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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และความสุข และพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขของนักศึกษาพยาบาล และตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 3 ตัว ได้แก่ การ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ความภาคภูมิใจในตนเอง และความสุข โดยใช้แบบสอบถามการเรียนการสอนที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญ มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง และมาตรวัดความสุขเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเก็บข้อมูลจากนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1-4 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2555 จำานวน 489 คน
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรม SPSS และวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วย
โปรแกรม LISREL
ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ความภาคภูมิใจในตนเอง
และความสุขของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับมาก และโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขของนักศึกษาพยาบาลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตรวจสอบจากค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) เท่ากับ 28.19 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 25
ค่า p เท่ากับ 0.29 ค่า GFI เท่ากับ 0.99 ค่า AGFI เท่ากับ 0.99 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า RMR เท่ากับ 0.00 ค่า SRMR
เท่ากับ 0.00 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.01 และสามารถอธิบาย ความแปรปรวนของความสุขได้ร้อยละ 89 นอกจากนี้ตัวแปรที่
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสุข คือ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและความภาคภูมิใจในตนเอง ส่วนตัวแปร
ที่มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความสุขโดยส่งผ่านความภาคภูมิใจในตนเอง ได้แก่ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
คำาสำาคัญ : โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ความสุข นักศึกษาพยาบาล

Abstract

The purpose of this research was to study the effectiveness of student-centered learning, self-esteem and happiness and develop a causal relationship model of the happiness for nursing science students.
A sample consisted of 489 nursing science students of Baromarajonani College of Nursing Sawanpacharak
Nokornsawan, in the 2012 academic year, which was selected by purposive sampling method. The data
were collected by student-centered learning scale, self-esteem scale, and happiness scale. Descriptive statistics were generated using SPSS and causal relationship model analysis involved the use of LISREL.
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The result showed that the causal relationship model was consistent with empirical data: Chisquare of goodness of fit = 28.19, df = 25, p = 0.29, GFI = 0.99, AGFI = 0.99, CFI = 1.00, RMR = 0.00, SRMR
= 0.00, RMSEA = 0.01 and the effectiveness of student-centered learning, self-esteem, and happiness were
at a high level. The variable in the model accounted for 89% of the variance of happiness. Variables having
a statistically significant direct effect in a positive manner on happiness were student-centered learning
and self-esteem. The variables with statistically significant indirect effect in a positive manner on happiness were student-centered learning effecting through self-esteem.
Keywords : causal relationship model, happiness, nursing science students
บทนำา

ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว และส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์หลายอย่างในสังคม เช่น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการศึกษาจึงต้องมีการปฏิรูปการศึกษา
ขึ้น เพื่อให้การศึกษาเป็นตัวผลักดันในการพัฒนาประเทศ โดยต้องพัฒนาการศึกษาให้ครบทั้งสองส่วน คือความรู้ วิชาการ และ
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพ มีจิตใจที่ดี และประพฤติปฏิบัติให้เป็นไป
ในทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้ การปฏิรูปการศึกษาจึงมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้มีลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม โดยสร้าง
คนหรือผู้เรียนให้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ความสำาเร็จได้ โดยมีลักษณะเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข
(พรทิพา ทักษิณ, 2551)
ความสุขยังเป็นสิ่งที่ทุกคนพยายามแสวงหาเพื่อการดำาเนินชีวิตและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะ พ่อแม่ทุกคน
ต้องการให้ลูกของตนมีความสุข อีกทั้ง ครูอาจารย์ต่างก็ต้องการให้ลูกศิษย์ของตนเองนั้นเป็นคนร่าเริง แจ่มใส ซึ่งแสดงออกให้
เห็นถึงการมีความสุขได้ ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนอย่างมีความสุขจึงเกิดขึ้น (แพรวพรรณ์ พิเศษ, 2549) มีการศึกษา
ปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลต่อความสุขและการเรียนอย่างมีความสุข โดยพิจารณาถึงผู้เรียนเป็นสำาคัญ (Student-Centered
Learning) ตัวอย่างเช่น ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2544) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข ประกอบด้วย การ
มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง สภาพจิตใจที่แจ่มใส กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องที่
ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ Helighen (1999); Talebzadeh & Samkan (2011) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุข
และพบว่า การได้รับความรู้ (Knowledge) โดยเฉพาะความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ (Learning Environment) จะมีส่วนในการสร้างแรงจูงใจ ขวัญกำาลังใจ ตลอดจนความกระตือรือร้นในการเรียนของผู้
เรียน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ เจตคติ และทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน รวมถึง Kashdan (2004); Schimmack and Diner
(2003) ได้ศึกษาและพบว่าความผาสุกส่วนตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความภาคภูมิใจในตนเอง โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองสูงจะมีความสุขในตนเองสูงด้วย อนึ่ง เยาวลักษณ์ โพธิดารา (2554) ได้กล่าวถึงระบบการศึกษาพยาบาลใน
ปัจจุบันว่ามีโครงสร้างของช่วงอายุระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่แตกต่างกัน โดยบุคคลแต่ละช่วงอายุมีบุคลิกภาพ ทัศนคติ นิสัย
ความคิดอ่าน ความเชื่อ ความชอบ รูปแบบการใช้ชีวิต และมุมมองต่อการดำารงชีวิตที่แตกต่างกันตามสภาวะทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และค่านิยมส่วนตัว นอกจากนี้ อมรรัตน์ ศรีคำาสุข ไซโตะ, วิภาพร วรหาญ และวิพร
เสนารักษ์ (2554) ได้กล่าวถึงความแตกต่างดังกล่าวย่อมมีผลต่อผู้เรียน โดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาลว่าเมื่อนักศึกษาสำาเร็จการ
ศึกษาและไปประกอบวิชาชีพซึ่งถือว่ามีบทบาทสำาคัญต่อประชาชน ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะการเป็นผู้นำาด้านสุขภาพ
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หากในระหว่างที่นักศึกษากำาลังศึกษาอยู่นั้นได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุขแล้วจะส่งผลให้
นักศึกษาพยาบาลวิชาชีพเกิดพลังในการเรียนรู้ สามารถทำากิจกรรมที่สร้างสรรค์ในชีวิต ประสบความสำาเร็จในการศึกษา และ
พร้อมที่จะเป็นพยาบาลที่มีจิตบริการที่ดีต่อไปได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของนักศึกษา
พยาบาลและพัฒนาเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสุขของนักศึกษาพยาบาลดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ความภาคภูมิใจในตนเอง และความสุขของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
2. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์
ประชารักษ์ นครสวรรค์
3. เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
Diener (1984; 2000) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของความสุข (Subjective Well-Being) ว่าประกอบด้วยความ
พึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) การมีความรู้สึกทางบวก (Positive Affect) และการไม่มีความรู้สึกทางลบ (Negative
Affect) ซึ่งบุคคลจะมีการประเมินตนเองในหลายๆ ด้านจากอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้น นอกจากบุคคลจะมีความสุขและ
เกิดความพึงพอใจในชีวิตแล้ว ความสุขยังมีความสัมพันธ์กับความถี่ของความรู้สึกทางบวกหรือความสุขที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้น
บุคคลที่มีความสุขในระดับสูงจะพิจารณาถึงความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบ ความพึงพอใจกับชีวิต และส่วนที่สำาคัญต่อ
ชีวิต หรือเรียกว่า Domain of Life โดยมีส่วนที่สำาคัญและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือการทำากิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจำาวันของแต่ละบุคคล ซึ่งบุคคลจะแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมา เพื่อให้มีความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกทางบวกต่อ
