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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรีและความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลและความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรีการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive research)กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีใน
ระดับชั้นปี ที่ 1- 4 ในปี การศึกษา 2562 จานวน 400 คนเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่1) ข้อมูลทัว่ ไปและปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา สถานภาพเศรษฐกิจในครอบครัว รู ปร่ าง แรงจูงใจในการเรี ยน
รวมข้อคาถามจานวนทั้งหมด 9ข้อที่ ผ่านการตรวจสอบโดยอาจารย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน 2) แบบประเมิ นการเห็นคุณค่าในตนเอง
(Rosenberg’ Self-Esteem Scale) สร้ างขึ้นโดยโรเซนเบิร์ก ผ่องศรี มรกตแปล แบบประเมินนี้ ได้เคยนาไปใช้ในการวิจยั และทดสอบความ
เชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha)ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.73 สาหรับการวิจยั ครั้งนี้นา
แบบประเมิน ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มนักศึกษาที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันของกลุ่มกันกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย เพื่อทดสอบความ
เที่ยงของเครื่ องมือ(Reliability) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) เท่ากับ 0.78 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
กาหนดระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ด้วยการใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression)
ผลการวิจยั พบว่า 1) อายุของนักศึกษาพยาบาลส่ วนใหญ่ มีอายุ 16-20 ปี ร้อยละ 95.75 ส่ วนใหญ่นกั ศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มีเกรดเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 2.51-3 ร้อยละ 61 สถานภาพสมรสของบิดามารดาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส่ วนใหญ่บิดามารดาอยูด่ ว้ ยกัน
ร้ อยละ 88.25 ส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกรรม ร้ อยละ 50.5 รายได้ของครอบครัวต่อเดื อนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส่ วนใหญ่
มีรายได้10,000-15,000 บาท ร้อยละ 57 และแรงจูงใจในการเรี ยน ส่ วนใหญ่ อยากเรี ยนด้วยตนเอง ร้อยละ 67.5 2) ระดับความมีคุณค่าใน
ตนเองของนักศึกษาพยาบาลส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับสู งคิดเป็ นร้อยละ 94.53)ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กบั
ความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษามากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = 2.177 และ 3.549) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ปผลการวิจยั ระดับการมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีอยูใ่ นระดับสู ง และปั จจัย
ส่ วนบุคคลด้านระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กบั ความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษามากที่สุด นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปี แรก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564
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นักศึกษามีความเห็นคุณค่าในตนเองสู งเนื่ องจากมีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถรู ้สึกประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนของตนเองได้สูง
กว่าเนื่องจากการเรี ยนการสอนจะเป็ นทฤษฎีมากกว่าปฏิบตั ิ
คาสาคัญ : ความมีคุณค่าในตนเองนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

Abstract
The purposes of this research were to a study of the self-esteem level of nursing students at Boromarajonani College of Nursing,
Ratchaburi. The relationship between personal factors and self-esteem among nursing students.The research design was descriptive research.
The sample consisted of 400 students at Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi, in years 1-4 in the academic year 2019.The instrument
used were 1) General information and personal factorswere verified by 3 experts. 2) Rosenberg’ self-esteem scale for this research,
the assessments were tried out with a similar group of 30 students with similar characteristics to test the reliability of the instruments,
and the reliability coefficient was 0.78.The data was analyzed using percentages, averages, standard deviation, and multiple regression,
with the level of statistical significance at the .05 level.
The findings revealed that: 1) The majority of nursing students were 16-20 years old (95.75 percent); 2) The majority of GPA students
had 61 percent grade point averages in the range of 2.51 to 3; 3) The marital status of nursing students' parents was most of them lived together
(88.25 percent); 4) The majority of them were employed in agriculture (50.5 percent).The majority of nursing student’s income (10,000-15,000
Baht) on a monthly basis, and 67.5 percent of them desired to study independently. 2) The majority of nursing students, 94.5 percent, had a high
sense of self-worth. 3) The positive correlation (r = 2.177 and 3.549) between student self-esteem and personal characteristics of grade level and
GPA was statistically significant at the.05 level.
Conclusion:1) Nursing students at the Boromarajonani College of Nursing in Ratchaburi had a high level of self-esteem. 2) Grade level
and GPA were the most closely related personal factors to student self-esteem by 1st year students have a high self-esteem, because they have
a higher self-esteem and can feel more successful in their studies, because the majority of them learned the basic theory and did not have practice.
Keywords : Self Esteem,Nursing Students,Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi

บทนา
ทฤษฎีการรับรู ้ความสามารถของตนเป็ นทฤษฎีหนึ่ งทางจิ ตวิทยาที่ครู อาจารย์และผูป้ กครองสามารถนามาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาการเห็ นคุ ณค่ าในตนเองให้กับ วัย รุ่ นได้โ ดยมี แ นวทางคื อ เพิ่มประสบการณ์ ที่ประสบความส าเร็ จให้กบั นักศึ กษา
การใช้ตวั แบบ และการใช้คาพูดชักจูงและการกระตุ ้นทางอารมณ์ควบคู่กนั ไปสิ่ งที่สาคัญของการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนัก ศึ ก ษานั้น ผูป้ กครองและครู อ าจารย์จ ะต้อ งท าอย่า งสม่ า เสมอและต้อ งอาศัย ระยะเวลา และตระหนัก อยู่เ สมอว่า ทุ ก
การกระทา ทุกคาพูดของเรานั้นมีผลต่อความรู ้สึกและจิตใจของนักศึกษา และจะสามารถนาไปสู่ การรับรู ้คุณค่าในตนเองของเขา
ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาความมีวฒ
ุ ิภาวะเป็ นผูใ้ หญ่ของเขาต่อไปในอนาคตได้ [1]
การเรี ยนการสอนทางการพยาบาลเป็ นการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ นักศึกษาพยาบาลต้องมีความรู ้พ้นื ฐานที่
นาไปสู่ การพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิการพยาบาลที่ถูกต้องและไม่เป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วย หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจึงประกอบ
ไปด้วย กระบวนวิชาต่างๆที่ เน้นความรู ้ พ้ืนฐานและวิชาทางการพยาบาล ซึ่ งการเรี ยนการสอนมี ท้ งั ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ
เพื่อให้นกั ศึกษาพยาบาล ที่สาเร็ จการศึกษาเป็ นผูท้ ี่มีความพร้อมในการเป็ นพยาบาลวิชาชีพทั้งในด้านความรู ้ทกั ษะและจริ ยธรรม
สามารถให้การพยาบาลทัว่ ไปได้อย่างมีคุณภาพทั้งแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน[2] วิชาชีพพยาบาลเป็ นวิชาชีพที่ตอ้ งใช้ศาสตร์
และศิลป์ ในการทางาน ให้การพยาบาลแก่ผรู ้ ับบริ การด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ ทั้งในภาวะสุ ขภาพดีหรื อเจ็บป่ วย โดยอาศัยความรู ้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564
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เฉพาะทางการพยาบาลในการปฏิบตั ิงาน นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในวิชาชีพพยาบาลจะต้องมีการปรับตัวต่อสภาพการเรี ยนการสอน
ที่เฉพาะทาง เน้นหนักทั้งภาคทฤษฎี ทดลองและปฏิบตั ิ [3]
จากความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เป็ นสถาบันการศึกษาที่อยูใ่ นสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นสถาบันหนึ่ งที่มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรมและความรู ้ เพื่อให้
เป็ นทรัพยากรที่สาคัญของประเทศและสังคม การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลจึงมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เน้นให้นกั ศึกษามี
ความพร้อมทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์เรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่ างกาย จิตใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคน
เพื่ อ จะได้ส ามารถด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ใ นสั ง คมได้ปั จ จุ บ ัน การดู แ ลบุ ค คลที่ เ จ็ บ ป่ วยมุ่ ง เน้น การดู แ ลแบบองค์ร วม (holistic care)
มี การบูรณาการทั้งร่ างกาย จิ ตใจ สังคมและจิ ตวิญญาณ โดยต้องคานึ งถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่ มีจุดมุ่งหมายในชี วิต
มีความรู ้ ความคิด ความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒนธรรม สภาพสังคม สิ ทธิ เสรี ภาพและรู ปแบบของการดาเนิ น
ชีวิตที่แตกต่างกัน ผูท้ ี่จะดูแลบุคคลแบบองค์รวมจะต้องมีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจในทุกข์สุขของมนุษย์ไวต่อ
ปั ญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดูแลด้านจิตวิญญาณ [4]
พยาบาลมีส่วนสาคัญในการช่วยเหลือให้ชีวิตมนุษย์ที่เจ็บป่ วยกลับคืนสู่ ภาวะสุ ขภาพที่ดี คอยให้การดูแลและใกล้ชิดกับ
ผูป้ ่ วย เผชิญกับปั ญหาและสถานการณ์ต่างๆของผูป้ ่ วยตลอดเวลา การดูแลผูป้ ่ วยของพยาบาลจึงต้องมีมนุษยธรรม มีความเมตตา
กรุ ณ าเอื้ อ อาทรต่ อ มนุ ษ ย์ใ นยามที่ มี ค วามทุ ก ข์ มี ค วามสามารถในการมองเห็ น องค์ร วม การมองเห็ น ความเป็ นมนุ ษ ย์แ ละ
การมองเห็นความทุกข์ที่เรี ยกรวมว่า การดูแลสุ ขภาพด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ (Humanistic health care) การเคารพในศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์ จะช่วยให้ฟ้ื นหายจากความเจ็บป่ วยและมีสุขภาพที่ดี พยายามจะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับความรู ้สึก ความเชื่อ
