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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขของนักศึกษาพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น		กลุ่มประชากรเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ชั้นปีที่	1-4	จำานวน	636	คน	เครื่องมือที่ใช้

ในการศกึษาเปน็แบบสอบถาม	ประกอบดว้ยขอ้มลูสว่นบคุคล	ดชันชีีว้ดัความสขุคนไทย	วธิกีารจดัการเมือ่ไมม่คีวามสขุ	

และขอ้เสนอแนะเพือ่ใหม้คีวามสขุเพิม่ขึน้	วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา	chi-square,	one	way	ANOVA	และ

ทดสอบคา่ท	ี(t-test)	ผลการวจิยัพบวา่นกัศกึษาชัน้ปทีี	่1	มคีะแนนเฉลีย่ความสขุมากทีส่ดุ	รองลงมาคอืชัน้ปทีี	่4	ชัน้ปทีี	่

2	และชั้นปีที่	 3	ตามลำาดับ	และพบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสุขในแต่ละชั้นปีอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.05	วิธีการจัดการที่นักศึกษาใช้มากที่สุด	3	อันดับแรกเมื่อไม่มีความสุขคือ	การยอมรับสภาพตนเอง	การมอง

โลกในแง่ดีและการปรึกษาเพื่อน

คำ�สำ�คัญ : 	ความสุข	นักศึกษาพยาบาล	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Abstract

	 This	descriptive	research	aimed	to	study	happiness	of	nursing	students	at	the	Faculty	of	Nursing,	Khon	

Kaen	University.	 	The	population	 included	636	nursing	students	 in	years	1-	4.	The	 instruments	 included	 the	

demographic	data,	Thai	Mental	Health	Indicator,	coping	methods,	and	ways	to	increase	happiness.	Descriptive	

statistics,	chi-square,	one	way	ANOVA	and	t-test	were	used	 to	analyze	 the	data.	The	study	found	significant	

differences	in	happiness	scores	among	the	four	years.	The	first	year	students	showed	the	highest	mean	happiness	

score,	followed	by	fourth	year,	second	and	third	year,	respectively.	The	first	three	coping	methods	used	included	

accepting	self,	positive	thinking	and	seeking	consultation	from	friends.	

keywords	:	happiness,	nursing	students,	bachelor	program
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คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�
	 การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการแก่บุคคล

ทุกกลุ่มวัย	 ในระดับบุคคล	ครอบครัวและ	ชุมชน	ทั้งใน

ภาวะปกติและเจ็บป่วย	 	 เป็นการจัดระบบการช่วยเหลือ

อย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ		

การปอ้งกนัโรค	การดแูลรกัษาและการฟืน้ฟสูภาพ	เพือ่ให้

ประชาชนมสีขุภาพกายและจติใจทีส่มบรูณแ์ละมคีณุภาพ

ชีวิตที่ดี	

	 นกัศกึษาพยาบาลซึง่ในอนาคตจะเปน็พยาบาล

วิชาชีพที่ต้องให้การดูแลผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้ที่มี

ความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพทั้งในด้านความรู้	

ทกัษะและจรยิธรรมของวชิาชพี		สามารถใหก้ารพยาบาล

ทั่วไปกับบุคคลทุกวัยทุกระดับในทุกภาวะสุขภาพได้

อย่างมีคุณภาพทั้งในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ		

ทตุยิภมูแิละตตยิภมูิ	มคีวามรูค้วามชำานาญในการปฏบิตัิ		

มคีวามรบัผดิชอบสงู	มภีาวะผูน้ำาและทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่

ได้	 และสามารถปรับตัวเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน	 ซึ่งพยาบาลที่มี

ความพร้อมและสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและจิตใจย่อม

สามารถใหก้ารพยาบาลผูร้บับรกิารไดอ้ยา่งมคีณุภาพและ

ประสิทธิภาพตามความคาดหวังของสังคม	

	 ความสุขเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งถึงความพร้อมในการ

ปฏบิตังิานและการมจีติบรกิาร	(service	mind)	นกัศกึษา

พยาบาลจึงจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่

พึงประสงค์ที่นอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วจะต้องเป็นคน

ดีและมีความสุขด้วย	ดังนั้น	การส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด

ความสุขจึงเป็นสิ่งสำาคัญ	 เพราะจะส่งผลให้เกิดพลังใน

การเรียนและส่งเสริมให้ทำากิจกรรมที่สร้างสรรค์ในชีวิต1	

จากประสบการณใ์นการสอนนกัศกึษาพยาบาลของคณะฯ	

ผู้วิจัยพบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มักมุ่งการเรียนรู้

ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั	ิโดยเฉพาะในภาคปฏบิตัซิึง่ตอ้ง