สิ่งนั้นและจะมีความสุขกับผลที่ปฏิบัติได้ นอกจากบุคคลจะมีระดับความสุขที่สูงขึ้นแล้ว ยังต้องรู้จักคุณค่าและความหมายของ
ชีวติ โดยต้องรับรูถ้ งึ คุณค่าของความถูกต้องและการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมด้วย เช่นเดียวกับ อภิชยั มงคล, วัชนี หัตถพนม, ภัสรา
เชษฐ์โชติศกั ดิ,์ วรรณประภา ชลอกุล, ละเอียด ปัญโญใหญ่ และสุจริต สุวรรณชีพ (2544) ได้กล่าวว่าความสุข (Happiness) เป็น
สภาพจิตใจการรับรูส้ ภาวะสุขภาพของตนเองการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ น่ื และจัดการกับปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ การดำาเนิน
ชีวติ อย่างเป็นปกติสขุ และเป็นประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม รวมถึงปัจจัยทีส่ นับสนุนให้บคุ คลมีสขุ ภาพจิตทีด่ หี รือมีความสุขคือ
ครอบครัว ชุมชน ความปลอดภัยในร่างกาย รวมถึงความมัน่ คงในชีวติ การเข้าถึงสาธารณสุข ตลอดจนการอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ทีด่ ี และมีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจ ซึง่ กล่าวได้วา่ ความสุขประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก่ สภาพจิตใจ (Mental State)
สมรรถภาพของจิตใจ (Mental Capacity) คุณภาพของจิตใจ (Mental Quality) และปัจจัยสนับสนุน (Supporting Factors)
อนึ่ง Pope, McHale, Craighead, and Edward (1988) ได้เสนอองค์ประกอบและแนวคิดใน การประเมินความ
ภาคภูมใิ จในตนเอง (Self-Esteem) ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสังคม (Social) ด้านการศึกษา (Academic)
ด้านครอบครัว (Family) ด้านภาพลักษณ์ (Body Image) และด้านมุมมองโดยรวม (Global) ซึ่งจะตัดสินคุณค่าในทุกๆ ด้านที่
มีผลต่อความรู้สึกของบุคคล โดยที่ Kashdan (2004) ได้ศึกษาและพบว่าความผาสุกส่วนตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ภาคภูมิในใจตนเอง และสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ Schimmack and Diner (2003) พบว่านักศึกษาที่มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองสูงจะมีความสุขในตนเองสูงเช่นกัน
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นอกจากนี้ Helighen (1999); Beier and Ackerman (2005); Talebzadeh and Samkan (2011) ยังได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขและพบว่าการได้รับความรู้ (Knowledge) โดยเฉพาะความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน
ซึ่งสามารถวัดได้จากการอ่านออกเขียนได้ และการตอบสนองจากความสามารถในการใช้สติปัญญาก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
ทำาให้เกิดความสุข โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning Environment) ซึ่งถือว่า
เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญในการกระตุ้น เสริมสร้างแรงจูงใจและขวัญกำาลังใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน และมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ เจตคติ และทักษะต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนด้วย อีกทั้ง Ames (1992); Kaplan,
Gheen and Midgley (2010) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของชั้นเรียนที่จะส่งผลต่อบรรยากาศในการเรียน และการ
สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้อิสระและความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่
ส่งผลต่อ การเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนได้ เช่นเดียวกับ Deci, Schwartz, Sheinman, and
Ryan (1991) ได้เสนอแนวคิดว่าการสนับสนุนความสามารถ การสนับสนุนความสัมพันธ์ และการสนับสนุน ความเป็นตัว
ของผู้เรียนเอง โดยต้องได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและโรงเรียนที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจทั้งภายในและ
ภายนอก จะนำาไปสู่ผลการเรียนที่พึงปรารถนา และผู้เรียนจะมีความสุขในการเรียนในที่สุด ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนั้น ครูผู้สอนจำาเป็นต้องออกแบบกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (Student-Centered Learning) ดังที่พรทิพา ทักษิณ
(2551) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
มีปฏิสัมพันธ์ ทำางานร่วมกันในการสร้างสรรค์ความรู้ และนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนมีลักษณะ
เก่ง ดี และมีความสุข จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าว จึงสามารถกำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขของนักศึกษาพยาบาล
สมมติฐานการวิจัย
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขของนักศึกษาพยาบาลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐาน
ย่อยของการวิจัย คือ 1) การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุข 2) ความภาคภูมิใจในตนเองมี
อิทธิพลทางตรงต่อความสุข และ 3) การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสุข โดยส่งผ่านความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship Research) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง คือ
นักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ประกอบด้วยนักศึกษา ชัน้ ปีท่ี 1, 2, 3 และ 4
จำานวน 286, 143, 108 และ 98 คน ตามลำาดับ รวมนักศึกษาจำานวน 635 คน (กลุม่ วิชาการ วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์, 2555) กำาหนดอัตราส่วนของขนาดกลุม่ ตัวอย่าง กับจำานวนของพารามิเตอร์หรือ ตัวแปรสังเกตได้เท่ากับ 20 ต่อ 1