ค่านิ ยมการดาเนิ นชีวิตและพฤติกรรมต่างๆของผูร้ ับบริ การเพราะสิ่ งเหล่านี้ เป็ นเครื่ องบ่งชี้ความเป็ นองค์รวมของบุคคล และต้องมี
ความตระหนักในความเป็ นบุคคลของคนอื่น ให้เวลา รู ้จกั การเป็ นผูฟ้ ัง แสดงถึงความเคารพผูร้ ับบริ การในฐานะบุคคล [5] จะเห็น
ได้วา่ วิชาชีพพยาบาลตั้งอยูบ่ นพื้นฐานปรัชญาการบริ การสุ ขภาพด้วยหัวใจของความเป็ นมนุษย์
งานวิจัยและผลการศึ กษาต่างๆ จะพบว่า การรั บรู ้ ความมี คุณค่าในตนเอง ประกอบด้วย ความรู ้ สึก การรั บรู ้ การให้
ความหมาย การตีความและการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่ งมีผลต่อการมองตนเองและดาเนิ นพฤติกรรมทั้งในทางที่ดีหรื อไม่ดี จึงกล่าว
ได้วา่ การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็ นปั จจัยสาคัญในการปรับตัวทางอารมณ์ สังคมและการเรี ยนรู ้สาหรับบุคคล เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทา
ให้นกั ศึกษาสามารถต่อสู ้กบั ปั ญหา ฟั นฝ่ าอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้การเห็นคุณค่าในตนเองนี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ หากแต่เกิด
จากการประเมิ นคุณค่าในตนเอง การได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น จากนั้นนักศึกษาจึ งจะยอมรับและนับถือตนเอง [6]เด็กที่มี
ความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสู ง จะสามารถเผชิ ญปั ญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชี วิต สามารถยอมรับสถานการณ์ที่ทาให้
ตนเองผิดหวังและท้อใจด้วยความเชื่อมัน่ ในตนเอง ด้วยความหวังและความกล้าหาญ จึงเป็ นบุคคลที่ประสบความสาเร็ จมีความสุ ข
สามารถดารงชี วิตตามที่ ตนเองปรารถนาได้เป็ นอย่างดี การเห็ นคุ ณค่าในตนเองมี ความเกี่ ยวข้องกับความรู ้ สึกว่าตนเองเป็ นที่
ยอมรั บ และเป็ นที่ ต ้อ งการของบุ ค คลอื่ น มี ค วามสามารถมี เ กี ย รติ มี คุ ณ ค่ า มี ศ ัก ดิ์ ศรี และมี ป ระโยชน์ ต่ อ สั ง คม สิ่ ง เหล่ า นี้
เปรี ยบเสมือนพลังที่ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกับปั ญหาต่างๆ ที่ผา่ นเข้ามาในชี วิตด้วยความมัน่ ใจ ดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การยอมรับตนเองหรื อรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่านั้น เป็ นพื้นฐานสาคัญที่จะช่วยให้บุคคลมีกาลังใจ มีความรู ้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่ งสามารถทาให้เกิดพัฒนาการแห่ งการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีข้ ึน มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและสามารถ
ช่วยเหลือตนเองรวมทั้งบุคคลรอบข้างได้อีกด้วย [6]
การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาเปรี ยบเสมือนพลังที่ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถเผชิญกับปั ญหาต่างๆ ที่ผา่ นเข้ามาใน
ชีวิตได้ดว้ ยความมัน่ ใจ เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถปรับตัวในการที่จะดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เป็ นตัวกระตุน้ ที่จะนาไปสู่ พฤติกรรมที่เหมาะสมทั้งในเรื่ องสติปัญญา ทักษะที่ความสามารถในด้านต่างๆ บุคคลสามารถพัฒนา
ทักษะทางสังคมได้จากประสบการณ์และการฝึ กฝนอบรม
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จากความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เป็ นสถาบันการศึกษาที่อยูใ่ นสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นสถาบันหนึ่ งที่มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรมและความรู ้ เพื่อให้
เป็ นทรัพยากรที่สาคัญของประเทศและสังคม การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลจึงมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เน้นให้นกั ศึกษามี
ความพร้อมทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์เรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่ างกาย จิตใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคน
เพื่อจะได้สามารถดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้
ดังนั้นผูว้ ิจยั ในฐานะพยาบาลวิชาชีพและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จึงได้ศึกษา
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี ขึ้นเพื่อทราบถึงสถานการณ์
ปัจจุบนั ของความเครี ยดและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันปั ญหาด้านสุ ขภาพจิตของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และเพื่อนาไปสู่ การช่วยเหลือและเฝ้าระวังปั ญหาสุ ขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ในอนาคตอีกด้วย