ปฏบิตัจิรงิกบัผูป้ว่ย	จงึมุง่ใหบ้รกิารผูป้ว่ยและครอบครวั

อย่างจริงจัง	 แต่มักจะละเลยการดูแลตนเอง	จึงพบว่ามี

นกัศกึษาจำานวนหนึง่มปีญัหาสขุภาพ	ทัง้ดา้นรา่งกายดา้น

จติใจ	เชน่	มภีาวะวติกกงัวลและ	ภาวะเครยีด1	ซึง่สง่ผลตอ่

ความสุขของนักศึกษา	และอาจมีผลถึงการประสบความ

สำาเร็จในการศึกษาต่อไป	

	 ดังนั้น	การศึกษาเกี่ยวกับความสุขจึงเป็นเรื่อง

ที่สำาคัญ		ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข2	โดยกรมสุขภาพจิตได้

พัฒนาตัวชี้วัดความสุขของจิตใจหรือสุขภาพจิต	ตั้งแต่ป	ี

พ.ศ.	2544	ทีค่รอบคลมุถงึ	สภาวะสขุภาพทางจติ	(mental	

state)	สมรรถภาพทางจิตใจ	(mental	capacity)	คุณภาพ

ของจติใจ	(mental	quality)	และสิง่สนบัสนนุ	(supporting	

factor)	ในแผนพฒันาระบบสขุภาพไทย	ฉบบัที่	10	พ.ศ.	

2550-2554	 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทำาขึ้นโดย	

มุง่การพฒันาสูร่ะบบสขุภาพพอเพยีง	มุง่การพฒันาระบบ

บริการสุขภาพที่ผู้รับบริการอุ่นใจ	 ผู้ให้บริการมีความ

สุข		อย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบ

ความสุขของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีว่ามีความเหมือน

หรือแตกต่างกันอย่างไร	 และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำาให้

นักศึกษามีความสุขเพิ่มขึ้นหรือลดลง	ดังนั้น	คณะผู้วิจัย

จึงมีความสนใจที่จะทำาการศึกษาความสุขของนักศึกษา

พยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น		

เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ความสขุของนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร	์มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	 	 ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี	 รวมทั้งนำา

ไปสู่การจัดการบริการหรือจัดกิจกรรมที่สนับสนุนและ

สง่เสรมิสขุภาพจติของนกัศกึษาใหส้ามารถดำาเนนิชวีติใน

มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข	ประสบความสำาเร็จและ

พร้อมที่จะเป็นพยาบาลที่มีจิตบริการที่ดีต่อไป	

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 เพื่อศึกษาความสุขของนักศึกษาพยาบาลชั้น

ปีที่	 1,	2,	3	และ	4	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ขอนแกน่		ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความสขุ	และวธิกีารทีน่กัศกึษา

ใช้ในการจัดการเมื่อไม่มีความสุข	

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิ งพรรณนา		

(descriptive	 research)	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่	 1,	 2,	 3	 และ	4	ที่ลงทะเบียนเรียนใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ในภาคการศึกษาต้น	ปี

การศกึษา	2552	จำานวน	754	คน	ประกอบดว้ย	นกัศกึษา

พยาบาลชัน้ปทีี	่1	จำานวน	162	คน	ชัน้ปทีี	่2	จำานวน	175	คน	

ชั้นปีที่	3	จำานวน	171	คน	และชั้นปีที่	4	จำานวน	246	คน	
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.			 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	

	 2.		 แบบสอบถาม	ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย	

(Thai	Happiness	Indicators	หรือ	THI)	ฉบับสั้น	15	ข้อ	

(THI	–	15)	ฉบบัมาตรฐานของกรมสขุภาพจติ	กระทรวง

สาธารณสุข	พัฒนาโดย	อภิชัย		มงคล	และคณะ2	ในการ

ประเมินภาวะความสุขของผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง	15–60	ปี	

โดยประเมินเหตุการณ์	อาการ	ความคิดเห็น	ความรู้สึก

ของตนเอง	และปัจจัยที่ทำาให้สุข-ทุกข์ในระยะ	1	เดือนที่

ผ่านมา		เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Likert	scale)	

โดยให้คะแนน	คือ	ข้อ	1,2,4,5,6,7,9,10,11,13,14	

และ	15		ถ้าตอบไม่เลย	=	0			เล็กน้อย	=	1		มาก	=	2	และ	

มากที่สุด	=	3	ส่วนข้ออื่นๆ	ที่เหลือให้คะแนนตรงกันข้าม 	

คะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง	0	ถงึ	45	คะแนน		มเีกณฑก์ารแบง่

ช่วงคะแนนเป็น	3	ระดับ	คือ

0-	26	คะแนน	หมายถงึมคีวามสขุนอ้ยกวา่คนทัว่ไป	

(poor)	

27-32	คะแนน	หมายถงึ	มคีวามสขุเทา่กบัคนทัว่ไป	

(fair)	

33-45	คะแนน	หมายถึง	 มีความสุขมากกว่าคน

ทั่วไป	(good)		