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(Hair, Black, Babin, and Andrson, 2010) การวิจัยนี้มีจำานวนตัวแปรสังเกตได้จำานวน 14 ตัว สามารถกำาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างได้เท่ากับ 280 คน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1-4 เท่ากับจำานวนประชากรทั้งหมดคือ 635 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อให้ผลการวิจัยมีความตรงภายนอก
(External Validity) และสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรทั้งหมดได้ (Generalization) และดำาเนินการเก็บข้อมูลแล้ว
ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลที่ได้ ปรากฏว่ามีข้อมูลที่มีครบถ้วน ถูกต้องและสามารถนำาไปวิเคราะห์ได้ทั้งสิ้น
จำานวน 489 คนจากจำานวน 635 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variable) คือ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ (Student-Centered Learning: LEARN) (เยาวลักษณ์ โพธิดารา, 2554) ประกอบด้วยการสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง (Construction: CONS) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน (Interaction: INTER) การมีส่วนร่วม (Participation: PART) การได้เรียนรู้กระบวนการและมี ผลงานจากการเรียนรู้ (Process and Product: PROC) และการนำาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ (Application: APPL) 2) ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง (SelfEsteem) (Pope et al,1988) ประกอบด้วยด้านสังคม (Social: SOCL) ด้านการศึกษา (Academic: ACAD) ด้านครอบครัว
(Family: FAMI) ด้านภาพลักษณ์ (Body Image: BDIM) และด้านมุมมองโดยรวม (Global: GLOB) และความสุข (Happiness) (อภิชัย มงคล และคณะ, 2544; อภิชัย มงคล, 2552) ประกอบด้วยด้านสภาพจิตใจ (Mental State: MSTA) ด้าน
สมรรถภาพจิตใจ (Mental Capacity: MCAP) ด้านคุณภาพจิตใจ (Mental Quality: MQUA) และด้านปัจจัยสนับสนุน
(Supporting Factors: SUPP)
เครื่องมือการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี
ที่ศึกษา และหอพักที่อาศัย เป็นคำาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จำานวน 3 ข้อ 2) แบบสอบถามการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ประกอบด้วย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน การมีส่วนร่วม การได้เรียนรู้กระบวนการและ
มีผลงานจากการเรียนรู้ และการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ จำานวน 25 ข้อ 3) มาตรวัดความภาคภูมิใจในตนเอง ประกอบด้วย
ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านครอบครัว ด้านภาพลักษณ์ และด้านมุมมองโดยรวม จำานวน 25 ข้อ และ 4) มาตรวัดความสุข
ประกอบด้วย ด้านสภาพจิตใจ ด้านสมรรถภาพจิตใจ ด้านคุณภาพจิตใจ และด้านปัจจัยสนับสนุน จำานวน 25 ข้อ เป็นคำาถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Questions) ตามแบบของลิเคิร์ท 5 ระดับ (Likert’s Scale) ทั้งเชิงบวก (Positive
Item) และเชิงลบ (Negative Item) (Frederick and Lori-Ann, 2012) กำาหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ( )
5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) (น้อยที่สุด = 1.00-1.80, น้อย =
1.81-2.60, ปานกลาง = 2.61-3.40, มาก = 3.41-4.20, มากที่สุด = 4.21-5.00 )
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยด้วยการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruency) จากผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน พิจารณาคำาถามรายข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องมากกว่า 0.50 (สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2551) ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
ครอนบาชแอลฟา (Conbach’s Alpha Coefficient) และได้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาชแอลฟาของตัวแปรการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ความภาคภูมิใจในตนเอง และตัวความสุขเท่ากับ เท่ากับ 0.81, 0.85 และ 0.80 ตามลำาดับ
ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำาหรับค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ในตัวแปรแฝง
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation
Coefficient) (Hair et al., 2010) และใช้โปรแกรมLISRELในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) หรือโมเดลการวัด (Measurement Model)
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ของตัวแปรแฝง และการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship Model) ความ
สุขของนักศึกษาพยาบาลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data) ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการประมาณค่าแบบสูงสุด
(Maximum Likelihood Estimate) ซึง่ ใช้คา่ สถิตใิ นการวิเคราะห์ คือค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ค่าองศาอิสระ (df) ค่าความน่า
จะเป็นทางสถิติ (p-value) ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI) ดัชนีวดั โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ทีป่ รับแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized Root Mean Squared Residual:
SRMR) ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA)
(Schumacker and Lomax, 2010)
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขของนักศึกษา
พยาบาล
1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง จำานวน 489 คน ปรากฏว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กำาลังศึกษาในชัน้ ปีท่ี 1
และอาศัยหอพักภายในวิทยาลัย (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=489)
ข้อมูล
เพศ

