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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัการมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนนีราชบุรีและความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรีการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research)กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาท่ีวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรีใน
ระดบัชั้นปีท่ี 1- 4 ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่1) ขอ้มูลทัว่ไปและปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ชั้นปี เกรดเฉล่ียสะสม สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา สถานภาพเศรษฐกิจในครอบครัว รูปร่าง แรงจูงใจในการเรียน 
รวมขอ้ค าถามจ านวนทั้งหมด 9ขอ้ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน  2) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง
(Rosenberg’ Self-Esteem Scale) สร้างข้ึนโดยโรเซนเบิร์ก ผ่องศรีมรกตแปล แบบประเมินน้ีไดเ้คยน าไปใชใ้นการวิจยัและทดสอบความ
เช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha)ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.73 ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีน า
แบบประเมิน ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัของกลุ่มกนักบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 ราย เพื่อทดสอบความ
เท่ียงของเคร่ืองมือ(Reliability) ไดค่้าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) เท่ากบั 0.78 วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
ก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ดว้ยการใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) อายขุองนกัศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ มีอาย ุ16-20 ปี ร้อยละ 95.75 ส่วนใหญ่นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
มีเกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 2.51-3 ร้อยละ 61 สถานภาพสมรสของบิดามารดาของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ส่วนใหญ่บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั 
ร้อยละ 88.25 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 50.5 รายไดข้องครอบครัวต่อเดือนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ส่วนใหญ่ 
มีรายได1้0,000-15,000 บาท ร้อยละ 57 และแรงจูงใจในการเรียน ส่วนใหญ่ อยากเรียนดว้ยตนเอง ร้อยละ 67.5  2) ระดบัความมีคุณค่าใน
ตนเองของนกัศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูงคิดเป็นร้อยละ 94.53)ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัชั้นปีและเกรดเฉล่ียมีความสมัพนัธ์กบั
ความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษามากท่ีสุด โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวก (r = 2.177 และ 3.549) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 สรุปผลการวิจยัระดบัการมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีอยูใ่นระดบัสูง และปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นระดบัชั้นปีและเกรดเฉล่ียมีความสมัพนัธ์กบัความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษามากท่ีสุด นกัศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีแรก 
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นกัศึกษามีความเห็นคุณค่าในตนเองสูงเน่ืองจากมีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถรู้สึกประสบผลส าเร็จในการเรียนของตนเองไดสู้ง
กวา่เน่ืองจากการเรียนการสอนจะเป็นทฤษฎีมากกวา่ปฏิบติั  

 

ค าส าคญั : ความมีคุณค่าในตนเองนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 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 

 
 

บทน า   
  ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเป็นทฤษฎีหน่ึงทางจิตวิทยาท่ีครูอาจารยแ์ละผูป้กครองสามารถน ามาประยุกต์ใช้  
เพ่ือพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองให้กับวยัรุ่นไดโ้ดยมีแนวทางคือ เพ่ิมประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จให้กบันักศึกษา  
การใชต้วัแบบ และการใชค้  าพูดชกัจูงและการกระตุ้นทางอารมณ์ควบคู่กนัไปส่ิงท่ีส าคญัของการพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักศึกษานั้ น ผูป้กครองและครูอาจารยจ์ะต้องท าอย่างสม ่าเสมอและต้องอาศัยระยะเวลา และตระหนักอยู่เสมอว่าทุก 
การกระท า ทุกค าพูดของเรานั้นมีผลต่อความรู้สึกและจิตใจของนกัศึกษา และจะสามารถน าไปสู่การรับรู้คุณค่าในตนเองของเขา
ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาความมีวฒิุภาวะเป็นผูใ้หญ่ของเขาต่อไปในอนาคตได ้[1]  