	 3.	 แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการเมื่อ

ไมม่คีวามสขุ		พฒันาโดยคณะผูว้จิยัและ	ตรวจสอบความ

ตรงเชงิเนือ้หาโดยผูเ้ชีย่วชาญ	จำานวน	5	คน	ประกอบดว้ย	

27	ขอ้	ผูต้อบวา่ใช	่แตล่ะขอ้จะใหค้า่คะแนน	=1	ไมใ่ช	่=	0	

รวมคะแนนเป็นวิธีการจัดการกับความทุกข์ของแต่ละ

คน	และวิธีการเหล่านี้จะถูกแจงนับและนำามาอภิปราย

ประกอบการบรรยายด้วย	 ได้ค่าความเที่ยงของ	 เครื่อง

มือทั้งชุด	 โดยหาค่าสัมประสิทธฺ์อัลฟ่าของครอนบาคได้

ค่าอัลฟ่าเท่ากับ	.82

	 4.		 คำาถามปลายเปดิเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะทีจ่ะ

ทำาให้นักศึกษามีความสุขเพิ่มขึ้น	จำานวน	1	ข้อ	
	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยแจกแบบสอบถาม

ให้นักศึกษาทั้ง	 4	 ชั้นปี	 ทุกคนเพื่อใช้ตอบด้วยตนเอง		

ในเดือนสิงหาคม	2552	ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

โดยการชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษา	 ขั้นตอนการวิจัย	

การเก็บข้อมูลเป็นความลับและการตอบแบบสอบถาม

ด้วยความสมัครใจโดยการเข้าร่วมหรือปฏิเสธการเข้า

การวจิยัในครัง้นีจ้ะไมม่ผีลกระทบตอ่นกัศกึษา		ซึง่ผูต้อบ

แบบสอบถามไมต่อ้งใสช่ือ่และนามสกลุในแบบสอบถาม	

การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เลขที่	

HE522153	ได้รับแบบสอบถามคืนจากนักศึกษาทั้งสิ้น	

636	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	84.36					

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ใช้สถิติเชิงพรรณนา	สถิติที	 	สถิติ	 chi-square	

และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (one	way	

ANOVA)	ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี	 Turkey	

และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการจัดหมวดหมู่สำาหรับ

ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีความสุขเพิ่มขึ้น

ผลการศึกษา

 1.  ข้อมูลทั่วไป

	 ผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ยนกัศกึษาชัน้

ปีที่	1,	2,	3	และ	4	จำานวน	636	คน		มีอายุระหว่าง	18	

–	24	ปี	โดยมีอายุเฉลี่ย	20.42		ปี	เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	

92.6	 	 เกรดเฉลี่ย	3.14	(เกรดเฉลี่ยตำ่าสุด	1.85	สูงสุด	

3.95)	 ได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	4989.33		

บาท	(2,000	-15,000	บาท	ตอ่เดอืน)	โดยเมือ่แบง่เปน็	

กลุม่พบวา่มจีำานวนใกลเ้คยีงกนัทีม่รีายรบัระหวา่ง	2,001	

-4,000	และ	4,001-6,000	บาทต่อเดือน	 โดยส่วน

ใหญ่	ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	(ร้อยละ	

42.2)		ส่วนใหญ่มีรายรับเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย	(ร้อยละ	

79.6)		มเีพยีงสว่นนอ้ย		ทีม่รีายไดเ้สรมิขณะเรยีนหนงัสอื	

(ร้อยละ	7)	และมีโรคประจำาตัว	 	 (ร้อยละ	19.8)	ส่วน

ใหญเ่ลอืกเรยีนพยาบาลดว้ยความสมคัรใจ	(รอ้ยละ	75)	

มีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว	 (ร้อยละ	 99.8)	 มี

สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนๆ	 รุ่นพี่หรือรุ่นน้อง	 (ร้อยละ	

98.9)	 และอาจารย์	 ในคณะพยาบาลศาสตร์	 (ร้อยละ	

99.5)	 เมื่อถามถึงสัมพันธภาพกับเพศตรงข้ามพบว่า		

มีคู่รักร้อยละ	 41.2	 และเคยมีประสบการณ์อกหัก	

ร้อยละ	45.1
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	 2.  คว�มสุขของนักศึกษ�แต่ละชั้นปี

	 จากการศึกษาพบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ชั้นปีที่	 1	มีคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด	 (ค่าเฉลี่ย	=	

33.35,	SD	=	4.18)	จากคะแนนเต็ม	45	คะแนน	รองลง

มาคอืชัน้ปทีี	่4	(คา่เฉลีย่	=	33.02,	SD	=	3.91)			ชัน้ปทีี	่2		

(คา่เฉลีย่	=	31.51,	SD	=	4.01)	และชัน้ปทีี่	3		(คา่เฉลีย่	

=	31.10,	SD	=	4.29)	ตามลำาดบั	เมือ่วเิคราะหค์วามแตก

ต่างของค่าเฉลี่ยความสุขเปรียบเทียบชั้นปีโดยใช้สถิติ	

One	way	ANOVA	พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างน้อย	

1	คูอ่ยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	(F=11.23,	df	

=	3,	p	=	.000,	R2	=	557.6)		ดังตารางที่	1	จึงทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี	 Turkey	พบว่าคะแนนเฉลี่ย

ความสุขแตกต่างกันทางสถิติ	 ระหว่างชั้นปีที่	 1	กับชั้นปี	

2	และ	3		ส่วนชั้นปีที่	1	และ	4	นั้นแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสำาคัญทางสถิติ	ดังตารางที่	2	