ชาย
หญิง
หอพักที่อาศัย
หอพักภายในวิทยาลัย
หอพักภายนอกวิทยาลัย
ชั้นปีที่ศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

จำานวน

ร้อยละ

52
437

10.63
89.37

466
23

95.30
4.70

279
60
91
59

57.06
12.27
18.61
12.07

2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรการวิจัย
2.1 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (LEARN) อยู่ในภาพรวมมีประสิทธิผลการดำาเนินงานใน
ระดับมาก ( =3.65, S.D.=0.35) เมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏว่าการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง (CONS) ( =3.92,
S.D.=0.43) การมีส่วนร่วม (PART) ( =3.76, S.D.=0.53) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน (INTER) ( =3.61,
S.D.=0.49) อยู่ในระดับมาก ส่วนการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (APPL) ( =3.49, S.D.=0.46) และการได้เรียนรู้กระบวนการ
และมีผลงานจากการเรียนรู้ (PROC) ( =3.47, S.D.=0.52) อยู่ในระดับปานกลางตามลำาดับ (ตารางที่ 2)
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2.2 ความภาคภูมิใจในตนเอง (SELF) ในภาพรวมของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับมาก ( =3.61,
S.D.=0.45) เมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏว่าด้านครอบครัว (FAMI) ( =4.15, S.D.=0.64) ด้านสังคม (SOCL) ( =3.76
S.D.=0.54) ด้านมุมมองโดยรวม (GLOB) ( =3.65, S.D.=0.64) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านภาพลักษณ์ (BDIM) ( =3.32,
S.D.=0.97) และด้านการศึกษา (ACAD) ( =3.19, S.D.=0.54) อยู่ในระดับปานกลางตามลำาดับ (ตารางที่ 2)
2.3 ความสุข (HAPP) ในภาพรวมของนักศึกษาพยาบาลในระดับมาก ( =4.09, S.D.=0.41) พิจารณา
รายด้าน ปรากฏว่า ด้านปัจจัยสนับสนุน (SUPP) ( =4.75, S.D.=0.53) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านคุณภาพจิตใจ
(MQUA) ( =4.28, S.D.=0.53) ด้านสมรรถภาพจิตใจ (MCAP) ( =3.68, S.D.=0.71) และด้านสภาพจิตใจ (MSTA)
( =3.64, S.D.=0.65) อยู่ในระดับมากตามลำาดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ตัวแปรการวิจัย
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน

ตัวแปรสังเกตได้

การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง

S.D.

ระดับ

b

SE

t

R2

3.92

0.43

มาก

0.22

(0.02)

11.04**

0.26

3.61
3.76

0.49
0.53

มาก
มาก

0.42
0.36

(0.03)
(0.02)

16.00**
14.87**

0.74
0.47

3.47
3.49
3.65

0.52
0.46
0.35

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

0.44
0.30
-

(0.02)
(0.02)
-

18.17**
14.58**
-

0.72
0.42
-

ความภาคภูมิใจในตนเอง (SELF)
ด้านสังคม (SOCL)
ด้านการศึกษา (ACAD)
ด้านครอบครัว (FAMI)
ด้านภาพลักษณ์ (BDIM)
ด้านมุมมองโดยรวม (GLOB)
รวม

3.76
3.19
4.15
3.32
3.65
3.61

0.54
0.55
0.64
0.69
0.64
0.45

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

0.27
0.38
0.33
0.37
0.56
-

(0.05)
(0.04)
(0.04)
(0.07)
-

7.67**
9.35**
9.66**
8.18**
-

0.25
0.48
0.27
0.40
0.76
-

ความสุข (HAPP)
ด้านสภาพจิตใจ (MSTA)
ด้านสมรรถภาพของจิตใจ (MCAP)
ด้านคุณภาพของจิตใจ (MQUA)
ด้านปัจจัยสนับสนุน (SUPP)
รวม