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลและความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีราชบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive research) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมี
คุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี ในปี การศึกษา 2562 โดยมีวธิ ี การดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 1 - 4 ภาคเรี ยนที่ 1-2 ภายในปี การศึกษา 2562 จานวน 486 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
1. การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกาหนดโดยการคานวณจากวิธีของของทาโร่ ยาโมเน่ [7]
จากสู ตร
n
=
N
1+Ne2
เมื่อ
e
=
ความคลาดเลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (0.05)
N
=
ขนาดของประชากร
n
=
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง = 486
= 486
1+486 × (0.05)2
1.215
= 400
จากการคานวณตามสู ตรได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 400 คน
2. กาหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างคือ
2.1 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 1 – 4 ในปี พ.ศ.2563
2.2 สามารถอ่านหรื อ เขียนและฟังภาษาไทยได้
2.3 ยินดีให้ความร่ วมมือในการวิจยั ครั้งนี้
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3. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ทาการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยมีข้ นั ตอนต่อไปนี้
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่ าย (Simple Random Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่ม ตัวอย่างเป็ นนักศึ กษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 1 – 4 ในปี พ.ศ.2563 จานวน 486 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวมทั้งหมด
กลุ่มตัวอย่ าง
1
4
103
107
88
2
6
142
148
122
3
1
86
87
72
4
5
139
144
118
รวม
16
470
486
400
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการาวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปและปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพ
ของบิดามารดา สถานภาพเศรษฐกิจในครอบครัว รู ปร่ าง แรงจูงใจในการเรี ยน รวมข้อคาถามจานวนทั้งหมด 9 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ใช้แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของโรเซนเบิร์ก (Rosenberg’
Self-Esteem Scale) ประกอบด้ว ยข้อ ค าถาม 10 ข้อ เป็ นการประเมิ น การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองเกี่ ย วกับ ความรู ้ สึ ก รั ก ตนเอง
การยอมรั บตนเอง และรั บรู ้ ว่าตนเองมี ความสามารถเป็ นข้อความที่ มีความหมายทางบวก 5 ข้อ คือ ข้อที่ 1, 2, 4, 6, และ 7 และ
ข้อความที่มีความหมายทางลบ 5 ข้อ คือ ข้อที่ 3,5,8,9 และ 10 ลักษณะคาตอบเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 4 ระดับ มีคาตอบให้
เลือก 4 ลักษณะ และมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อคาถามดังนี้
มีความรู ้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นตลอดเวลา
มีความรู ้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อย
มีความรู ้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นนานๆครั้ง
ไม่มีความรู ้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นเลย