การเรียนการสอนทางการพยาบาลเป็นการจดัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตมนุษย ์นกัศึกษาพยาบาลตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานท่ี
น าไปสู่การพฒันาทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลท่ีถูกตอ้งและไม่เป็นอนัตรายต่อผูป่้วย หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตจึงประกอบ
ไปดว้ย กระบวนวิชาต่างๆท่ีเน้นความรู้พ้ืนฐานและวิชาทางการพยาบาล ซ่ึงการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
เพื่อให้นกัศึกษาพยาบาล ท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นผูท่ี้มีความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพทั้งในดา้นความรู้ทกัษะและจริยธรรม 
สามารถให้การพยาบาลทัว่ไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพทั้งแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน[2] วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีตอ้งใชศ้าสตร์
และศิลป์ในการท างาน ใหก้ารพยาบาลแก่ผูรั้บบริการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ทั้งในภาวะสุขภาพดีหรือเจบ็ป่วย โดยอาศยัความรู้
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เฉพาะทางการพยาบาลในการปฏิบติังาน นกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาในวิชาชีพพยาบาลจะตอ้งมีการปรับตวัต่อสภาพการเรียนการสอน
ท่ีเฉพาะทาง เนน้หนกัทั้งภาคทฤษฎี ทดลองและปฏิบติั [3] 
 จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าว วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีอยูใ่นสังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนกส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  เป็นสถาบนัหน่ึงท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตพยาบาลท่ีมีคุณธรรมและความรู้ เพื่อให้
เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของประเทศและสังคม การจดัการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาลจึงมุ่งให้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เนน้ให้นกัศึกษามี
ความพร้อมทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์เรียนรู้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย จิตใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคน
เพ่ือจะได้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ปัจจุบันการดูแลบุคคลท่ีเจ็บป่วยมุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวม (holistic care)  
มีการบูรณาการทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยตอ้งค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลท่ีมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  
มีความรู้ ความคิด ความเช่ือ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม สภาพสังคม สิทธิเสรีภาพและรูปแบบของการด าเนิน
ชีวิตท่ีแตกต่างกนั ผูท่ี้จะดูแลบุคคลแบบองคร์วมจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เขา้ใจในทุกขสุ์ขของมนุษยไ์วต่อ
ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การดูแลดา้นจิตวญิญาณ [4] 

พยาบาลมีส่วนส าคญัในการช่วยเหลือให้ชีวิตมนุษยท่ี์เจ็บป่วยกลบัคืนสู่ภาวะสุขภาพท่ีดี คอยใหก้ารดูแลและใกลชิ้ดกบั
ผูป่้วย เผชิญกบัปัญหาและสถานการณ์ต่างๆของผูป่้วยตลอดเวลา การดูแลผูป่้วยของพยาบาลจึงตอ้งมีมนุษยธรรม มีความเมตตา
กรุณาเอ้ืออาทรต่อมนุษย์ในยามท่ีมีความทุกข์ มีความสามารถในการมองเห็นองค์รวม การมองเห็นความเป็นมนุษย์และ 
การมองเห็นความทุกขท่ี์เรียกรวมวา่ การดูแลสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(Humanistic health care) การเคารพในศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์จะช่วยให้ฟ้ืนหายจากความเจ็บป่วยและมีสุขภาพท่ีดี พยายามจะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้สึก ความเช่ือ 
ค่านิยมการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมต่างๆของผูรั้บบริการเพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความเป็นองคร์วมของบุคคล และตอ้งมี
ความตระหนกัในความเป็นบุคคลของคนอ่ืน ใหเ้วลา รู้จกัการเป็นผูฟั้ง แสดงถึงความเคารพผูรั้บบริการในฐานะบุคคล [5] จะเห็น
ไดว้า่ วชิาชีพพยาบาลตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานปรัชญาการบริการสุขภาพดว้ยหวัใจของความเป็นมนุษย ์