ต�ร�งที่ 1		 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสขุของนกัศกึษาพยาบาล	คณะพยาบาลศาสตรม์หาวทิยาลยัขอนแกน่ใน

	 	 แต่ละชั้นปี

แหล่งความแปรปรวน Sum of squares df Mean square F p-value

Between groups 557.60 3 185.9 11.23* .000

Within groups 10560.97 632 16.7

Total 11118.57 635

*p<.05

ต�ร�งที่ 2  ทดสอบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยความสุขของนักศึกษาพยาบาล	ในแต่ละชั้นปี

ชั้นปี Mean difference Std. Error p-value

ชั้นปี 1 ชั้นปี 2

ชั้นปี 3

ชั้นปี 4

1.83*

2.25*

.33

.45

.48

.44

.000

.000

.881

ชั้นปี 2 ชั้นปี 1

ชั้นปี 3

ชั้นปี 4

-1.83*

.42

-1.51*

.45

.48

.44

.000

.822

.004

ชั้นปี 3 ชั้นปี 1

ชั้นปี 2

ชั้นปี 4

-2.25*

-.42

-1.92*

.48

.48

.48

.000

.822

.000

ชั้นปี 4 ชั้นปี 1

ชั้นปี 2

ชั้นปี 3

-.33

1.51*

1.92*

.44

.44

.48

.881

.004

.000

*p<.05
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	 เมื่อเปรียบเทียบระดับความสุขของนักศึกษา

ตามเกณฑข์องกรมสขุภาพจติ2		ผลการวจิยั	พบวา่ในภาพ

รวมมกีลุม่นกัศกึษาทีม่คีวามสขุเทา่กบัคนทัว่ไป	266	คน

คิดเป็นร้อยละ	41.8	กลุ่มที่มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป	

จำานวน	314	คนคิดเป็นร้อยละ	49.4	และกลุ่มที่มีความ

สุขน้อยกว่าคนทั่วไป	จำานวน	56	คน	คิดเป็นร้อยละ	8.8	

เมือ่เปรยีบเทยีบโดยแยกเปน็ชัน้ปี	พบวา่ชัน้ปทีี	่3		มคีวาม

สขุนอ้ยกวา่คนทัว่ไปมากทีส่ดุ	(n	=	19,	รอ้ยละ	3)	รองลง

มาเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์	ชั้นปีที่	2	(n	=17,	ร้อย

ละ	2.7)	และ	นักศึกษาชั้นปีที่	1	และ	4	ที่มีจำานวนเท่ากัน

คือ	10	คน	(ร้อยละ	1.6) ดังตารางที่	3	และเมื่อประเมิน

โดยใช้สถิติ	Chi-square	เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของระดับความสุขกับชั้นปีพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติ	(Chi-square	value	=	15.073,	df	=	

3,	p	=.002)	

ต�ร�งที่ 3		 เปรียบเทียบระดับความสุขของของนักศึกษาพยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 แต่ละชั้นปี

ชั้นปี

ระดับความสุข

น้อยกว่าคนทั่วไป เท่ากับคนทั่วไป มากกว่าคนทั่วไป 

n (ร้อยละ) n (ร้อยละ) n  (ร้อยละ)

1 10 (1.6) 55 (8.6) 97 (15.3)

2 17 (2.7) 84 (13.2) 69 (10.8)

3 19 (3.0) 61 (9.6) 47 (7.4)

4 10 (1.6) 66 (10.4) 101 (15.9)

รวม 56 (8.8) 266 (41.8) 314 (49.4)

 3. ปัจจัยที่มีผลต่อคว�มสุขของนักศึกษ�

คณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

	 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยสอง

กลุ่มพบว่า	 นักศึกษาที่มีรายรับเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายมี

ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขโดยรวมสูงกว่ากลุ่มที่มีรายรับ

ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 		

ที่ระดับ	0.05		(t	=	4.604,	p	=	.00)	นอกจากนี้ยังพบว่า

กลุม่ทีเ่ลอืกเรยีนพยาบาลดว้ยความสมคัรใจมคีา่คะแนน

เฉลี่ยความสุขโดยรวมสูงกว่ากลุ่มที่เลือกเรียนพยาบาล

ด้วยความไม่สมัครใจอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05		(t	=	4.304,	p	=	.00)	และ	กลุ่มนักศึกษาที่ระบุว่า

มีสัมพันธภาพที่ดีกับรุ่นพี่หรือรุ่นน้องในคณะพยาบาล

ศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขโดยรวมสูงกว่ากลุ่มที่

ไม่มีสัมพันธภาพที่ดีอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ที่ระดับ	

.05	 	 (t	 =	2.76,	 p	=	 .006)	ส่วนกลุ่มนักศึกษาที่มีค่า

เฉลีย่ความสขุแตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำาคญัทางสถติ	ิคอื	

กลุ่มที่มีคู่รักและไม่มีคู่รัก	(t	=	-.98,	p	=	.329)		กลุ่มที่

มีประสบการณ์อกหักและไม่มีประสบการณ์อกหัก	 	 (t	=	

-1.297,	p	=	.195)	และกลุ่มที่มีโรคประจำาตัวและไม่มี

โรคประจำาตัว	(t	=	-1.544,	p	=	.123)		