คะแนนข้อความทางบวก
4
3
2
1

คะแนนข้อความทางลบ
1
2
3
4

การแปลผลคะแนนรวม ทาโดยการรวมคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ ซึ่ งมีค่าคะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 10-40 คะแนน และ
การแบ่งคะแนนความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองโดยใช้พิสัยและอันตรภาคชั้นแบ่งออกเป็ น 3 ระดับดังนี้
10-20 คะแนน หมายถึง มีความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองอยูใ่ นระดับต่า หรื อแสดงว่ามีความรู ้สึกไม่ค่อยดีต่อตนเอง
21-30 คะแนน หมายถึง มีความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง หรื อแสดงว่ามีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
พอสมควร
31-40 คะแนน หมายถึง มีความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองอยูใ่ นระดับสู ง หรื อแสดงว่ามีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเองมาก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
1. แบบวัดความเครี ยดสวนปรุ งเป็ นแบบวัดความเครี ยดที่ สร้ างขึ้นมาเพื่อวัดความเครี ยด ที่ เหมาะสมสาหรั บ คนไทย
จากกรอบแนวคิดทางด้านชีวภาพ จิตใจ และสังคม แบบวัดนี้ เหมาะกับผูต้ อบในวัยทางานหรื อวัยเรี ยน มีท้ งั หมด 20 ข้อ มีค่าความ
เชื่ อ มั่น ครอนบาค (Cronbach’s alpha reliability coefficient) มากกว่า 0.7 ของความเครี ย ด จากนั้น น าไปทดลองใช้ (Try out)
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กับ กลุ่ ม นักศึ กษาที่ มี ลกั ษณะใกล้เคี ย งกันของกลุ่ ม กันกับ กลุ่ ม ตัวอย่าง จ านวน 30 ราย เพื่ อ ทดสอบความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ
(reliability) ได้ค่า สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) เท่ากับ 0.84
2. แบบประเมินการเห็ นคุณค่าในตนเอง (Rosenberg’ Self-Esteem Scale) สร้างขึ้นโดยโรเซนเบิร์ก ผ่องศรี มรกตแปล
และดัดแปลงเมื่อปี พ.ศ 2536 แบบประเมินนี้ ได้เคยนาไปใช้ในการวิจยั และทดสอบความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า
ของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.73[8] สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ นาแบบประเมินไปทดลองใช้
(Try out) กับกลุ่มนักศึกษาที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันของกลุ่มกันกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย เพื่อทดสอบความเที่ยงของเครื่ องมือ
(reliability) ได้ค่า สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) เท่ากับ 0.78
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั ทาการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ดว้ ยตนเองซึ่ งมีข้ นั ตอนต่อไปนี้
1. ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
2. เมื่อได้รับอนุ ญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผูว้ ิจยั เข้าพบนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 1-4 โดยเข้าพบกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนล่วงหน้า 2 วัน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั แจ้งรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลและขอความร่ วมมือใน
การเก็บข้อมูล
3. อธิ บายวิธีการตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจและให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั มารับคืนด้วย
ตนเอง (Self Administered Questionnaires) หลังจากแจกแบบสอบถามได้ 5 วัน
4. ผูว้ ิจยั รับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 100
5. เมื่อได้แบบสอบถามครบ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามมาคิดคะแนนตามที่กาหนดไว้
จากนั้นนาไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลวิเคราะห์
ผูว้ ิจยั ทาการข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป ซึ่ งกาหนดระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์มีดงั นี้แยกวิเคราะห์ตามลาดับดังนี้ คือ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ใช้การวิเคราะห์ คานวณค่าร้อยละ และ แจกแจงความถี่
2. ความเครี ยด ความมีคุณค่าในตนเองใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความเครี ยดและความมีคุณค่าในตนเองใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression)
การพิทกั ษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ แบบสอบถามหรื อข้อมูลทั้งหมดจะไม่มีการเปิ ดเผยใดๆ ทั้งสิ้ น การนาเสนอข้อมูลจะเสนอในลักษณะ
ภาพรวมของกลุ่มประชากร ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจยั เท่านั้น หากกลุ่มตัวอย่างต้องการออกจากการศึกษาสามารถ
แจ้งขอออกจาการศึกษาได้ ก่อนที่การดาเนินการวิจยั จะสิ้ นสุ ดลง โดยการกระทาดังกล่าวจะไม่มีผลอย่างใดต่อกลุ่มตัวออย่าง
คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
1. ความมีคุณค่ าในตนเอง หมายถึง ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นภายในบุคคล เกี่ยวกับการยอมรับ นับถือตนเอง เห็นคุณค่าของ
ตนเอง และเชื่อมัน่ ในตนเอง ตามการรับรู ้ของนักศึกษา การเห็นคุณค่าในตนเองวัดโดยแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของ
โรเซนเบิ ร์ก (Rosenberg Self-Esteem Scale) ซึ่ งสร้ างขึ้ นโดยโรเซนเบิ ร์ก ผ่องศรี ศรี มรกต แปลและดัดแปลงเมื่ อปี พ.ศ.2536
ซึ่ งแบ่งความเห็ นคุณค่าในตนเองออกเป็ น 3 ระดับ คื อ ความเห็ นคุ ณค่าในตนเองในระดับต่ า ความเห็ นคุ ณค่าในตนเองนะดับ
ปานกลาง และความเห็นคุณค่าในตนเองในระดับสู ง [9]
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2. นักศึ กษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หมายถึ ง นักศึ กษาพยาบาลที่ กาลังศึ กษาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุ รี
ตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1 -4 ทุกคน ในปี การศึกษา 2562
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุ รี หมายถึ ง สถานที่ ที่นักศึ กษาได้เข้าศึ กษาและได้รับการเรี ยนการสอนตาม
หลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ กาหนด
ความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ อายุ ชั้ นปี เกรดเฉลี่ ย สะสม
สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพ
ของบิดามารดา สถานภาพเศรษฐกิ จใน
ครอบครัว รู ปร่ างแรงจูงใจในการเรี ยน

