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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เพื่อศึกษาปัญหาของนักเรียน

พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีมีจาํนวน 180 คนโดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป และแบบสอบถามปัญหาของ

นักเรียนพยาบาล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการศึกษาพบว่า

ปัญหาของนักเรียนพยาบาลสามารถจาํแนกออกเป็น 4 ด้านดังน้ี 1) ปัญหาทางด้านการเรียน   

นกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1 มีปัญหาในการทบทวนความรู้และการเตรียมสอบแต่ละรายวิชามากท่ีสุด 

นักเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 2  และ 3 มีปัญหาไดเ้กรดเฉล่ียรวมตํ่ากว่าท่ีตั้งใจไว ้มากท่ีสุด ชั้นปีท่ี 4      

มีปัญหาเก่ียวกบัการทาํงานวจิยั มากท่ีสุด 2)ปัญหาทางดา้นพฤติกรรม นกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1    มี

ปัญหาในการปรับตวัในการเรียนและการอยูห่อพกั มากท่ีสุด ส่วนนกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 2, 3 และ 

4  มีปัญหาการเสพติด Smart Phone, Tablet หรือเคร่ืองมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ มากท่ีสุด     

3) ปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจ นักเรียนพยาบาลทั้ ง 4 ชั้ นปี รู้สึกห่วงใยคนในครอบครัว 

เน่ืองจากตอ้งแยกออกมาอยู่หอพกัภายในวิทยาลยั มากท่ีสุด และ 4) ปัญหาทางด้านสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม นักเรียนพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี มีความเห็นตรงกนัว่าปัญหาท่ีมาจาก มีงานและกิจกรรม

หลากหลายท่ีตอ้งปฏิบติัจนไม่สามารถแบ่งเวลาได ้มากท่ีสุด 

คาํสําคญั :  (1) ปัญหา  (2) นกัเรียนพยาบาล 
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บทนํา 

การศึกษาในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์เป็นระบบการศึกษาท่ีก่อให้เกิดความวิตกกงัวลและ

ความตึงเครียดต่อนักศึกษาพยาบาลไดสู้งผูท่ี้เรียนในสาขาวิชาชีพพยาบาลจะตอ้งมีพื้นฐานความรู้

อยา่งดีมีความอดทนเสียสละเน่ืองจากเป็นวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัชีวิตและความปลอดภยัของ

ผูท่ี้มาขอรับบริการโดยในการเรียนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีตอ้งฝึกนกัศึกษาใหก้ารพยาบาล

ผูป่้วยในสถานการณ์จริงบนหอผูป่้วยทั้งเวรเชา้บ่ายดึกและการเผชิญกบัสภาพการณ์ต่างๆท่ีตอ้ง

อาศยัการตดัสินใจและทกัษะต่างๆรวมทั้ งตอ้งฝึกฝนการทาํงานร่วมกับบุคลากรในทีมสุขภาพ

เพื่อให้ได้บณัฑิตทางการพยาบาลท่ีพึงประสงค์ดงันั้นนักศึกษาพยาบาลจึงตอ้งมีการปรับตวัต่อ

ความเครียดจากการเรียนและการท่ีตอ้งเขา้มารับผดิชอบกบัชีวิตความเจบ็ป่วย ลว้นก่อใหเ้กิดปัญหา

กบันกัศึกษาพยาบาลไดท้ั้งส้ิน (มุสลินท ์ โตะ๊กานิ, 2552, หนา้ 21) 

 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เม่ือเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล

กองทพับกแลว้ จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปจากสถานศึกษาเดิม ตอ้งเขา้มาพกัในหอพกั อยูภ่ายใต้

กฎ ระเบียบ วินยัทหารอยา่งเคร่งครัด มีเพื่อนกลุ่มใหม่ท่ีหลากหลาย เปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางการ

เรียน ลกัษณะการเรียน โดยเรียนเน้ือหาวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติักบัผูป่้วยจริงๆ ส่ิงเหล่าน้ี 

นกัเรียนพยาบาลตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในการปรับตวั ถา้นกัเรียนพยาบาลประสบปัญหากบั

