
ชื่อเรื่องวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการพยาบาลและทัศนคติต่อวิชาชีพ ตามการรับรู้ของ
นักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกภาคปฏิบัตคิร้ังแรก  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทักษะปฏิบัตกิารพยาบาล

และทัศนคติต่อวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะปฏิบัติการพยาบาล ทัศนคติต่อวิชาชีพ และ
ผลสัมฤทธ์ิของการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล และความเกี่ยวข้องกัน
ระหว่างปัจจัย ผลสัมฤทธ์ิของการฝึกภาคปฏบิัติฯ กับทักษะปฏิบัติการพยาบาลและทัศนคตติ่อ
วิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกภาคปฏิบัติคร้ังแรก โดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษา
พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีที่  2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 156 คน  เครื่องมือ   
ที่ใช้เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการพยาบาลและทัศนคติต่อวิชาชีพ ตามการรับรู้
ของนักศึกษาพยาบาล แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 35 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น 0.973   
สถิติที่ใช้คือความถี่ ร้อยละ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (the Pearson’s Product 
moment correlation)  และไควสแควร์ (Chi-square tests)   

ผลการวิจัยพบว่า ทักษะปฏิบัติการพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อวิชาชีพ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = .785)  และพบว่าปัจจัยทุกด้านมีความเกี่ยวข้องกับทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาลและทัศนคติต่อวิชาชีพ (P-value = 0.000) โดยพบว่านักศึกษาที่รับรู้ว่า            
การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีมีผลต่อทกัษะปฏิบัติการพยาบาลอยู่ในระดับมากร้อยละ  90.6         
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติร้อยละ 91.8 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฯ และ
อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติร้อยละ 92.9 อาจารย์พี่เลี้ยงร้อยละ 93.3 และความพร้อมของตนเองในการ
ฝึกภาคปฏิบัติร้อยละ 95.2 ส่วนผลสัมฤทธ์ิของการฝึกภาคปฏิบัติฯ นักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับมาก 
(เกรด 4) รับรู้ว่ามีผลต่อทักษะปฏิบัติการพยาบาลอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 21.7 ส่วนทัศนคติต่อ
วิชาชีพ พบว่า นักศึกษาที่รับรู้ว่าการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีมีผลต่อทัศนคติตอ่วิชาชีพ
ระดับมากร้อยละ79.2 การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติร้อยละ 85.2 โครงการพัฒนาการจัด    
การเรียนการสอนฯ ร้อยละ 80.4 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติร้อยละ 80.0 อาจารย์พี่เลี้ยงร้อยละ 78.7  
และความพร้อมของตนเองในการฝึกภาคปฏิบัติร้อยละ 80.6  ส่วนผลสัมฤทธ์ิของการฝึกภาคปฏบิัติ
วิชาปฏิบัติฯ นักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับมาก (เกรด 4) รับรู้ว่ามีผลต่อทัศนคติต่อวิชาชีพระดับมาก
ร้อยละ 26.7 
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมส์ของเยาวชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ดร.  ปัณณธร  ชัชวรัตน์และ ดลฤดี  เพชรขว้าง 