ความมีคุณค่ าในตนเอง
- ความมีคุณค่าในตนเองต่า
- ความมีคุณค่าในตนเองปานกลาง
- ความมีคุณค่าในตนเองสู ง
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ผลการวิจัย
จากการรวบรวมข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์
ได้ผลจากการวิเคราะห์ ซึ่ งสามารถนามาอธิ บายในรายละเอียดได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 2จานวนร้อยละของปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร
ระดับตัวแปร
อายุ
16-20
21-25
26-30
31-35
มากกว่า 35
ชั้นปี
1
2
3
4
เกรดเฉลี่ย
2.0-2.5
2.51-3.0
3.01-3.5
3.51-4.0
สถานภาพสมรสของ
แยกกันอยู่
บิดามารดา
หย่าร้าง
อยูด่ ว้ ยกัน
อื่นๆ

จานวน(คน)
383
14
2
0
1
107
108
78
107
6
244
116
34
24
18
353
5
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ร้ อยละ
95.75
3.5
0.5
0
0.25
26.75
27
19.5
26.75
1.5
61
29
8.5
6
4.5
88.25
1.25
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตัวแปร
อาชีพของบิดามารดา

รู ปร่ าง

แรงจูงใจในการเรี ยน

ระดับตัวแปร
รับราชการ
ธุรกิจส่ วนตัว
พนักงานบริ ษทั
เกษตรกรรม
อื่นๆ
BMI ต่ากว่าปกติ
BMI ปกติ
BMI สู งกว่าปกติ
อยากเรี ยนด้วยตนเอง
เรี ยนตามผูป้ กครองแนะนา
เรี ยนตามเพื่อน
อื่นๆ
รวม