	 4. วิธีก�รที่นักศึกษ�ใช้ในก�รจัดก�รเมื่อ

ไม่มีคว�มสุข 

	 ในจำานวนนกัศกึษา	636	คน	ทีต่อบแบบสอบถาม	

มีจำานวน	526	คนที่ระบุว่ามีความทุกข์ใจในช่วง	1	เดือน

ที่ผ่านมา	และในจำานวนนี้พบว่ามีวิธีการจัดการเมื่อไม่มี

ความสุขหรือเมื่อมีความทุกข์ใจสูงสุด	5	อันดับแรก	คือ	

1)	ยอมรับสภาพตนเอง	2)		มองโลกในแง่ดี		3)	ปรึกษา

เพือ่น	4)	พยายามระงบัสตอิารมณ์	และ	5)	หางานอดเิรก

ทำาให้ตนเองผ่อนคลาย		ดังตารางที่	4
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ต�ร�งที่ 4  จำานวนของวิธีการจัดการเมื่อมีความทุกข์ใจโดยเรียงตามลำาดับจากมากไปหาน้อย	(N	=	526)

ลำาดับ วิธีการจัดการ จำานวนผู้ตอบ 

1 ยอมรับสภาพตนเอง 488

2 มองโลกในแง่ดี 474

3 ปรึกษาเพื่อน 470

4 พยายามระงับสติอารมณ์ 467

5 หางานอดิเรกทำาให้ตนเองผ่อนคลาย 458

6 เผชิญหน้ากับปัญหาท่ีทำาให้เกิดความเครียด 451

7 ดูทีวี 441

8 ปรึกษาคนในครอบครัวหรือญาติสนิท 435

9 ร้องเพลงคาราโอเกะ 393

10 ฝึกการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจด้วยวิธีต่างๆ	เช่น	ออกกำาลังกาย 370

11 นอนเพื่อไม่ต้องคิดถึงปัญหา 363

12 กินคลายเครียด 309

13 วางเฉยต่อปัญหา	คาดว่าจะดีขึ้นเอง 307

14 ทำากิจกรรมทางศาสนา	 307

15 เล่นเกมส์	เพื่อให้คลายเครียด 278

16 ตำาหนิตนเองหรือโทษตนเอง 166

17 ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 156

18 ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนในคณะฯ 129

19 ตำาหนิผู้อื่นที่มีส่วนทำาให้เกิดปัญหา 100

20 เที่ยวกลางคืนตามสถานบันเทิง	 84

21 ปรึกษาอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 72

22 ดื่มเหล้า	เพื่อให้คลายเครียด 66

23 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ	เช่น	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	พยาบาล 47

24 เล่นการพนันคลายเครียด 30

25 ใช้ยานอนหลับระงับประสาทโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 15

26 สูบบุหรี่	เพื่อให้คลายเครียด 3
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	 5.  ข้อเสนอแนะที่จะทำ�ให้นักศึกษ�มีคว�ม

สุขเพิ่มขึ้น

	 จากคำาถามปลายเปิดนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอ

แนะเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะชว่ยทำาใหน้กัศกึษามคีวามสขุเพิม่ขึน้	

โดยแยกเป็นกลุ่มได้	ดังนี้

	 1. ด�้นก�รเรยีน พบวา่เกีย่วขอ้งกบัการเรยีน	

การทำารายงานกรณีศึกษา	การฝึกปฏิบัติงานและอาจารย์

นิเทศทางคลินิก	 เช่น	ควรจัดตารางเรียนให้สมดุลกว่านี้	

โดยลดวิชาเรียนลงในชั้นปีที่	 2	 และ	 แบ่งไปเรียนปี	 1	

ให้มากขึ้นหรือ	 เฉลี่ยวิชาเรียนในแต่ละปีเท่าๆ	กัน	 ไม่

ควรเลิกเรียนเกิน	 17.00	 นาฬิกา	 อยากให้ทางคณะ

ปรับหลักสูตรการศึกษาโดยอาจขยายเป็นหลักสูตร	

5	 ปี	 ควรลดปริมาณงานลง	 เช่น	 รายงานกรณีศึกษา																																																				

อยากให้อาจารย์นิเทศไม่ดุจนเกินไปและอยากให้การ

เรียนไม่เครียด	ควรให้เรียนวิชาบำาบัดทางการพยาบาล

และการประเมนิสขุภาพสิน้สดุกอ่นการฝกึปฏบิตังิานบน

หอผูป้ว่ย	ควรเพิม่งบประมาณมอบใหช้มรมหรอืใหเ้ขยีน

โครงการเสนอเพื่อรับเงินไปทำากิจกรรมออกค่ายให้มาก

ขึ้น	และมีห้องให้คำาปรึกษาที่คณะฯ	 เพื่อให้นักศึกษาเข้า

ถึงได้ง่ายและเป็นสัดส่วน

	 2. ด้�นกิจกรรมสันทน�ก�ร	 เช่น	 อยากมี

เวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้น	 มีเวลาว่างมากขึ้น	 ได้ไปเห็นโลก