บทคัดย่อ 
เยาวชนเป็นเหย่ือของเกมและก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมเพิ่มมากขึ้น   จึงได้ท าการศึกษา 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมของเยาวชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาร้อยละของเยาวชนที่การติดเกม   และเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมของเยาวชนใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา   การวิจัยคร้ังนี้เป็นการส ารวจข้อมูลจาก  เยาวชนช่วงอายุ13 -18 ปี 
ที่มาใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน  300 คน    เคร่ืองมือที่ใช้ 
เป็นแบบ สอบถาม  ประกอบด้วย  3  ส่วน ได้แก่  ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จ านวน 5  ข้อ   ส่วนที่  2  ข้อมูลด้านครอบครัว  จ านวน  9  ข้อ ส่วนที่  3  ข้อมูลด้านเพื่อนและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน  6  ข้อ   ส่วนที่  4  การเล่นเกม  จ านวน  53   ข้อ ประกอบด้วย  ตอนที่หนึ่ง   
การติดเกม  จ านวน  6  ข้อ    ตอนที่สอง  ความรู้เกี่ยวกับการเล่นเกม   จ านวน  47  ข้อ   วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย สถิติ ความถี่ และ     ร้อยละ   และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมของเยาวชน ด้วย
สถิติ  Chi - square   ผลการวิจัย พบว่า  เยาวชนการติดเกม  ร้อยละ  55.5  และผู้เล่นเกมมีความรู้
เกี่ยวกับเกมถูกต้อง ในระดับมาก  ร้อยละ  59.3   และระดับปานกลาง  ร้อยละ   39.3 ส าหรับ
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกม พบว่า ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ    ปัจจัยด้านอายุ    ปัจจัยด้าน
ค่าใช้จ่ายของผู้เล่นเกมและปัจจัยด้านลักษณะนิสัย    ส่วนปัจจัยด้านครอบครัว  ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ของครอบครัวและปัจจัยด้านการเลี้ยงดูของครอบครัว     ปัจจัยด้านการติดเพื่อน   
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อกับการเล่นเกม    และปัจจัยด้านความรู้ถูกต้องเกี่ยวกับเกมมีความ
เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการติดเกม   (p-value = 0.000 – 0.042)    มีเพียงปัจจัยด้าน
ระดับการศึกษา   การอาศัยของผู้เล่นเกม    ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง     อาชีพผู้ปกครอง    
รายได้ของครอบครัว/เดือน   และการได้ข้อมูลเกมออนไลน์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการติดเกมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ   (p-value =  0.087 -  0. 869)  จะเห็นได้ว่า  ลักษณะส่วนบุคคลของเยาวชน  
ครอบครัว  เพื่อนและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการติดเกมของเยาวชน  เพราะหากเยาวชนอยู่ใน
ครอบครัวที่ไม่อบอุ่น  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นเกม   และติดเพื่อน  เยาวชนก็มีโอกาสติด
เกมง่ายขึ้น  ถึงแม้ว่าเยาวชนเหล่านั้นจะมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการเล่นเกมเป็น
อย่างดี    ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเยาวชน   จึงควรให้ความส าคัญและตระหนักที่จะ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังด้วยการสร้างภาคีท างานร่วมกันในวิเคราะห์หาเหตุจูงใจในการ
ติดเกมของเยาวชน   และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการติดเกมให้ตรงกับเหตุจูงใจที่แท้จริง    สร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาการของศักยภาพของเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
การติดเกม    ก็น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการติดเกมได้ตรงประเด็นอย่างเหมาะสมและย่ังยืน   
ค าส าคัญ    การติดเกม   ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง    เยาวชน 



บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง   ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย 
                         พยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ชื่อผู้วิจัย    นาง สุระพรรณ  พนมฤทธ์ิ  และ  นางสาว พร บุญมี 
สถานที่ปฏิบัติงาน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

วิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา/วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  และความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดเห็นและการปฏิบัติจริงที่มีต่อคุณภาพการศึกษา  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม กับอาจารย์ประจ าของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 25 แห่ง จ านวน 625 คน วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของ
อาจารย์และการปฏิบัติจริงในเร่ืองประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา ภาวะผู้น า การพัฒนา
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร การสนับสนุนทรัพยากร การพัฒนาฐานข้อมูล การพัฒนาบุคลากร การ
จัดการศึกษา การพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยสถิติสหสัมพัน ธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินการประกันคุณภาพ ของวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก ด้วยสถิติ Multiple Regression แบบ Stepwise  Selection   

ผลการวิจัยปรากฏว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและการปฏิบัติจริงของปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก
ระดับปานกลาง ที่ระดับ .111 ถึง .314 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .01) และ (p < .05)  และปัจจัย
ที่พยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก ได้แก่ การพัฒนาองค์กร ภาวะผู้น า การพัฒนาบุคลากร วัฒนธรรมขององค์กรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและการมีส่วนร่วมจากภายนอกโดยพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา ได้
ร้อยละ 65  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความส าเร็จในการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการหากได้มีการพัฒนาปัจจัยเหล่านี้ก็จะ
สามารถเพิ่มประสิทธิผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
ค าส าคัญ     การประกันคุณภาพการศึกษา   ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา  ปัจจัยที่ 
               มีผลต่อประสิทธิผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 



บทคัดย่อ 
ความรู้ การรับรู้ และ พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever) 

ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
 

นางดลนภา     หงส์ทอง, นางสาวอรัญญา   นามวงศ์ ,นายประดิษฐิ์   ชาลีเครือ, 

นางสิริสุดา    เตชะวิเศษ,นางสุรางคณา   ไชยรินค า,นางสาวพรพิมล   อรุณรุ่งโรจน์ 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาร้อยละของความรู้  การรับรู้ และ พฤติกรรมการ ป้องกันโรคโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 
(Chikungunya fever) ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และ ศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความรู้ การรับรู้ กับ พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดย
ศึกษาในกลุ่มนักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2552 จ านวนทั้งสิ้น 492 คน โดย
ด าเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่วันที่ โดยเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2552 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ และ ร้อยละ และหาความสัมพันธ์ของ ความรู้ และ การ
รับรู้ กับ พฤติกรรมการพฤติกรรมการป้องกันโรคโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation) 
 ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้ปวดข้อยุงลายอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความรู้ ร้อยละ 65.67 โดยพบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่หนึ่งมี
ความรู้น้อยกว่าชั้นปีอื่นๆ โดยมีความรู้อยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.75 ทั้งนี้นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่สี่มีระดับความรู้สูงสุด คือร้อยละ 69.80 รองลงมาคือชั้นปีที่สอง ร้อยละ 68.28 
และ ชั้นปีที่สาม ร้อยละ 65.85 ตามล าดับ ส าหรับการรับรู้  โดยภาพรวมพบว่านักศึกษามีการ
รับรู้อยู่ในระดับปานกลาง และ พบว่า มีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลายอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้พบว่า ระดับความรู้ของนักศึกษาพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรค แต่ การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=.156)   
 จากผลการวิจัยดังกล่าว ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ต้องมีระบบการ
การให้ความรู้อย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องไข้ปวดข้อยุงลายให้กับนักศึกษาทั้งหมด และ
รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคในนักศึกษาพยาบาล รวมทั้งปรับปรุงระบบการเฝ้า
ระวังโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักศึกษาภาคใต้เดินทางกลับภูมิล าเนาในช่วงปิดเทอม ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ซึ่งจะมีโอกาสเป็นพาหะน าโรคมาสู่กลุ่มนักศึกษาทั่วไป 
 
ค าส าคัญ  โรคไข้ปวดข้อยุงลาย, Chikungunya fever 
 
 



ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมารกัษาซ้ าของโรคปอดอุดกั้นเรือ้รัง 
ในโรงพยาบาลพะเยา 

 
สมยัพร  อาขาล 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ าของโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังในโรงพยาบาลพะเยา  
เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลการกลับมารักษาซ้ าของโรคปอดอุด
กั้นเร้ือรังที่มารักษาในโรงพยาบาลพะเยา  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่มารับการ
รักษาในโรงพยาบาลพะเยา แผนกอายุรกรรม  เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือด้านความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและทดสอบค่าความ
เช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยใช้สัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอนบาซ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.634 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SPSS และ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ าของผู้ป่วย
ปอดอุดกั้นเร้ือรัง ที่มีผลในด้านบวกน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 66.23รองลงมา คือ 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลตนเอง ส่วนปัจจัยด้านแรงสนันสนุนทางสังคม และด้านการ
รักษาพยาบาล มีผลทางบวกต่อการกลับมารักษาซ้ าของโรคปอดอุกกั้นเร้ือรัง 
 ผลการวิจัยในคร้ังนี้   สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนากิกรรมการพยาบาล  เพื่อลดการ
กลับมารักษาซ้ าของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่องวิจัย  ความมั่นคงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค 
  ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

  Emotional Stability and Adversity Quotient among Student at Boromarajonani  
  College of Nursing, Phayao. 

ชื่อผู้วิจัย  1.  นางสิรีย์ลักษณ์   ไชยลังกา   
  2.  นางสุระพรรณ พนมฤทธ์ิ 
  3.  นางสาวพร  บุญม ี
  4.  นางจรรยา   แก้วใจบุญ  
  5. นางเฉลิมพรรณ์ เมฆลอย     
หน่วยงาน  วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 
บทคัดย่อ  การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาร้อยละความมั่นคงทางอารมณ์
และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค และวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องระหว่าง
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา
และอาจารย์ บรรยากาศการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาและเพื่อน กับความมั่นคง
ทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ปีการศึกษา 2551 จ านวน 355 คน 
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัดความมั่นคงทางอารมณ์  แบบสอบถามวัดความสามารถใน
การเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค แบบสอบถามวัดสัมพันธภาพในครอบครัว แบบสอบถามวัด
การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล แบบสอบถามวัดสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  
แบบสอบถามวัดบรรยากาศการเรียนการสอน และแบบสอบถามวัดสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา
กับเพื่อน ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .870, .909, .870, .816, .874, .904 และ .928 ตามล าดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบไคว์สแคว์ (Chi-square test) 
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความมั่นคงทางอารมณ์ ระดับปานกลางคิด
เป็น ร้อยละ 52.8 มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคระดับสูงคิดเป็น  ร้อยละ 
86.4 ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษามีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทาง
อารมณ์ (P-value = .000) และมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรค (P-value = .014) ปัจจัยด้านบรรยากาศการเรียนการสอน ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับเพื่อน และปัจจัยด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GPA) มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค (P-value = .001, .000 และ .010 ตามล าดับ) และปัจจัยด้าน
ช้ันปีที่ศึกษามีความเกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงทางอารมณ์ (P-value = .004) โดยพบว่า ช้ันปีที่ 1 มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ระดับสูง ร้อยละ 61.2  ช้ันปีที่ 2 มีความมั่นคงทางอารมณ์ระดับสูง ร้อยละ 
43.2 และช้ันปีที่ 3 มีความมั่นคงทางอารมณ์ระดับสูง ร้อยละ 37.8 แสดงให้เห็นว่าช้ันปีที่สูงขึ้นมี