การปรับตวัจะเป็นผลเสีย ต่อตนเองและวิชาชีพอยา่งยิ่ง เป็นตน้ว่า นกัเรียนพยาบาลอาจไม่ประสบ

ผลสาํเร็จในการศึกษา เรียนตกซํ้ าชั้น ถูกให้ออก ลาออก หรือเม่ือสาํเร็จการศึกษาเป็นพยาบาลแลว้ 

ไม่ตั้งใจปฏิบติังาน ให้บริการท่ีไม่สุภาพ มีปัญหากบัผูร่้วมงาน ในท่ีสุดก็เปล่ียนไปประกอบอาชีพ

อ่ืน ทาํใหเ้กิดความสูญเปล่าทางการศึกษา และสูญเสียงบประมาณของกองทพับก (พรรณี   หวลบุต

ตา, 2542, หนา้ 3) 

 จากการศึกษาของ รัตติยา   สลางสิงห์ และคณะ (2548)  พบว่านักเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพับกมีความเครียดเม่ือพิจารณาในรายดา้นท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีทาํให้

นกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1 เกิดความเครียดมากท่ีสุดคือธรรมเนียมปฏิบติัและเม่ือพิจารณาในรายขอ้

คือการท่ีตอ้งท่องจาํช่ือพี่ให้ไดทุ้กคนให้ไดภ้ายใน 2 เดือนทั้งน้ีเพื่อให้นักเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1 

สามารถเรียกช่ือพี่ไดถู้กตอ้งโดยเช่ือว่าการท่องช่ือพี่จะทาํใหพ้ี่นอ้งมีความสนิทสนมและประโยชน์

ในการขอความช่วยเหลือทั้งท่ีอยู่ในหอพกัวิทยาลยัพยาบาลกองทพับกและท่ีอยู่บนหอผูป่้วยและ

สถานการณ์ท่ีทาํให้เครียดมากรองลงมาคือการถูกอบรมกฎระเบียบโดยนกัเรียนปกครองเน่ืองจาก

นกัเรียนพยาบาลทหารจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบคาํสั่งและคาํช้ีแจงของผูบ้งัคบับญัชาและ

ระเบียบของวิทยาลยัฯอยา่งเคร่งครัด ตอ้งใหค้วามเคารพต่อนกัเรียนพยาบาลท่ีมีอาวโุสสูงกว่า ทั้งน้ี 

เพื่อให้ทุกคนจะอยูใ่นวิทยาลยัไดอ้ยา่งสันติ ไม่มีความขดัแยง้ โดยทุกคนโดยเฉพาะนกัเรียนใหม่ท่ี



ตอ้งไดรั้บการอบรมอย่างเคร่งครัดมากกว่าชั้นอ่ืนๆ ซ่ึงการอบรมในแต่ละคร้ังจะใช้เวลาในการ 

อบรมนาน 1 – 1 ½ ชัว่โมง และในบางคร้ังอาจรบกวนเวลาส่วนตวัในชีวิตประจาํวนัทาํให้นกัเรียน

พยาบาลชั้นปีท่ี 1 เกิดความเครียดส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตและการเรียนได ้มีการ

เจ็บป่วยจากการฝึกทั้ งน้ีทางนักเรียนปกครองได้จัดการกับความเครียดในขณะท่ีฝึกอบรม

กฎระเบียบโดยการมีช่วงพกัหลงัจากฝึกทุกคร่ึงชั่วโมงและในช่วงพกัก็มีการผ่อนคลายโดยการ

พูดคุยสร้างกิจกรรมสนุกสนานเช่นสร้างเสียงหัวเราะปล่อยให้นั่งพกัและพูดคุยกบัเพื่อนและให้

แสดงความคิดเห็นซ่ึงสามารถนาํกลบัไปปรับปรุงแกไ้ขในการอบรมในคร้ังต่อไปไดน้อกจากน้ีกอง

การปกครองจดัให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาและมีผูบ้งัคบัหมวดประจาํชั้นปีเพื่อคอยดูแลให้คาํปรึกษาได้

