทีไ่ด้มกีารท�ากจิกรรมต่างๆ	ร่วมกนั	เช่น	ไหว้ครู	

บายศรีสู่ขวัญ	ปัจฉิมนิเทศ	งานแสดงความยินดีในงาน

พระราชทานปริญญาบัตรรุ่นพี	่และกฬีาสถาบันพยาบาล

แห่งประเทศไทย	 เป็นต้น	นอกจากนี้การมีปฎิสัมพันธ์

ที่ดีต่อกัน	 ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเพ่ือนร่วมรุ่นกันเอง	

ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง	สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้อาจส่งผลให้

ความรู ้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเพ่ิมขึ้น	 ซึ่งกลุ ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ	98.7	รายงานว่ามีเพื่อนสนิท

ในคณะ	โดยจ�านวนเพื่อนสนิทมีตั้งแต่	1-20	คน	เฉลี่ย

ประมาณ	3-4	คน	สอดคล้องกบัการศกึษาของเปรมฤด	ี

ศรีวิชัย	และพิมพิมล	วงศ์ไชยา	(2555)	ที่พบว่าระยะ

เวลาในการศกึษาชัน้ปีทีเ่พิม่ขึน้ท�าให้ความรูส้กึเป็นส่วน

หนึ่งของสถาบันเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากผู้เรียนมีการท�า

กิจกรรมต่างๆ	ร่วมกับทางสถาบันเพิ่มขึ้น	

ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ	

ดอร์สัน	 (Dawson,	 2008)	ที่พบว่าความใกล้ชิดกัน	

(closeness)	มผีลต่อความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของสถาบนั

ของผู ้เรียน	 โดยพบว่าหากรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์กัน	มีการ

ท�างานเป็นทีม	มีการแลกเปล่ียนข้อมูลแหล่งประโยชน์

ร่วมกนั	จะท�าให้ผูเ้รยีนเกิดความใกล้ชิดกนั	และย่ิงหาก

ผูเ้รียนเป็นกลุ่มเพือ่นสนทิทีไ่ด้ขึน้ฝึกปฎบิตัใินแหล่งฝึก

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมร่วมกัน	ก็จะยิ่ง

ท�าให้ผูเ้รียนเกิดความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของสถาบนัเพิม่ขึน้	

(Kim	&	Jung,	2012)	และสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของคิงและจุง	(Kim	&	Jung,	2012)	ที่พบว่าปัจจัยที่

ส�าคญัทีส่ดุทีท่�าให้นกัศกึษาพยาบาลเกดิความรูส้กึเป็น

ส่วนหน่ึงของสถาบนัคอื	การได้รบัการยอมรบัจากเพ่ือน

ร่วมสถาบัน	 ในการศึกษาคร้ังนี้การที่กลุ่มตัวอย่างมี

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญ

คือ	ลักษณะนักศึกษาร่วมสถาบันที่มีการให้ความช่วย

เหลือเกื้อกูลกัน	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	

ความรู ้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถาบันมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการเรียนและการมี

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องที่เอื้อต่อการเรียนการสอน	

ส่วนความสุขในการเรียน	มีความสัมพันธ์ทางบวก	กับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการมีสภาพแวดล้อมที่