3.64
3.68
4.28
4.75
4.09

0.65
0.71
0.53
0.47
0.41

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

0.46
0.42
0.34
0.28
-

(0.04)
(0.03)
(0.03)
-

11.29**
10.84**
10.43**
-

0.50
0.47
0.40
0.36
-

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
(LEARN)
การสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง (CONS)
การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
(INTER)
การมีส่วนร่วม (PART)
การได้เรียนรู้กระบวนการและมีผลงานจากการ
เรียนรู้ (PROC)
การนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (APPL)
รวม
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3. การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างหรือโมเดลการวัดตัวแปรแฝงจากการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ความสุขของนักศึกษาพยาบาลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3.1 โมเดลการวัดตัวแปรแฝงการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำาคัญ (LEARN) มีคา่ น้าำ หนักองค์ประกอบ
(Loading) ของตัวแปรสังเกตได้การได้เรียนรู้กระบวนการและมีผลงานจากการเรียนรู้ (PROC) การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน (INTER) การมีส่วนร่วม (PART) การนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (APPL) และการสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง (CONS) เท่ากับ 0.44, 0.42, 0.36, 0.30 และ 0.22 ตามลำาดับ (ตารางที่ 2)
3.2 โมเดลการวัดตัวแปรแฝงความภาคภูมิใจในตนเอง (SELF) มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ (Loading)
ของตัวแปรสังเกตได้ด้านมุมมองโดยรวม (GLOB) ด้านการศึกษา (ACAD) ด้านภาพลักษณ์ (BDIM) ด้านครอบครัว (FAMI)
และด้านสังคม (SOCL) เท่ากับ 0.56, 0.38, 0.37, 0.33 และ 0.27 ตามลำาดับ (ตารางที่ 2)
3.3 โมเดลการวัดตัวแปรความแฝงความสุข (HAPP) มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ (Loading) ของตัวแปร
สังเกตได้ด้านสภาพจิตใจ (MSTA) ด้านสมรรถภาพของจิตใจ (MCAP) ด้านคุณภาพของจิตใจ (MQUA) และด้านปัจจัย
สนับสนุน (SUPP) เท่ากับ 0.46, 0.42, 0.34 และ 0.28 ตามลำาดับ (ตารางที่ 2)
4. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขของนักศึกษาพยาบาลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ปรากฏว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการตรวจสอบจากค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ
28.19 ที่ค่าองศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 25 ค่านัยสำาคัญทางสถิติ (p-value) มีค่าเท่ากับ 0.26 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
(GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบ
เทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่ารากของกำาลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.00 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)
มีค่าเท่ากับ 0.01 โดยมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และมีคา่ สัมประสิทธิค์ วามเทีย่ ง (R2) อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง (R2=0.89)
โดยกราฟคิวพล็อด (Q-plot) มีความชันต่าำ กว่าเส้นทแยงมุมความคาดเคลือ่ นมาตรฐานสูงสุด (Largest Standardized Residual)
เท่ากับ 2.37 (ตารางที่ 3)
เมือ่ พิจารณาค่าน้าำ หนักองค์ประกอบ (Loading) ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง ปรากฏว่า ตัวแฝงการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำาคัญ (LEARN) มีคา่ น้าำ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้การมีสว่ นร่วม (PART) การได้เรียนรู้
กระบวนการและมีผลงานจากการเรียนรู้ (PROC) การมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน (INTER) การสร้างความรูไ้ ด้
ด้วยตนเอง (CONS) และการนำาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ (APPL) เท่ากับ 0.45, 0.35, 0.31, 0.28 และ 0.24 ตามลำาดับ (ตารางที่ 3)
ตัวแปรแฝงความภาคภูมิใจในตนเอง (SELF) ที่มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ ด้านมุมมองโดยรวม
(GLOB) ด้านครอบครัว (FAMI) ด้านการศึกษา (ACAD) ด้านภาพลักษณ์ (BDIM) และด้านสังคม (SOCL) เท่ากับ 0.47,
0.42, 0.33, 0.33 และ 0.31 ตามลำาดับ (ตารางที่ 3)
ส่วนตัวแปรแฝงความสุข (HAPP) มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ด้านสภาพจิตใจ (MSTA) ด้าน
สมรรถภาพของจิตใจ (MCAP) ด้านคุณภาพของจิตใจ (MQUA) และด้านปัจจัยสนับสนุน (SUPP) เท่ากับ 0.59, 0.32, 0.26
และ 0.14 ตามลำาดับ (ตารางที่ 3)
สำาหรับการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของตัวแปรแฝงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (LEARN) ตามโมเดล
ในโครงสร้างที่ 1 มีอิทธิพลรวมในเชิงบวกต่อความสุข (HAPP) สูงสุดเท่ากับ 0.71 โดยมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม
ในเชิงบวกเท่ากับ 0.25 และ 0.46 ตามลาดับ รองลงมา คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง (SELF) มีอิทธิพลรวมในเชิงบวกเท่ากับ
0.54 โดยมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกเท่ากับ 0.54 และไม่อิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้
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ผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของตัวแปรแฝงความภาคภูมิใจในตนเอง (SELF) ตามโมเดลในโครงสร้างที่ 2 มีอิทธิพลรวม
ในเชิงบวกต่อความสุข (HAPP) สูงสุดเท่ากับ 0.84 โดยมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกเท่ากับ 0.84 และไม่,uอิทธิพลทางอ้อม
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ตารางที่ 4) (ภาพที่ 2)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขของนักศึกษาพยาบาล
การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง

ตัวแปรสังเกตได้

b

SE

t

R2

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (LEARN)
การสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง (CONS)
การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน (INTER)
การมีส่วนร่วม (PART)
การได้เรียนรู้กระบวนการและมีผลงานจากการเรียนรู้ (PROC)
การนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (APPL)

0.28
0.31
0.45
0.35
0.24

(0.02)
(0.03)
(0.02)
(0.02)
(0.02)

15.21**
9.47**
18.54**
15.11**
10.75**

0.42
0.40
0.72
0.46
0.28

ความภาคภูมิใจในตนเอง (SELF)
ด้านสังคม (SOCL)
ด้านการศึกษา (ACAD)
ด้านครอบครัว (FAMI)
ด้านภาพลักษณ์ (BDIM)
ด้านมุมมองโดยรวม (GLOB)

0.31
0.33
0.42
0.33
0.47

(0.03)
(0.03)
(0.04)
(0.04)

10.38**
12.66**
9.00**
11.95**

0.32
0.35
0.43
0.31
0.54

ความสุข (HAPP)
ด้านสภาพจิตใจ (MSTA)
ด้านสมรรถภาพของจิตใจ (MCAP)
ด้านคุณภาพของจิตใจ (MQUA)
ด้านปัจจัยสนับสนุน (SUPP)

0.59
0.32
0.26
0.14

(0.03)
(0.02)
(0.02)

11.20**
11.14**
6.98**

0.81
0.28
0.25
0.09
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขของนักศึกษาพยาบาล
ตารางที่ 4 วิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล
ตัวแปรต้น

SELF

ตัวแปรตาม
LEARN

b
SE
t

DE
0.54
(0.07)
8.19**

SELF

b
SE
t

-

R2

HAPP

IE
-

TE
0.54
(0.07)
8.19**

DE
0.25
(0.06)
3.94**

IE
0.46
(0.05)
8.54**

TE
0.71
(0.06)
11.91**

-

-

0.84
(0.08)
10.27**

-

0.84
(0.08)
10.27**

0.29

Chi-Square=28.19, df=25, p-value=0.29, GFI=0.99, AGFI=0.99, CFI=1.00
RMR=0.00, SRMR=0.00, RMSEA=0.01