ภายนอก		 	 	การได้ไปเที่ยวพักผ่อน	เช่น	เที่ยวธรรมชาติ	

ทะเล	ภูเขา	 เดินห้างสรรพสินค้า	การได้ไปออกค่ายทาง

ธรรมชาติกับเพื่อนๆ	ไปวัดปฏิบัติธรรมมากขึ้น	อยากให้

ทางคณะจดักจิกรรมสนัทนาการเพือ่ใหน้กัศกึษาทัง้คณะ

ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน	และควรมีกิจกรรมที่ทำาให้นักศึกษา

ผ่อนคลายความเครียด	มีสถานที่ให้ร้องเพลงที่คณะฯ	

เพื่อผ่อนคลาย

	 3. ด�้นครอบครวั	เชน่	การมโีอกาสกลบับา้น	

การได้ทำากิจกรรมร่วมกับครอบครัว	บิดามารดาไม่เจ็บ

ป่วยหรือหายจากการเจ็บป่วย

	 4. ด�้นสิง่แวดลอ้ม	เชน่	การอยูใ่นสิง่แวดลอ้ม

ที่ไม่กดดัน	หอพักสะอาดปราศจากเชื้อรา	การมีเพื่อนที่

เข้าใจ

การอภิปรายผล

	 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของ

นักศึกษา	คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

พบว่า	 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์	 ชั้นปีที่	 1	 มีคะแนน

เฉลี่ยความสุขมากที่สุด	(Mean	=	33.35,	SD	=	4.18)	

ในขณะที่นักศึกษา	ชั้นปีที่	 3	มีคะแนนเฉลี่ยความสุขตำ่า

ทีส่ดุ	(Mean	=	31.10,	SD	=	4.29)	การศกึษาของวจิติรา	

พลูเพิม่	และชลลดา	พนัธชุนิ3	พบวา่	นกัศกึษา	ชัน้ปทีี	่1	มี

ความรูส้กึภาคภมูใิจและรูส้กึมคีณุคา่ในตนเองทีส่ามารถ

สอบผา่นเขา้มาเปน็นกัศกึษานอ้งใหมข่องคณะฯ	ได	้และ

มีการปรับตัวโดยรวมในระดับค่อนข้างดี	 จึงอาจเป็นไป

ได้ว่าความรู้สึกภาคภูมิใจและการที่สามารถปรับตัวได้

ทำาให้รู้สึกเป็นสุข	 นอกจากนี้นักศึกษาพยาบาล	 ชั้นปีที่	

1	 ยังไม่ต้องปรับตัวด้านการเรียนมากเท่ากับชั้นปีอื่นๆ

เพราะในชั้นปีที่	 1	 เป็นการเรียนวิชาพื้นฐานบังคับตาม

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัย	 กำาหนดเป็นส่วนใหญ่และยัง

ไม่ได้เข้าสู่วิชาชีพเฉพาะ	มีเพียงวิชาเดียวที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาพยาบาลศาสตร์คือวิชาวิชาชีพการพยาบาล	ซึ่งเป็น

วชิาทฤษฎี4	ทัง้นีน้กัศกึษายงัไมม่กีารฝกึปฏบิตังิานบนหอ

ผู้ป่วย	จึงทำาให้นักศึกษา	ชั้นปีที่	1	มีความสุขมากกว่าชั้น

ปีอื่นๆ	

	 ในทางตรงกันข้ามนักศึกษา	 ชั้นปีที่	 3	 	 มีค่า

คะแนนเฉลี่ยความสุขตำ่าที่สุด	 ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าชั้นปี

ที่	 3	 เป็นชั้นปีที่มีการเรียนการสอนค่อนข้างหนักทั้งภาค

ทฤษฎีและปฏิบัติ	 ซึ่งเมื่อพิจารณาจำานวนหน่วยกิตแล้ว

พบว่า	นักศึกษาชั้นปีที่	 3	มีจำานวนหน่วยกิตรวมทั้งภาค

การศึกษามากกว่าทุกชั้นปี	นั่นคือจำานวน	21	หน่วยกิต	

รองลงมาคือ	ชั้นปี	2	และ	ชั้นปีที่	1	จำานวน	19		หน่วยกิต	

และ	ชั้นปีที่	4	จำานวน		12	หน่วยกิต4		นั่นหมายความว่า

นกัศกึษาตอ้งเรยีนและทำารายงานมากขึน้	ทำาใหไ้มม่เีวลา

ว่าง	จึงอาจมีผลต่อระดับความสุขของนักศึกษาได	้	

	 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ความสุขของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในแต่ละชั้นปี		

พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.05	(F=11.23,	df	=	3,	p	=	.000,	R2	=	557.6)	

โดยพบว่า	คะแนนเฉลี่ยความสุขของนักศึกษา	ชั้นปีที	่ 1	
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และ	4	ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัแตแ่ตกตา่งอยา่งมี

นัยสำาคัญทางสถิติกับชั้นปีที่	2	และ	3		และพบว่าคะแนน

เฉลี่ยความสุขของนักศึกษาชั้นปีที่	 2	และ	3	 ไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ			ซึ่งการที่นักศึกษา