เก่ียวข้องที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน	 สนับสนุนกรอบ

แนวคิดทฤษฎแีรงจงูใจของมนษุย์	ของมาสโลว์	(Maslow,	

1970)	ที่อธิบายเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานของ

มนษุย์	ซึง่คอื	นกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ

จะมคีวามสขุเมือ่ได้รบัการตอบสนองความต้องการตาม

ล�าดับขั้น	 จากการศึกษาครั้งนี้เมื่อความต้องการได้รับ

การตอบสนอง	ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางกายภาพ	

ซ่ึงคอืการได้รบัสวสัดิการทีดี่	ครอบคลมุถึงอาหาร	ทีพ่กั	

และการรกัษาพยาบาลฟร	ีความรู้สกึมัน่คงปลอดภยัจาก

การทีอ่าจารย์อบอุน่เป็นกนัเอง	ดแูลนกัศกึษาเป็นอย่างด ี

มสีภาพแวดล้อมและระบบการรกัษาความปลอดภยัทีด่	ี

รวมท้ังนักศึกษารู้สึกเป็นเจ้าของและได้รับการยอมรับ

จากสถาบัน	 ซ่ึงเป็นความต้องการทางด้านจิตใจได้รับ

การตอบสนอง	ก็จะส่งผลให้นักศึกษามีความสุขในการ

เรียน	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	เปรมฤดี	ศรีวิชัย	

และพิมพิมล	วงศ์ไชยา	(2555)	ที่พบว่าความรู้สึกเป็น

ส ่วนหน่ึงของสถาบันมีความสัมพันธ ์ทางลบกับ

ความเครียดและภาวะซึมเศร้า	 เพราะเมื่อนักศึกษามี

ความสขุในการเรยีน	ความเครยีดและภาวะซมึเศร้ากจ็ะ

ลดลง	

นอกจากนี้ผลการศึกษายังสนับสนุนกรอบ

แนวคดิของดลัล์และเฮลเตอร์	(Dunn	&	Hettler,	2006	

อ้างถึงใน	ปัทมา	 ทองสม,	 2554)	ที่ระบุว่ามิติแห่ง

ความสุขของนักศึกษาประกอบด้วย	6	มิติ	คือ	ร่างกาย	

อารมณ์	 สังคม	สติปัญญา	การเรียน	และจิตวิญญาณ	

อธิบายได้ว่าเมื่อนักศึกษามีร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง	

มีอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใส	 วิตกกังวลในระดับต�่าถึง

ปานกลาง	มีสังคมเพื่อน	รุ่นพี่รุ่นน้องที่อบอุ่นเป็นมิตร	

มสีตปัิญญาและผลการเรยีนในระดบัพอใช้ถงึด	ีรวมทัง้มี
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จิตวิญญาณที่ดี	ก็จะน�าไปสู่มิติแห่งความสุข	สอดคล้อง

กับการศึกษาของปัทมา	ทองสม	(2554)	ที่พบว่าความ

สขุในการเรียนของนกัศกึษามคีวามสมัพันธ์ทางบวกกบั

ผลสมัฤทธิท์างการศกึษา		ในขณะทีห่ากผูเ้รยีนขาดความ

สุขในการเรียน	อาจจะท�าให้เกิดความเครียด	วิตกกังวล	

เบือ่หน่าย	คบัข้องใจและมอีารมณ์เศร้าระหว่างศกึษาใน

หลักสูตรซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษา	(Furrer	&	Skinner,	2003)	

ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ

กูดนาว	 (Goodenow,	 1993a)	 ที่ว่าความรู้สึกเป็น

ส่วนหนึ่งของสถาบันมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องคือ	 การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครู

อาจารย์ผู้สอน	แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาคร้ังนี้พบว่า

ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

สถาบนักบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา	ซึง่ไม่สอดคล้องกบั

การศึกษาของ	กดูนาว	(Goodenow,	1993a)	ทีว่่าความ

รูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัและการทีผู่เ้รยีนได้รับการ

สนับสนุนช่วยเหลือมีผลต่อแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของผู้เรียน	และการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า

ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 ซึ่งไม่

สอดคล้องกับการศึกษาของ	แบรนด์และคณะ(Brand,	

Felner,	 Shim,	 Seitsinger,	&	Dumas,	 2003)	ที่ว่า

บรรยากาศทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ของ

ผู้เรียนถึงการสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอน	กฎระเบียบ	

โครงสร้างหลักสูตร	 นวัตกรรมการเรียนการสอน	

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน	มีความสัมพันธ์ต่อผล

สมัฤทธิท์างการศกึษา	การปรบัตัวทางการเรยีน	พฤตกิรรม	

และสภาพอารมณ์และสังคมของผู้เรียน	ซึ่งบรรยากาศ

การเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับการเข้าเรียนของ

ผู้เรียนอีกด้วย	

ผลการศกึษาครัง้น้ีไม่สอดคล้องกบัการศกึษาของ	

เจียและคณะ	(Jia	et	al.,	2009)	ที่พบว่าผู้เรียนที่รับรู้

บรรยากาศของการสนบัสนุนในระดบัสงูไม่ว่าจะเป็นการ

สนับสนุนจากครูผู้สอนและจากเพ่ือนร่วมห้องเรียนจะ

มคีะแนนเฉลีย่สะสมสงูกว่าผูเ้รยีนทีร่บัรูบ้รรยากาศของ

การสนับสนุนในระดับต�่า	 เหตุผลสนับสนุนที่สภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนการสอน	และความรูส้ึกเป็น

ส่วนหนึ่งของสถาบันไม่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้	 อาจเป็นเพราะแม้ผู้