อย่างใกลชิ้ดเพื่อให้นักเรียนพยาบาลสามารถระบายความรู้สึกเครียดไม่สบายใจทาํให้สามารถ

ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และเผชิญกบัความเครียดได ้

 จากการศึกษาของ พรรณี   หวลบุตตา (2542) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า การปฏิบติัต่อนกัเรียน

พยาบาล ควรเป็นไปในลกัษณะใหก้ารยอมรับ เขา้ใจ ไวว้างใจ และใหก้าํลงัใจ ในความสามารถตาม

ศกัยภาพของนักเรียน มีความเช่ือมั่นว่าเขาสามารถพิจารณาตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม เพื่อช่วยให้นักเรียนพยาบาลได้รับผิดชอบตนเอง  สําหรับการช่วยเหลือนั้น ควรเป็น

ลกัษณะความช่วยเหลือ ผูใ้หญ่ต่อผูใ้หญ่ คือให้คาํปรึกษาในการแกไ้ขปัญหา โดยไม่ทาํให้นกัเรียน

เสียสิทธ์ิความรับผิดชอบต่อส่ิงนั้น ควรให้นกัเรียนรับรู้และคน้หาดว้ยตนเอง โดยเฉพาะในการข้ึน

ฝึกปฏิบติังานบนหอผูป่้วย นกัเรียนพยาบาลจะพบกบัปัญหามากมาย อนัจะเป็นผลให้นกัเรียนขาด

ความมัน่ใจ เกิดความเครียด หมดกาํลงัใจท่ีจะปฏิบติังาน ครู อาจารย ์จะตอ้งมีส่วนช่วยในการลด

ความเครียด ความวิตกกงัวล และใหก้าํลงัใจเพื่อใหน้กัเรียนมีกาํลงัใจท่ีจะแกปั้ญหาต่อไป 

ดงันั้นในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมและงานวิจยั พบว่า นักเรียนพยาบาลมี

ปัญหามาก แม้ว่าจะมีผูศึ้กษาปัญหาของนักเรียน/นักศึกษาพยาบาลแล้ว แต่ส่วนใหญ่จะเป็น

การศึกษาเฉพาะนักเรียนพยาบาลท่ีศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีท่ี 1 สําหรับในการวิจัยน้ีจะดาํเนิน

การศึกษาปัญหาของนกัเรียนพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี เน่ืองจากจะไดท้ราบขอ้มูลและความแตกต่างของ

ปัญหาของนักเรียนพยาบาลแต่ละชั้นปี สามารถนาํผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการจดับริการให้

การปรึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของนกัศึกษาแต่ละชั้นปีต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาสาํรวจปัญหาของนกัเรียนพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก ชั้นปีท่ี 1-4 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาจําแนกตามชั้ นปีของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล

กองทพับก 



ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักเรียนพยาบาล หลกัสูตร  พยาบาลศาสตรบณัฑิต 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก ชั้นปีท่ี 1 - 4  จาํนวน 326 คน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ไดท้ราบถึงปัญหาของนักเรียนพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพับกชั้นปีท่ี 1-4และเป็น

แนวทางในการจัดบริการให้การปรึกษาท่ีเหมาะสมกับนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล

กองทพับกชั้นปีท่ี 1-4 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของนักเรียนพยาบาล ชั้ นปีท่ี 1-4 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้รูปแบบการสํารวจ (Survey 

Research) 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก ชั้นปีท่ี   

1-4 จาํนวน  326 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ คือ นกัเรียนพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก 

ชั้นปีท่ี 1, 2 , 3 และ 4 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 180  โดยการคาํนวณโดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่

(Yamane, 1973) เพื่อกาํหนดขนาดตวัอยา่ง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัสร้างข้ึน จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั

ท่ี เก่ียวข้องกับปัญ หาของนักศึกษาพยาบาล และได้ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของ

แบบสอบถามโดยผูท้รงคุณวุฒิดา้นการให้การปรึกษา และตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถาม

โดยการทดลองใช้ (try out) กบันักเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1-4 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน 

เพื่อทดสอบความเขา้ใจในแบบสอบถาม แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยใช้

สถิติการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach Alpha Coefficient 

ผลการวิเคราะห์ ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.887 แบบสอบถามหรือเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนแบ่งเป็น 2 

ตอน ดงัน้ี 



ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 

ตอนท่ี 2 ปัญหาของนกัเรียนพยาบาล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทาํหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวมรวม

ขอ้มูลจากภาควิชาจิตวิทยา ติดต่อประสานไปยงัผูอ้าํนวยการวิทยาลยัพยาบาลกองทพับก เพื่อช้ีแจง

วัตถุประสงค์และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้ นจึงดําเนินการเก็บข้อมูล โดยการแจก

แบบสอบถาม รวบรวมขอ้มูล  ให้นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดให้ผูต้อบ

แบบสอบถามเขา้ใจ และรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 180 คน จากนั้นนํา

แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนท่ีจะนาํมาวิเคราะห์ต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 

1. ค่าร้อยละ (percentage) เพื่อบรรยายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพือ่วิเคราะห์ ปัญหาของ

นกัเรียนพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการวจัิย 

ตาราง 1 ค่าเฉล่ียปัญหาทางดา้นการเรียนของนกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1-4  

ปัญหาของนกัเรียนพยาบาล 

ชั้นปีท่ี 1 

n=45 

ชั้นปีท่ี 2 

n=45 

ชั้นปีท่ี 3 

n=45 

ชั้นปีท่ี 4 

n=45 

รวมทุกชั้นปี 

n=180 

    X SD X SD  X SD  X SD  X SD  

ปัญหาทางด้านการเรียน          

ไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน, เรียนไม่ทนัเพ่ือน 2.76 0.86 2.69 0.82 2.76 0.57 2.53 0.76 2.68 0.76 

ไดค้ะแนนเกรดเฉล่ียรวมตํ่ากวา่ท่ีตั้งใจไว ้ 2.96 0.95 3.38 1.07 3.36 0.86 3.24 0.83 3.23 0.94 

มีปัญหาในการทบทวนความรู้และการเตรียมตวัสอบ 

แต่ละรายวิชา 

3.02 0.97 3.07 0.84 3.00 0.83 3.00 0.93 3.02 0.89 

มีปัญหาการข้ึนฝึกปฏิบติังานบนหอผูป่้วย 1.73 0.96 2.56 0.79 2.38 1.01 2.42 0.89 2.27 0.96 

มีปัญหาเก่ียวกบัการทาํงานวจิยั 1.67 0.93 2.56 0.92 2.49 0.87 3.51 1.01 2.56 1.14 

มีปัญหาในการทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนมาเพ่ือสอบรวบ

ยอดของ ม.มหิดล 

2.16 1.19 2.78 1.02 2.91 0.85 3.29 0.90 2.78 1.07 

ความมุ่งมัน่ในการตั้งใจเรียนลดลง 2.22 0.93 2.27 0.92 2.58 0.84 2.71 1.06 2.44 0.95 

 

จากตาราง 1 พบว่า นกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1 มีปัญหาดา้นการเรียน ในเร่ือง ปัญหาในการ

ทบทวนความรู้และการเตรียมตวัสอบแต่ละรายวิชา มากท่ีสุด โดยเป็นปัญหาระดับปานกลาง        

(  = 3.02) ปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ มีปัญหาเก่ียวกบัการทาํงานวิจยั เป็นปัญหาระดบัตํ่า (  = 1.67) 

นกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 2 มีปัญหาดา้นการเรียน ในเร่ือง ไดค้ะแนนเกรดเฉล่ียรวมตํ่ากว่าท่ี

ตั้งใจไว ้มากท่ีสุด โดยเป็นปัญหาระดบัปานกลาง (  = 3.38)  ปัญหาน้อยท่ีสุดคือ ความมุ่งมัน่ใน

การตั้งใจเรียนลดลง เป็นปัญหาระดบัตํ่า (  = 2.22) 

นกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 3 มีปัญหาดา้นการเรียน ในเร่ือง ไดค้ะแนนเกรดเฉล่ียรวมตํ่ากว่าท่ี