ชั้นปีที่	2	และ	3	มีคะแนนเฉลี่ยความสุขไม่มีแตกต่างกัน

อยา่งมนียัสำาคญั		อาจเปน็ไปไดว้า่นกัศกึษาทัง้สองชัน้ปนีี้

มีการเรียนที่ค่อนข้างหนักเหมือนกัน		โดยชั้นปีที่	2	เป็น

ชัน้ปทีีเ่ริม่การฝกึปฏบิตังิานเปน็ครัง้แรก	นกัศกึษายงัไมม่ี

ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยมากพอก่อ

ใหเ้กดิความกลวัตอ่การทำางานทีอ่าจเกดิการผดิพลาดขึน้

ได้		ตอ้งเผชญิกบังานตา่งๆทีย่งัไมเ่คยไดป้ฏบิตัจิริง	ตอ้ง

สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย	บุคลากรทีมสุขภาพ	อาจารย์

นิเทศและเพื่อนนักศึกษาที่ร่วมฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้

ป่วยด้วยกัน	นอกจากนี้นักศึกษาต้องเรียนรู้ในการดูแล

ผู้ป่วยในสถานการณ์จริงมากขึ้น	ทำาให้ต้องปรับตัวต่อสิ่ง

แวดล้อมใหม่		และมีรายงานที่ต้องทำาเพิ่มขึ้น		ส่งผลให้มี

คะแนนเฉลี่ยความสุขน้อยเช่นเดียวกับชั้นปีที่	3		และไม่

แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั	ผลการศกึษานีส้อดคลอ้งกบั

การศึกษาที่ผ่านมา5,6	ที่พบว่าการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

ในหอผู้ป่วยเป็นครั้งแรกทำาให้นักศึกษารู้สึกเครียดได้	

และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะด้านการเรียนที่ได้จาก

การศกึษาครัง้นี	้ทีน่กัศกึษาเสนอแนะใหป้รบัลดวชิาเรยีน

ในชั้นปีที่	2	และให้เรียนในชั้นปีที่	1	พร้อมทั้งเสนอแนะ

ใหล้ดปรมิาณรายงานลง	ซึง่ชีใ้หเ้หน็วา่การเรยีนการสอน

ในชัน้ปดีงักลา่วมมีากเกนิไป	ทำาใหน้กัศกึษาไมม่เีวลาวา่ง

หรือเวลาในการพักผ่อนอย่างเพียงพอ

	 เมื่อแบ่งค่าคะแนนความสุขตามเกณฑ์ของ

กรมสุขภาพจิต2	พบว่า	 ในภาพรวมนักศึกษาพยาบาลที่

มีระดับความสุขน้อยกว่าคนทั่วไปร้อยละ	8.8	 เมื่อแยก

เป็นชั้นปีพบว่า	นักศึกษาชั้นปีที่	 3	มีจำานวนนักศึกษาที่

มีระดับความสุขน้อยกว่าคนทั่วไปมากที่สุด	 (ร้อยละ	3)	

รองลงมาคอืชัน้ปทีี่	2	(รอ้ยละ	2.7)	ซึง่มคีวามสอดคลอ้ง

กันกับคะแนนเฉลี่ยความสุขดังที่กล่าวมาแล้ว	ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะในระหว่างที่ทำาการศึกษาเป็นช่วงที่นักศึกษา

ทั้งชั้นปีที่	 2	 และ	3	ต้องมีการเรียนการสอนทั้งในภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 นักศึกษาต้องใช้

เวลาค่อนข้างมากในการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	

ไม่ว่าจะเป็นการทำารายงานกรณีศึกษาและกิจกรรมอื่น

ตามข้อกำาหนดของวิชาที่เรียน	ทั้งยังต้องเตรียมความรู้

ของตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในคลินิกได้	 จึงส่ง

ผลให้นักศึกษาชั้นปีที่	3	และชั้นปีที่	2	มีจำานวนนักศึกษา

ทีม่คีะแนนคา่เฉลีย่ความสขุตำา่กวา่คนทัว่ไปมากกวา่ชัน้ปี

ที่	1	และ	ชั้นปีที่	4	

	 การศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสุข

ของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	คือ	การ

เลอืกเรยีนพยาบาลดว้ยความสมคัรใจ		การมรีายรบัเพยีง

พอต่อค่าใช้จ่าย	และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับรุ่นพี่หรือ

รุ่นน้องในคณะพยาบาลศาสตร์	 ทั้งนี้	 อธิบายได้ว่าการ

ได้มาเรียนพยาบาลด้วยความสมัครใจเป็นสิ่งที่ทำาให้

นักศึกษาไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำาในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบ

จึงส่งผลให้รู้สึกมีความสุขมากกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยความ

ไม่สมัครใจ	และเนื่องจากนักศึกษาพยาบาลเป็นกลุ่มวัย

รุ่นตอนปลายที่ต้องการการเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน

หรือคนรอบข้าง	ดังนั้น	การมีสัมพันธภาพที่ดีกับพ่อแม่	

เพื่อนและอาจารย์ช่วยให้นักศึกษารู้สึกว่ามีคนเข้าใจ	มีที่

ปรึกษาเมื่อมีปัญหา	ทำาให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น	สบายใจ	