0.89

อภิปรายผล
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมีอิทธิพลต่อความสุขทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยส่งผ่านความภาคภูมิใจ
ในตนเอง กล่าวคือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นตัวของตัวเองของผู้เรียนด้วยหลักการสำาคัญ คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ
และสร้างผลงานได้ดว้ ยตนเอง และส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถนำาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำาวันให้เกิดประโยชน์สงู สุดได้
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ซึ่ง Deci et al (1991) ได้เสนอแนวคิดว่าการสนับสนุนความสามารถ ความสัมพันธ์ และความเป็นตัวของตัวเองของผู้เรียนจาก
ครอบครัวและโรงเรียน จะช่วยเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจภายทั้งภายในและภายนอก แล้วนำาไปสู่ผลการเรียนที่พึงปราถนา
นอกจากนี้ เยาวลักษณ์ โพธิดารา (2554) ยังได้กล่าวว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำาหนดในรายวิชา
ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพการพยาบาล เมื่อผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ทางการพยาบาลจะสามารถให้การ
พยาบาลผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีความตระหนักต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่ง
ทำาให้มีความเอื้ออาทรต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยอันส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ดังนั้น การ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญจึงเป็นกระบวนการอีกวิธีหนึ่งที่สามารถกล่อมเกลาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของพยาบาลที่
สมบูรณ์ได้ จนนำาไปสู่ความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกทางบวกต่อสิ่งที่ปฏิบัติ จากนั้นบุคคลก็จะมีความสุขกับผลที่ได้ปฏิบัติ
นั้นๆ ด้วย รวมถึง จิตตินันท์ พงสุวรรณ (2546) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ยะลา พบว่าการจัดการเรียนการสอนนี้สามารถพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของ
นักศึกษาได้มาก ทำาให้ผู้เรียนมีความสุขและได้แนวทางในการปรับปรุงด้านการเตรียมการสอน การประเมินผลการสอนและ
การวิจัยที่สามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของผู้เรียนอย่างเหมาะสม
ความภาคภูมใิ จในตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความสุข ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของธนารัฐ มีสวย (2553) ทีพ่ บ
ว่า ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเห็นคุณค่าแท้ในตนเอง คือการยอมรับตนเองและการเคารพตนเอง โดยมีความรูส้ กึ เชือ่ มัน่ ในคุณค่าที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจและความสุขในชีวิต ประกอบกับการศึกษาของภมรพรรณ์
ยุระยาตร์ (2554) ได้ศึกษาและพบว่าความผาสุกส่วนตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภาคภูมิในใจตนเอง นอกจากนี้ บุคคล
ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองนั้นต้องมีผลสัมฤทธิ์ใน ด้านต่างๆ เช่น การได้รับความสำาเร็จ การพึ่งตนเอง การเป็นนักเรียนที่ดี มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถทางการเรียน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อความสุขได้
ดังนั้น ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์
ประชารักษ์ นครสวรรค์ ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและ ความภาคภูมิใจในตนเอง โดย
การเรียนการสอนที่สามารถให้ผู้เรียนได้รับสาระการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ที่ดีย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษาได้
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยและอภิปรายผลข้างต้น ควรพัฒนาประสิทธิผลของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เพราะการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญเป็นปัจจัยทางตรงที่ส่งผลต่อความสุขของผู้เรียนได้ โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
เรียนการสอนนั้นควรจัดกิจกรรมที่สามารถให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการเรียนทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
รวมถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียน การสอนให้ดีขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทีค่ วรให้ความสำาคัญแก่ผเู้ รียนมากทีส่ ดุ คือความภาคภูมใิ จในตนเอง เนือ่ งจากความภาคภูมใิ จ
ในตนเองเป็นปัจจัยทีถ่ กู ส่งผ่านจากการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำาคัญและไปสูค่ วามสุขของผูเ้ รียน กล่าวคือ นอกจาก
กระบวนการเรียนการสอนทีม่ ผี ลต่อความสุขของผูเ้ รียนแล้ว รูปแบบกิจกรรมก็ควรจะส่งเสริมและสามารถสร้างความภาคภูมใิ จ
ให้แก่ผเู้ รียนด้วย โดยเฉพาะการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผูเ้ รียนในทุกด้าน เช่น ด้านพุทธพิสยั (Cognitive Domain)
ด้านจิตพิสยั (Affective Domain) และด้านทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) นอกจากนีค้ รอบครัวก็เป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ าำ คัญ
ในการสร้างความภาคภูมใิ จให้แก่ผเู้ รียนได้ โดยต้องให้ความช่วยเหลือ ให้คาำ ปรึกษา ให้กาำ ลังใจ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การเรียนของผูเ้ รียน ทัง้ นี้ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าความภาคภูมใิ นในตนเองนัน้ มีผลต่อความสุขในระดับค่อนข้างสูง
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
สำาหรับโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชา
รักษ์ นครสวรรค์ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์เท่านั้น ดังนั้น เพื่อนำาโมเดลไปขยายผลการวิจัยในครั้งต่อไป ควรนำาโมเดลนี้ไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
พยาบาลอื่นๆ เพื่อยืนยันความตรงเชิงโครงสร้างและทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือการวิเคราะห์
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกลุ่มพหุ (Multiple Groups) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความสุขกับประชาการ
หรือกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันไป
นอกจากนี้ อาจวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับ (Multilevel Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสุขตามโครงสร้างของข้อมูลในระดับต่างๆ เช่น ระดับผู้เรียนกับระดับชั้นปีที่ศึกษา จนถึงระดับวิทยาลัย หรือแม้แต่ระดับ
วิทยาลัยภายในจังหวัดกับระดับเขตการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อผลการวิจัยที่มี ความถูกต้อง แม่นยำา ตลอดจนสามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของแต่ละระดับได้ เพื่อนำาผลการวิจัยมากำาหนดเป็นนโยบายการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ระดับ เช่น ระดับวิทยาลัยสามารถกำาหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในการเสริมสร้างความภาค
ภูมิใจให้แก่ผู้เรียน เป็นต้น
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