งานวิจัยและผลการศึกษาต่างๆ จะพบว่า การรับรู้ความมีคุณค่าในตนเอง ประกอบดว้ย ความรู้สึก การรับรู้การให้
ความหมาย การตีความและการเห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึงมีผลต่อการมองตนเองและด าเนินพฤติกรรมทั้งในทางท่ีดีหรือไม่ดี จึงกล่าว
ไดว้า่ การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นปัจจยัส าคญัในการปรับตวัทางอารมณ์ สังคมและการเรียนรู้ส าหรับบุคคล เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท า
ใหน้กัศึกษาสามารถต่อสู้กบัปัญหา ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไดก้ารเห็นคุณค่าในตนเองน้ีไม่สามารถเกิดข้ึนเองได ้หากแต่เกิด
จากการประเมินคุณค่าในตนเอง การไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน จากนั้นนกัศึกษาจึงจะยอมรับและนับถือตนเอง [6]เด็กท่ีมี
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูง จะสามารถเผชิญปัญหาและอุปสรรคท่ีผ่านเขา้มาในชีวิต สามารถยอมรับสถานการณ์ท่ีท าให้
ตนเองผิดหวงัและทอ้ใจดว้ยความเช่ือมัน่ในตนเอง ดว้ยความหวงัและความกลา้หาญ จึงเป็นบุคคลท่ีประสบความส าเร็จมีความสุข
สามารถด ารงชีวิตตามท่ีตนเองปรารถนาไดเ้ป็นอย่างดี การเห็นคุณค่าในตนเองมีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกว่าตนเองเป็นท่ี
ยอมรับและเป็นท่ีต้องการของบุคคลอ่ืนมีความสามารถมีเกียรติ มีคุณค่า มีศักด์ิศรี และมีประโยชน์ต่อสังคม ส่ิงเหล่าน้ี
เปรียบเสมือนพลงัท่ีช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตดว้ยความมัน่ใจ ด ารงชีวิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ การยอมรับตนเองหรือรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่านั้น เป็นพ้ืนฐานส าคญัท่ีจะช่วยให้บุคคลมีก าลงัใจ มีความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงสามารถท าใหเ้กิดพฒันาการแห่งการปรับตวัไปในทิศทางท่ีดีข้ึน มีความเขม้แขง็ทางดา้นจิตใจและสามารถ
ช่วยเหลือตนเองรวมทั้งบุคคลรอบขา้งไดอี้กดว้ย [6]  

การเห็นคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาเปรียบเสมือนพลงัท่ีช่วยใหน้กัศึกษาสามารถเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ท่ีผา่นเขา้มาใน
ชีวิตไดด้ว้ยความมัน่ใจ เป็นส่ิงท่ีช่วยให้นกัศึกษาสามารถปรับตวัในการท่ีจะด ารงชีวิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
เป็นตวักระตุน้ท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีเหมาะสมทั้งในเร่ืองสติปัญญา ทกัษะท่ีความสามารถในดา้นต่างๆ บุคคลสามารถพฒันา
ทกัษะทางสังคมไดจ้ากประสบการณ์และการฝึกฝนอบรม  
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 จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าว วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีอยูใ่นสังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนกส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  เป็นสถาบนัหน่ึงท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตพยาบาลท่ีมีคุณธรรมและความรู้ เพื่อให้
เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของประเทศและสังคม การจดัการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาลจึงมุ่งให้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เนน้ให้นกัศึกษามี
ความพร้อมทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์เรียนรู้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย จิตใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคน
เพ่ือจะไดส้ามารถด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมได ้

ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะพยาบาลวิชาชีพและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางดา้นวิชาการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี จึงไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี ข้ึนเพ่ือทราบถึงสถานการณ์
ปัจจุบนั ของความเครียดและการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนป้องกนัปัญหาดา้นสุขภาพจิตของ
นกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี และเพ่ือน าไปสู่การช่วยเหลือและเฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ไดใ้นอนาคตอีกดว้ย 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัการมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนีราชบุรี 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมี

คุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี ในปีการศึกษา 2562 โดยมีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 - 4 ภาคเรียนท่ี 1-2 ภายในปีการศึกษา 2562 จ านวน 486 คน 
 

กลุ่มตวัอย่าง 
1. การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งก าหนดโดยการค านวณจากวธีิของของทาโร่ ยาโมเน่ [7] 

จากสูตร  n =     N 
       1+Ne2 

เม่ือ  e =  ความคลาดเล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (0.05) 
   N = ขนาดของประชากร  
   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง    =   486            =      486 
          1+486 × (0.05)2 1.215 
               =      400 

จากการค านวณตามสูตรไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 400 คน 
2. ก าหนดคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง ในการวจิยัคร้ังน้ีไดก้  าหนดคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่งคือ 

  2.1 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 – 4 ในปี พ.ศ.2563  
  2.2 สามารถอ่านหรือ เขียนและฟังภาษาไทยได ้
  2.3 ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการวจิยัคร้ังน้ี 
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3. การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยมีขั้นตอนต่อไปน้ี 
ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล 

ศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 – 4 ในปี พ.ศ.2563 จ านวน 486 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน (ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 การค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