จานวน(คน)
12
18
12
202
156
37
298
65
270
125
2
3
400

ร้ อยละ
3
4.5
3
50.5
39
9.25
74.5
16.25
67.5
31.25
0.5
0.75
100

จากตารางที่ 2 พบว่า อายุของนักศึกษาพยาบาลส่ วนใหญ่ มีอายุ16-20ปี ร้อยละ 95.75รองลงมาคือ 21-25ปี ร้อยละ 3.5
โดยแบ่งเป็ นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 1 ร้อยละ 26.75 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 2 ร้อยละ 27 นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 3 ร้อยละ 19.5 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 4 ร้อยละ 26.75 เกรดเฉลี่ย ส่ วนใหญ่นกั ศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตมีเกรดเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 2.51-3.00 ร้อยละ 61 รองลงมาคือเกรดเฉลี่ย 3.01-3.5 ร้อยละ 29 สถานภาพสมรสของ
บิดามารดาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต ส่ วนใหญ่บิดามารดาอยูด่ ว้ ยกัน ร้อยละ 88.25 รองลงมาคือหย่าร้ าง ร้อยละ 4.5
ส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกรรม ร้ อยละ 50.5 รองลงมาคือ อื่นๆ ร้ อยละ39 รายได้ของครอบครั วต่อเดื อนของนักศึ กษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ส่ วนใหญ่มีรายได้10,000-15,000 ร้อยละ 57 รองลงมาคือ รายได้15,001-20,000 บาท ร้อยละ 15.75 รู ปร่ างส่ วนใหญ่
มีค่า BMI ปกติ ร้อยละ 74.5 และแรงจูงใจในการเรี ยน ส่ วนใหญ่ อยากเรี ยนด้วยตนเอง ร้อยละ 67.5
ส่ วนที่ 2 ความมีคุณค่าในตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 3 ความมีคุณค่าในตนเองในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับความมีคุณค่ าในตนเอง
จานวน
ความมีคุณค่าในตนเองต่า
0
ความมีคุณค่าในตนเองปานกลาง
22
ความมีคุณค่าในตนเองสู ง
378
รวม
400

ร้ อยละ
0
5.5
94.5
100

จากตารางที่ 3 พบว่าระดับความมี คุณค่าในตนเองของนักศึ กษาพยาบาลส่ วนใหญ่อยู่ในระดับสู งคิ ดเป็ นร้ อยละ 94.5
รองลงมาคือความมีคุณค่าในตนเองปานกลาง ร้อยละ 5.5
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ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความมีคุณค่าในตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล กับระดับความมีคุณค่าในตนเอง
ตัวแปร
ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ (r)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
.115
1. เพศ
.209
2. อายุ
2.177
3. ชั้นปี
3.549
4. เกรดเฉลี่ย
-.079
5. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
-.007
6. อาชีพของบิดามารดา
.208
7. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
.125
8. รู ปร่ าง
.117
9. แรงจูงใจในการเรี ยน