ความมั่นคงทางอารมณ์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็น เพราะว่าในช้ันปีที่สูงขึ้น
นักศึกษาย่ิงมีความเครียดมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ สถาบันการศึกษาควรมีนโยบายพัฒนาความมั่นคง
ทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาด้วยการพัฒนา
สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษา บรรยากาศการเรียนการสอน และสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับเพื่อน และควรมีการศึกษาถึงสาเหตุแท้จริงที่ท าให้นักศึกษาช้ันปีที่สูงขึ้นมีความมั่นคง
ทางอารมณ์ลดลง เพื่อน ามาวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปรยีบเทียบความมีคุณค่าในตนเองของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างโรงเรยีนประจ า 
และโรงเรียนไปกลับ  จังหวัดพะเยา 

นันทิกา  อนันต์ชัยพัทธนา 
 

บทคัดย่อ 
ความมีคุณค่าในตนเองเป็นลักษณะความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองในทางที่ดี มีความเคารพ 

และยอมรับว่าตนเองมีความส าคัญ มีความสามารถและใช้ความสามารถที่มีอยู่กระท าสิ่งต่างๆให้
ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ยอมรับนับถือตนเอง และมีความเช่ือมั่นในตนเอง ส าหรับการ
วิจัยคร้ังนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความมีคุณค่าในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ระหว่างโรงเรียนประจ า และโรงเรียนไปกลับในจังหวัดพะเยา ประชากรเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2551 ซึ่งอยู่ในระหว่างการเรียนในภาคเรียนที่ 2  ทั้งหมดจ านวน 
348 คน โดยเป็นนักเรียนโรงเรียนประจ า 71 คน และโรงเรียนไปกลับ 277 คน (ร้อยละ 15 ของแต่
ละระดับช้ัน) ข้อมูลรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบบันทึก
ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบวัดความมีคุณค่าในตนเอง ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นัยส าคัญ และค่า T-test 

ผลการวิจัยมีดงันี้   
1. ความมีคุณค่าในตนเองของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

พะเยา มีความมีคุณค่าในตนเองสูงกว่าโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
2.  ระดับช้ัน  มีความสัมพันธ์กับระดับความมคีณุค่าในตนเองของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาและโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  อย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05   

3. เพศ  มีความสัมพันธ์ระดับความมีคุณค่าในตนเองของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ พะเยาและโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  อย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

4. อายุ  มีความสัมพันธ์กับระดับความมีคุณค่าในตนเองของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาและโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  อย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05   
 

 
 

 

 

 



อัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 
นางจรรยา  แก้วใจบุญ 

    ดร. นิภา  ไชยรินค า 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในวิทยาลัยและผู้ใช้
บัณฑิตในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรภายในวิทยาลัย จ านวน 223 คน ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถาบัน จ านวน 72 คน ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิต 
อาจารย์พี่เลี้ยง และบุคลากรด้านสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

ความคิดเห็นต่ออัตลกัษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา บุคลากรภายใน
วิทยาลัย เห็นว่า ด้านที่เป็นอัตลักษณ์ และมีความโดดเด่นในระดับดีขึ้นไป คือ ด้านการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 96.9) ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ร้อยละ 86.1) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ทอ้งถิ่น (ร้อยละ 83) และด้านที่บุคลากรภายในเห็นว่ายังไม่เป็นอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัย คือ ด้านงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ  (ร้อยละ 78.9)      
 ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ บุคลากรภายในวิทยาลัย เห็นว่า ด้านที่เป็นอัตลักษณ์และมี
ความโดดเด่นในระดับดีขึ้นไป คือ ด้านวิชาการ และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  (ร้อยละ   95.5) รอง
ลงไปคือ ด้านทักษะทางการพยาบาล (ร้อยละ 89.2) และ ด้านเอกลกัษณ์บัณฑิต (ร้อยละ 85.7) 
   ความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถาบันเห็นว่า ด้านที่เป็นอัตลักษณ์ และมีความโดดเด่นในระดับดีขึ้นไป คือ ด้านการผลิตบัณฑติที่
มีคุณภาพ (ร้อยละ 80.6) และด้านที่ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถาบนัเห็นว่ายังไม่เป็นอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย มีค่าความคิดเห็นในระดับดีขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 80 คือ ด้านการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ  (ร้อยละ 69.4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่น (ร้อยละ 66.7) และ
ด้านงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ  (ร้อยละ 55.6)                  

ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถาบัน เห็นว่าว่า ด้านที่เป็นอัตลักษณ์
และมีความโดดเด่นในระดับดีขึ้นไป คือ ด้านทักษะทางการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ  (ร้อย
ละ   88.9)  
 
ค าส าคัญ อัตลักษณ์  