ช้ันปี ชาย หญิง รวมทั้งหมด กลุ่มตวัอย่าง 
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 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการาวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 

 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปและปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปี เกรดเฉล่ียสะสม สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพ
ของบิดามารดา สถานภาพเศรษฐกิจในครอบครัว รูปร่าง แรงจูงใจในการเรียน รวมขอ้ค าถามจ านวนทั้งหมด 9 ขอ้  
 ตอนท่ี 2  แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง ใชแ้บบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของโรเซนเบิร์ก (Rosenberg’ 
Self-Esteem Scale) ประกอบด้วยข้อค าถาม 10 ข้อ เป็นการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองเก่ียวกับ ความรู้สึกรักตนเอง  
การยอมรับตนเอง และรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถเป็นขอ้ความท่ีมีความหมายทางบวก 5 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 1, 2, 4, 6, และ 7 และ
ขอ้ความท่ีมีความหมายทางลบ 5 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 3,5,8,9 และ 10 ลกัษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั มีค  าตอบให้
เลือก 4 ลกัษณะ และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถามดงัน้ี  
     

 คะแนนขอ้ความทางบวก คะแนนขอ้ความทางลบ 
มีความรู้สึกเช่นน้ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 4 1 
มีความรู้สึกเช่นน้ีเกิดข้ึนบ่อย 3 2 
มีความรู้สึกเช่นน้ีเกิดข้ึนนานๆคร้ัง 2 3 
ไม่มีความรู้สึกเช่นน้ีเกิดข้ึนเลย 1 4 

 

        การแปลผลคะแนนรวม ท าโดยการรวมคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบบั ซ่ึงมีค่าคะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง 10-40 คะแนน และ
การแบ่งคะแนนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองโดยใชพิ้สัยและอนัตรภาคชั้นแบ่งออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 

10-20 คะแนน หมายถึง มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบัต ่า หรือแสดงวา่มีความรู้สึกไม่ค่อยดีต่อตนเอง 
21-30 คะแนน หมายถึง มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง หรือแสดงวา่มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง

   พอสมควร 
31-40 คะแนน หมายถึง มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบัสูง หรือแสดงวา่มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองมาก 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. แบบวดัความเครียดสวนปรุงเป็นแบบวดัความเครียดท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือวดัความเครียด ท่ีเหมาะสมส าหรับ คนไทย  

จากกรอบแนวคิดทางดา้นชีวภาพ จิตใจ และสังคม แบบวดัน้ีเหมาะกบัผูต้อบในวยัท างานหรือวยัเรียน มีทั้งหมด 20 ขอ้ มีค่าความ
เช่ือมั่นครอนบาค (Cronbach’s alpha reliability coefficient) มากกว่า 0.7 ของความเครียด จากนั้ นน าไปทดลองใช้ (Try out)  
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กับกลุ่มนักศึกษาท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกันของกลุ่มกันกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ราย เพ่ือทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ
(reliability) ไดค้่า สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) เท่ากบั 0.84 

2.  แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง (Rosenberg’ Self-Esteem Scale) สร้างข้ึนโดยโรเซนเบิร์ก ผ่องศรีมรกตแปล 
และดดัแปลงเม่ือปีพ.ศ 2536 แบบประเมินน้ีไดเ้คยน าไปใชใ้นการวิจยัและทดสอบความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.73[8] ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีน าแบบประเมินไปทดลองใช ้
(Try out) กบักลุ่มนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัของกลุ่มกนักบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 ราย เพ่ือทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ
(reliability) ไดค้่า สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) เท่ากบั 0.78 

 

วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 ในการเกบ็ขอ้มูลผูว้จิยัท าการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีดว้ยตนเองซ่ึงมีขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. ขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
 2. เม่ือไดรั้บอนุญาตให้เก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัเขา้พบนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1-4 โดยเขา้พบกลุ่ม
ตวัอยา่งก่อนล่วงหนา้ 2 วนั เพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั แจง้รายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและขอความร่วมมือใน
การเกบ็ขอ้มูล  

3. อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจและให้กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัมารับคืนดว้ย
ตนเอง (Self Administered Questionnaires) หลงัจากแจกแบบสอบถามได ้5 วนั 