P-value
.513
.312
.031
.001
.308
.927
.316
.129
.132

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กบั ความมีคุณค่าในตนเอง
ของนักศึกษามากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = 2.177 และ 3.549) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี สามารถ
นามาอภิปรายผลตามคาถามการวิจยั ดังนี้
1. ระดับความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
จากการศึกษาระดับความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลส่ วนใหญ่อยูร่ ะดับความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษา
พยาบาลส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับสู งคิ ดเป็ นร้ อยละ 94.5 รองลงมาคื อความมี คุณค่าในตนเองปานกลาง ร้ อยละ 5.5 โดยปั จจัยที่
เกี่ ยวข้องกับความมี คุณค่าในตนเองของนักศึ กษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้าน
ระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กบั ความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษามากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = 2.177
และ 3.549) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับจุฑารัตน์ ทองสลับ [10] ที่วา่ การศึกษาในวัยรุ่ นพบว่า ความรู ้สึกมี
คุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่ งในชีวติ ความรู ้สึกมีคุณค่า ในตนเองกับความแข็งแกร่ งในชีวิตของวัยรุ่ น
มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน ในทางบวก นั่น คื อ เมื่ อ วัย รุ่ น มี ค วามรู ้ สึ ก ว่า ตนเองมี คุ ณ ค่ า สู ง จะมี ค วามมั่น ใจในความสามารถของตน
(I am) ทาให้สามารถ จัดการกับความเครี ยดหรื อปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ (I can) เมื่อ วัยรุ่ นสามารถจัดการกับความเครี ยดได้แล้ว
จะเป็ นการเสริ ม สร้างศักยภาพที่มีอยูภ่ ายในตนที่วยั รุ่ นสามารถดึงเอามาใช้ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้ (I have) บุคคลที่มีความรู ้สึกมี
คุณค่าใน ตนเองสู งจึงมีแนวโน้มที่จะมีความแข็งแกร่ งในชีวติ สู ง
2. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมพบว่าระดับชั้นปี การศึกษาที่1 นักศึกษามีความเห็นคุณค่าในตนเองสู งกว่านักศึกษา
ในชั้น ปี ที่ สู ง ขึ้ น อาจเนื่ อ งมาจากนัก ศึ ก ษาพึ่ ง ได้เ ข้า มาเรี ย นตามแรงจู ง ใจที่ ต นเองต้อ งการและสมปรารถนาตามต้อ งการ
จึงมีความเห็นคุณค่าในตนเองสู ง และในชั้นปี แรกๆรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนยังไม่ยากมาและยังไม่เข้าสู่ กระบวนการเรี ยน
ภาคปฏิบตั ิมากนักนักศึกษาจึงยังบริ หารจัดการเรี ยนการสอนของตนเองได้ตามที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั
เกรดเฉลี่ยที่นกั ศึกษาได้ จะเห็นได้วา่ ชั้นปี แรกๆนักศึกษาจะมักมีเกรดเฉลี่ยค่อนข้างดี
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ดังนั้นจากการศึกษาดังกล่าวอาจสรุ ปได้ว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปี แรก นักศึกษามีความเห็นคุณค่าในตนเองสู ง
เนื่ องจากมีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถรู ้สึกประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนของตนเองได้สูงกว่าเนื่ องจากการเรี ยนการสอน
จะเป็ นทฤษฎีมากกว่าปฏิบตั ิสอดคล้องกับการศึกษาของสุ ขศิริ ประสมสุ ข [11] ที่ประยุกต์แนวคิดการเสริ มสร้างพลังอานาจของ
Fleury มาใช้กบั ผูส้ ู งอายุโรคเรื้ อรังและครอบครัว และบทบาทของพยาบาลจะปรับเปลี่ยนจาก“ผูเ้ ชี่ยวชาญ” มาเป็ น “ผูส้ นับสนุน”
โดยให้ญาติผดู ้ ูแลรู ้สึกว่าได้รับการยอมรับในความคิดเห็น สามารถคุมหรื อจัดการกับปั ญหาได้มีความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ
มีการรับรู ้พลังอานาจในตนเองที่ดีข้ ึน ส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังมีพฤติกรรมการดูแลดีข้ ึน พบว่าผลของโปรแกรมการ
เสริ มสร้างพลังอานาจต่อการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุในชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และสอดคล้อง
กับการศึกษาของอภิวฒั น์ แก่นจาปา [6] ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยภายนอกกับระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและ
เยาวชน ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยภายนอกด้านความสัมพันธ์กบั พ่อแม่และสมาชิกในบ้านด้านโรงเรี ยนและสังคม ด้านสถานภาพทาง
สังคม และด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน กับระดับการเห็ นคุ ณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน พบว่า ปั จจัยภายนอกของเด็กและ
เยาวชนกับระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน มีความสัมพันธ์กนั และมีทิศทางความสัมพันธ์เป็ นเชิงบวกแสดงให้
เห็นว่า ปั จจัยภายนอกของเด็กและเยาวชนกับระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ เด็กและเยาวชนที่มีความคิดเห็ นเรื่ องปั จจัยภายนอกที่เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองสู งก็จะมีระดับการเห็ น
คุณค่าในตนเองสู งเพิม่ ขึ้นไปด้วย

ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านปฏิ บัติการพยาบาล: เป็ นข้อ มู ลพื้ นฐานให้กับ พยาบาลหรื อ บุ ค คลากรในที ม สุ ภ าพส าหรั บ วางแผนการดู แ ล
นักศึกษาพยาบาล ในช่วงฝึ กภาคปฏิบตั ิให้นกั ศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาและได้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน
2. ด้านบริ หาร: นาข้อมู ลที่ ได้มาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนนโยบายป้ องกันช่ วยเหลื อ และดู แลความมี คุณค่าใน
ตนเองของนักศึกษาพยาบาล โดยควรพิจารณาเร่ งนโยบายส่ งเสริ มสุ ขภาพจิ ตโดยเน้นเรื่ องการอบรมและการจัดโปรแกรมเสริ ม
ทักษะการเผชิญความเครี ยดที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันผลเสี ยต่อตัวนักศึกษาพยาบาลและหน้าที่การงานในระยาวได้
3. ด้านวิชาการ: ผลการวิจยั สามารถไปใช้เป็ นแนวทางสาหรับนักวิชาการหรื อผูท้ ี่สนใจ เพื่อศึกษาและวิจยั ในเรื่ องความ
มีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลในจังหวัดอื่น หรื อในหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้าในองค์กรนั้นๆต่อไป
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