จึงมีความรู้สึกเป็นสุขมากกว่ากลุ่มที่มีสัมพันธภาพที่ไม่

ดี	 สอดคล้องกับการศึกษาของวันเพ็ญ	หวังวิวัฒน์เจริญ	

และสาระ	มุขดี1	ที่พบว่า	ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา

กับบิดามารดา	เพื่อน	และพี่น้อง	และปัญหาด้านการเงิน	

เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในนักศึกษาพยาบาล

วิทยาลัยเกื้อการุณย์	

	 ส่วนวิธีการที่นักศึกษาใช้ในการจัดการเมื่อ

ไม่มีความสุข	5	อันดับแรก	คือ		การยอมรับสภาพตนเอง					

การมองโลกในแง่ดี	 	 การขอคำาปรึกษาจากเพื่อน	 การ	

พยายามระงับสติอารมณ์	 และการหางานอดิเรกทำาให้

ตนเองผ่อนคลาย	 	 ชี้ให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธี

การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์และมีความเหมาะสม	ทั้งนี้

เพราะนักศึกษาเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมี

ความสามารถแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดจึงสามารถ

เลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสมแก่ตนเองได้	 	 สอดคล้อง

กับการศึกษาของ	พรรณวดี	ตันติศิรินทร์และคณะ7	ที่พบ
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วา่นกัศกึษาพยาบาลศาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแกน่	ทกุชัน้

ปมีพีฤตกิรรมการแกป้ญัหาแบบแกป้ญัหาเปน็ลำาดบัแรก	

อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีนักศึกษาส่วนหนึ่ง

ที่ใช้วิธีการแก้ปัญหาเชิงลบ	 เช่น	ตำาหนิตนเองหรือโทษ

ตนเอง	 (n	=	166)	ตำาหนิผู้อื่นที่มีส่วนทำาให้เกิดปัญหา		

(n	=	100)	ดื่มเหล้า	(n	=	66)	เล่นการพนัน	(n	=	30)	

ใช้ยานอนหลับระงับประสาทโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ		

(n	=	15)	และ	สูบบุหรี่	(n	=	3)	สอดคล้องกับการศึกษา

ของสนุสิา	ตะสยั	และคณะ8	และการศกึษาของภาสกร	สวน

เรืองและคณะ9	ที่พบนักศึกษาเพียงส่วนน้อยที่แก้ปัญหา

ในเชิงลบ	เช่น	ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	

	 สำาหรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มความสุข	

พบว่า	นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะที่จะทำาให้มีความสุข

เพิ่มขึ้น	 สามารถแยกออกเป็น	4	กลุ่มคือด้านการเรียน

การสอน	ด้านกิจกรรมสันทนาการ	ด้านครอบครัว	และ

ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านการเรียนการสอนนั้นนักศึกษาส่วน

ใหญ่สะท้อนว่าการเรียนการสอนโดยเฉพาะในชั้นปีที่	 2	

หนักกว่าชั้นปีอื่นๆ	 จึงอยากให้มีการปรับกิจกรรมและ

จำานวนรายงานกรณีศึกษาในชั้นปีดังกล่าวลดลงเพื่อให้

เกิดความสมดุล		ทั้งนี้	อธิบายได้ว่าการลดกิจกรรมลงจะ

ช่วยให้นักศึกษามีเวลาในการผ่อนคลายมากขึ้น	 ในขณะ

เดียวกันการขึ้นฝึกปฏิบัติงานกับอาจารย์นิเทศที่เข้าใจ

นกัศกึษาและไมเ่ครง่เครยีดจนเกนิไป	จะชว่ยใหน้กัศกึษา

รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นทำาให้มีความสุขในการเรียน	 	การ

ได้มีโอกาสในการทำากิจกรรมสันทนาการ	 การได้กลับ

บ้านเยี่ยมครอบครัวหรือทำากิจกรรมร่วมกับครอบครัวก็

มีส่วนที่จะช่วยให้นักศึกษามีความสุขเพิ่มขึ้น		สอดคล้อง

กับการศึกษาของวรรัตน์	กัจฉมาภรณ์	และคณะ10		ที่พบ

ว่ากิจกรรม	3	อันดับแรกที่นักเรียนต้องการให้จัดขึ้นเพื่อ

เพิม่ความสขุในการเรยีนคอือาจารยผ์ูส้อนไมเ่ครง่เครยีด	

มีกิจกรรมทัศนศึกษาและการลดปริมาณการบ้านลง

ข้อเสนอแนะ

	 ควรมีการศึกษาวิจัยต่อไปเพื่อพัฒนาโครงการ

ที่ส่งเสริมความสุขให้กับนักศึกษาและควรมีการศึกษา

เปรียบเทียบความสุขของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

กับนักศึกษาคณะอื่นๆ	นอกจากนี้ภายในหน่วยงานหรือ

คณะพยาบาลศาสตร์ควรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเพิ่มความ

สุขในนักศึกษาให้มากขึ้น	

กิตติกรรมประกาศ
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