เรยีนส่วนใหญ่จะรบัรูส้ิง่แวดล้อมว่าเอือ้ต่อการเรยีนการ

สอน	และมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันในระดับ

สงู	แต่เนือ้หาในรายวชิาต่างๆ	มจี�านวนมากและมคีวาม

ยากในรายวิชา	โดยเฉพาะในรายวิชาปฎิบัติที่ต้องใช้ทั้ง

ทักษะการปฎิบัติบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้	 จึงอาจ

ท�าให้ปัจจัยทั้งสองไม่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ของนักศึกษา

การน�าผลการวิจัยไปใช้	

ผู ้บริหารและคณาจารย์รวมทั้งผู ้ที่ เกี่ยวข้อง

ควรให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างให้นักศึกษาเกิด

ความรู ้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถาบัน	 จัดกิจกรรมให้

นักศึกษามีความสุขในการเรียน	 และจัดสิ่งแวดล้อม

ให้เอือ้ต่อการเรยีนการสอน	เนือ่งจากตวัแปรดังกล่าวมี

ความสัมพันธ์กันและมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของนักศึกษา

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างในการเสริมสร้าง

ให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน	คือ	

1)	จดัให้มกีจิกรรมเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ภายในคณะ

ระหว่างนักศึกษารุน่พี	่รุน่น้อง	อาจารย์	พยาบาลประจ�าการ	

นักศึกษาแพทย์	 และแพทย์	 ทั้งในสถานที่และนอก

สถานที่หากเป็นไปได้	 เช่น	กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	

ค่ายรกัสถาบนั	ค่ายชัน้ปี	ทศันศกึษา	งานรบัน้อง	กจิกรรม

สันทนาการ	 เป็นต้น	 2)	 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างคณะ	 3)	 จัดให้มีกิจกรรมชมรมที่

หลากหลาย	นกัศกึษา	และคณาจารย์สามารถท�ากจิกรรม

ร่วมกันได้	 4)	 เพิ่มสวัสดิการ	ปรับปรุงหอพัก	 ระบบ

อินเตอร์เน็ต	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ใน
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มหาวิทยาลัย	5)	มีเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	

มีงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า	6)	สร้างทัศนคติที่ดีให้เกิด

ขึ้นในสถาบัน	 เช่น	ฝึกร้องเพลง	และเปิดเพลงสถาบัน	

บอกเล่าประวัติความเป็นมาของสถาบันให้นักศึกษา

ทราบ	ติดเข็มมหิดลและแต่งเคร่ืองแบบสถาบัน	 7)	

ให้ความส�าคัญกับนักศึกษา	 เปิดโอกาสให้นักศึกษา

ได้แสดงความคิดเหน็	ให้เกยีรต	ิปฎบิตักิบันกัศกึษาเท่า

เทียมกัน	ลดการเปรียบเทียบ	และ	8)	ดูแลเรื่องความ

ปลอดภัยในสถาบัน	 รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็น

สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ	และสภาพแวดล้อมด้าน

สังคมวัฒนธรรมที่เอื้ออาทรเป็นมิตรระหว่างโรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดี	แหล่งฝึกปฎิบัติกับนักศึกษาพยาบาล

และบณัฑติพยาบาลทีเ่พิง่ส�าเรจ็การศึกษา	เช่น	การสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้	 โดยมีการจัดเรียนการสอนโดย

ทีมสหสาขา	(multidisciplinary	 team)	มีการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความรู้แบบพี่น้องร่วมสถาบัน	เป็นต้น		

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยต่อไป

1)	การวิจัยครั้งนี้ใช ้การศึกษาแบบตัดขวาง	

เพื่อศึกษาภาพรวมของนักศึกษาชั้นปีที่	 2-4	 ท�าให้

ไม่เห็นพัฒนาการหรือการเปล่ียนแปลงของตัวแปรที่

ศกึษาดงักล่าว	จงึเสนอแนะให้ท�าการศกึษาในระยะยาว

และเปรียบเทียบในแต่ละชั้นปี

2)	ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึก

เป็นส่วนหน่ึงของสถาบนั	และมกีารพฒันาโปรแกรมการ

สร้างเสริมความรู ้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน	และ

ความสุขในการเรียนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ	

ขอขอบพระคุณโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ให้
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และขอบพระคุณ	 คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาล
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The	 Relationship	 Among	 Sense	 of	 University	 Belonging,	
Happiness	in	Learning,	Learning-Facilitating	Environment,	
and	Academic	Achievement	among	Undergraduate	Nursing	
Science	Students*

Phachongchit Kraithaworn** Ph.D. (Nursing)

Kamonrat Kittipimpanon*** Dr.P.H. (Public Health Nursing)

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	 learning-
facilitating	 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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environment,	Academic	achievement	
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