4. ผูว้ิจยัรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 
5. เม่ือไดแ้บบสอบถามครบ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามมาคิดคะแนนตามท่ีก าหนดไว ้

จากนั้นน าไปวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป  
 

การวเิคราะห์ข้อมูลวเิคราะห์ 
 ผูว้ิจยัท าการขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงก าหนดระดบัความมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และ
ขั้นตอนในการวเิคราะห์มีดงัน้ีแยกวเิคราะห์ตามล าดบัดงัน้ี คือ 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ใชก้ารวเิคราะห์ ค  านวณค่าร้อยละ และ แจกแจงความถ่ี 
 2. ความเครียด ความมีคุณค่าในตนเองใชก้ารวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความเครียดและความมีคุณค่าในตนเองใชส้ถิติการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 

การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง 
 การวิจยัคร้ังน้ี แบบสอบถามหรือขอ้มูลทั้งหมดจะไม่มีการเปิดเผยใดๆ ทั้งส้ิน  การน าเสนอขอ้มูลจะเสนอในลกัษณะ
ภาพรวมของกลุ่มประชากร ขอ้มูลท่ีไดจ้ะใชป้ระโยชน์เฉพาะการวิจยัเท่านั้น หากกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการออกจากการศึกษาสามารถ
แจง้ขอออกจาการศึกษาได ้ก่อนท่ีการด าเนินการวจิยัจะส้ินสุดลง โดยการกระท าดงักล่าวจะไม่มีผลอยา่งใดต่อกลุ่มตวัออยา่ง 

 

ค าจ ากดัความที่ใช้ในการวจิัย 
 1. ความมีคุณค่าในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคล เก่ียวกบัการยอมรับ นบัถือตนเอง เห็นคุณค่าของ
ตนเอง และเช่ือมัน่ในตนเอง ตามการรับรู้ของนกัศึกษา การเห็นคุณค่าในตนเองวดัโดยแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของ
โรเซนเบิร์ก (Rosenberg Self-Esteem Scale) ซ่ึงสร้างข้ึนโดยโรเซนเบิร์ก ผ่องศรี ศรีมรกต แปลและดดัแปลงเม่ือปี พ.ศ.2536  
ซ่ึงแบ่งความเห็นคุณค่าในตนเองออกเป็น 3 ระดบั คือ ความเห็นคุณค่าในตนเองในระดบัต ่า ความเห็นคุณค่าในตนเองนะดบั 
ปานกลาง และความเห็นคุณค่าในตนเองในระดบัสูง [9] 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (May - August)  146  - 156  (2021)  Vol. 11, No. 2 

152 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 2. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หมายถึง นักศึกษาพยาบาลท่ีก าลงัศึกษาท่ีวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี  
ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 -4 ทุกคน ในปีการศึกษา 2562 
 3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุรี หมายถึง สถานท่ีท่ีนักศึกษาได้เขา้ศึกษาและได้รับการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ก าหนด 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

ผลการวจิัย 
จากการรวบรวมขอ้มูลแลว้น ามาวิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์

ไดผ้ลจากการวเิคราะห์ ซ่ึงสามารถน ามาอธิบายในรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตารางท่ี 2จ านวนร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตัวแปร ระดบัตัวแปร จ านวน(คน) ร้อยละ 

อาย ุ  16-20 383 95.75 
 21-25 14 3.5 
 26-30 2 0.5 
 31-35 0 0 
 มากกวา่ 35  1 0.25 
ชั้นปี 1 107 26.75 
 2 108 27 
 3 78 19.5 
 4 107 26.75 
เกรดเฉล่ีย 2.0-2.5 6 1.5 
 2.51-3.0 244 61 
 3.01-3.5 116 29 
 3.51-4.0 34 8.5 
สถานภาพสมรสของ แยกกนัอยู ่ 24 6 
บิดามารดา หยา่ร้าง 18 4.5 
 อยูด่ว้ยกนั 353 88.25 
 อ่ืนๆ 5 1.25 

ความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
 
ความมคุีณค่าในตนเอง 

- ความมีคุณค่าในตนเองต ่า 
- ความมีคุณค่าในตนเองปานกลาง 
- ความมีคุณค่าในตนเองสูง 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ อายุ  ชั้ นปี  เกรดเฉล่ี ยสะสม 
สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพ
ของบิดามารดา สถานภาพเศรษฐกิจใน
ครอบครัว รูปร่างแรงจูงใจในการเรียน 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ตัวแปร ระดบัตัวแปร จ านวน(คน) ร้อยละ 

อาชีพของบิดามารดา รับราชการ 12 3 
 ธุรกิจส่วนตวั 18 4.5 
 พนกังานบริษทั 12 3 
 เกษตรกรรม 202 50.5 
 อ่ืนๆ 156 39 
รูปร่าง BMI ต ่ากวา่ปกติ 37 9.25 
 BMI ปกติ 298 74.5 
 BMI สูงกวา่ปกติ 65 16.25 
แรงจูงใจในการเรียน อยากเรียนดว้ยตนเอง 270 67.5 

 เรียนตามผูป้กครองแนะน า   125 31.25 
 เรียนตามเพื่อน 2 0.5 
 อ่ืนๆ 3 0.75 
 รวม   400 100 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า อายุของนกัศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ มีอายุ16-20ปี ร้อยละ 95.75รองลงมาคือ 21-25ปี ร้อยละ 3.5 
โดยแบ่งเป็นนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 26.75 นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 27 นกัศึกษา
พยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 19.5 นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 26.75  เกรดเฉล่ีย ส่วนใหญ่นกัศึกษา
พยาบาลศาสตรบณัฑิตมีเกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 2.51-3.00 ร้อยละ 61 รองลงมาคือเกรดเฉล่ีย 3.01-3.5 ร้อยละ 29 สถานภาพสมรสของ
บิดามารดาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ส่วนใหญ่บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั ร้อยละ 88.25 รองลงมาคือหย่าร้าง ร้อยละ 4.5  
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 50.5  รองลงมาคือ อ่ืนๆ ร้อยละ39 รายไดข้องครอบครัวต่อเดือนของนักศึกษาพยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต ส่วนใหญ่มีรายได1้0,000-15,000 ร้อยละ 57 รองลงมาคือ รายได1้5,001-20,000 บาท ร้อยละ 15.75 รูปร่างส่วนใหญ่  
มีค่า BMI ปกติ ร้อยละ 74.5 และแรงจูงใจในการเรียน ส่วนใหญ่ อยากเรียนดว้ยตนเอง ร้อยละ 67.5 

 

ส่วนที ่2 ความมีคุณค่าในตนเองของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตารางท่ี 3 ความมีคุณค่าในตนเองในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง 

ระดบัความมคุีณค่าในตนเอง จ านวน ร้อยละ 
ความมีคุณค่าในตนเองต ่า 0 0 
ความมีคุณค่าในตนเองปานกลาง 22 5.5 
ความมีคุณค่าในตนเองสูง 378 94.5 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่าระดบัความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูงคิดเป็นร้อยละ 94.5 
รองลงมาคือความมีคุณค่าในตนเองปานกลาง ร้อยละ 5.5 
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ส่วนที ่3 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความมีคุณค่าในตนเองของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคล กบัระดบัความมีคุณค่าในตนเอง 

 

 จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัชั้นปีและเกรดเฉล่ียมีความสัมพนัธ์กบัความมีคุณค่าในตนเอง
ของนกัศึกษามากท่ีสุด โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวก (r = 2.177 และ 3.549) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี สามารถ
น ามาอภิปรายผลตามค าถามการวจิยัดงัน้ี 
 1. ระดบัความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 
 จากการศึกษาระดบัความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยูร่ะดบัความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษา
พยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูงคิดเป็นร้อยละ 94.5 รองลงมาคือความมีคุณค่าในตนเองปานกลาง ร้อยละ 5.5 โดยปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
ระดบัชั้นปีและเกรดเฉล่ียมีความสัมพนัธ์กบัความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษามากท่ีสุด โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวก (r = 2.177 
และ 3.549) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัจุฑารัตน์ ทองสลบั [10] ท่ีวา่การศึกษาในวยัรุ่นพบวา่ ความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความแขง็แกร่งในชีวติ ความรู้สึกมีคุณค่า ในตนเองกบัความแขง็แกร่งในชีวิตของวยัรุ่น
มีความสัมพนัธ์กันในทางบวก นั่นคือเม่ือวยัรุ่นมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าสูง จะมีความมั่นใจในความสามารถของตน  
(I am) ท าให้สามารถ จดัการกบัความเครียดหรือปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้(I can) เม่ือ วยัรุ่นสามารถจดัการกบัความเครียดไดแ้ลว้ 
จะเป็นการเสริม สร้างศกัยภาพท่ีมีอยูภ่ายในตนท่ีวยัรุ่นสามารถดึงเอามาใชใ้น สถานการณ์ต่างๆ ได ้(I have) บุคคลท่ีมีความรู้สึกมี
คุณค่าใน ตนเองสูงจึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีความแขง็แกร่งในชีวติสูง 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมพบวา่ระดบัชั้นปีการศึกษาท่ี1 นกัศึกษามีความเห็นคุณค่าในตนเองสูงกวา่นกัศึกษา
ในชั้นปีท่ีสูงข้ึน อาจเน่ืองมาจากนักศึกษาพึ่ งได้เข้ามาเรียนตามแรงจูงใจท่ีตนเองต้องการและสมปรารถนาตามต้องการ   
จึงมีความเห็นคุณค่าในตนเองสูง และในชั้นปีแรกๆรูปแบบการจดัการเรียนการสอนยงัไม่ยากมาและยงัไม่เขา้สู่กระบวนการเรียน
ภาคปฏิบติัมากนกันกัศึกษาจึงยงับริหารจดัการเรียนการสอนของตนเองไดต้ามท่ีไดรั้บมอบหมายไดค้รบถว้นซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั
เกรดเฉล่ียท่ีนกัศึกษาได ้จะเห็นไดว้า่ชั้นปีแรกๆนกัศึกษาจะมกัมีเกรดเฉล่ียค่อนขา้งดี 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(r) P-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ชั้นปี 
4. เกรดเฉล่ีย 
5. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
6. อาชีพของบิดามารดา 
7. รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน 
8. รูปร่าง 
9. แรงจูงใจในการเรียน 

 
.115 
.209 

2.177 
3.549 
-.079 
-.007 
.208 
.125 
.117 

 
.513 
.312 
.031 
.001 
.308 
.927 
.316 
.129 
.132 
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ดงันั้นจากการศึกษาดงักล่าวอาจสรุปไดว้่า นกัศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีแรก นกัศึกษามีความเห็นคุณค่าในตนเองสูง
เน่ืองจากมีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถรู้สึกประสบผลส าเร็จในการเรียนของตนเองไดสู้งกวา่เน่ืองจากการเรียนการสอน
จะเป็นทฤษฎีมากกว่าปฏิบติัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุขศิริ ประสมสุข [11] ท่ีประยกุตแ์นวคิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจของ 
Fleury มาใชก้บัผูสู้งอายโุรคเร้ือรังและครอบครัว และบทบาทของพยาบาลจะปรับเปล่ียนจาก“ผูเ้ช่ียวชาญ” มาเป็น “ผูส้นบัสนุน”
โดยให้ญาติผูดู้แลรู้สึกวา่ไดรั้บการยอมรับในความคิดเห็น สามารถคุมหรือจดัการกบัปัญหาไดมี้ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ 
มีการรับรู้พลงัอ านาจในตนเองท่ีดีข้ึน ส่งผลให้ผูสู้งอายโุรคไม่ติดต่อเร้ือรังมีพฤติกรรมการดูแลดีข้ึน พบวา่ผลของโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจต่อการพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเองของผูสู้งอายใุนชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของอภิวฒัน์  แก่นจ าปา [6] ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายนอกกบัระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและ
เยาวชน ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัภายนอกดา้นความสัมพนัธ์กบัพอ่แม่และสมาชิกในบา้นดา้นโรงเรียนและสังคม ดา้นสถานภาพทาง
สังคม และดา้นสังคมและกลุ่มเพ่ือน กบัระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน พบว่า ปัจจยัภายนอกของเด็กและ
เยาวชนกบัระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน มีความสัมพนัธ์กนัและมีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นเชิงบวกแสดงให้
เห็นวา่ ปัจจยัภายนอกของเดก็และเยาวชนกบัระดบัการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ เด็กและเยาวชนท่ีมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวกบัการเห็นคุณค่าในตนเองสูงก็จะมีระดบัการเห็น
คุณค่าในตนเองสูงเพ่ิมข้ึนไปดว้ย 
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