ตั้งใจไวม้ากท่ีสุด โดยเป็นปัญหาระดบัปานกลาง (  = 3.36) ปัญหานอ้ยท่ีสุดคือ มีปัญหาการข้ึนฝึก

ปฏิบติังานบนหอผูป่้วย เป็นปัญหาระดบัตํ่า (  = 2.38) 

นักเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 4 มีปัญหาดา้นการเรียน ในเร่ือง มีปัญหาเก่ียวกบัการทาํงานวิจยั 

มากท่ีสุด โดยเป็นปัญหาระดบัสูง (  = 3.51) ปัญหานอ้ยท่ีสุดคือ มีปัญหาการข้ึนฝึกปฏิบติังานบน

หอผูป่้วย เป็นปัญหาระดบัตํ่า (  = 2.42) 

 



ตาราง 2 ค่าเฉล่ียปัญหาทางดา้นพฤติกรรมของนกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1-4  

ปัญหาของนกัเรียนพยาบาล 

ชั้นปีท่ี 1 

n=45 

ชั้นปีท่ี 2 

n=45 

ชั้นปีท่ี 3 

n=45 

ชั้นปีท่ี 4 

n=45 

รวมทุกชั้นปี 

n=180 

X SD  X SD  X SD  X SD  X SD  

ปัญหาทางด้านพฤตกิรรม           

ปัญหาการเสพติด Smart Phone, Tablet หรือ

เคร่ืองมือส่ือสารอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

1.98 1.03 2.80 1.04 3.18 1.07 3.07 1.03 2.76 1.14 

ไม่เป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพ่ือน 1.42 0.62 1.42 0.62 1.80 0.82 1.67 0.67 1.58 0.70 

มีปัญหาการคบเพ่ือนต่างเพศ 1.40 0.54 1.49 0.73 1.62 0.72 1.60 0.69 1.53 0.67 

มีปัญหากบักฎระเบียบของวทิยาลยัฯ 2.11 0.94 1.67 0.93 1.87 0.82 2.11 0.96 1.94 0.92 

มีพฤติกรรมใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 2.00 1.02 2.44 1.01 2.69 0.99 2.40 1.05 2.38 1.04 

มีปัญหาในการปรับตวัในการเรียนและการอยูห่อพกั 2.71 1.78 1.96 1.02 1.96 0.77 1.98 0.99 2.15 1.24 

มีปัญหากบัการฝึกระเบียบวนิยัทหาร 2.40 1.01 1.89 0.96 1.78 0.70 1.93 0.86 2.00 0.92 

 

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1 มีปัญหาดา้นพฤติกรรม ในเร่ือง ปัญหาใน

การปรับตวัในการเรียนและการอยู่หอพกั มากท่ีสุด  โดยเป็นปัญหาระดับปานกลาง(  = 2.71)  

ปัญหาท่ีน้อยท่ีสุด คือ ปัญหาการคบเพื่อนต่างเพศเป็นปัญหาระดับตํ่ามาก(  = 1 .40)   สําหรับ

นกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 2-4   มีปัญหาดา้นพฤติกรรมในเร่ือง การเสพติด Smart Phone, Tablet หรือ

เคร่ืองมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ มากท่ีสุดเป็นปัญหาระดับปานกลาง(  = 2 .80,  = 3.18 

และ  = 3.07 ตามลาํดบั )   ปัญหาระดบัตํ่าท่ีสุดของนกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 2 คือไม่เป็นท่ียอมรับ

ของกลุ่มเพื่อน (  = 1 .42) นกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 3 และ 4 ปัญหาระดบัตํ่าท่ีสุดคือ ปัญหาการคบ

เพื่อนต่างเพศ  (  = 1 .49) และ(  = 1 .60) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง  3 ค่าเฉล่ียปัญหาทางดา้นอารมณ์และจิตใจของนกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1-4  

ปัญหาของนกัเรียนพยาบาล 

ชั้นปีท่ี 1 

n=45 

ชั้นปีท่ี 2 

n=45 

ชั้นปีท่ี 3 

n=45 

ชั้นปีท่ี 4 

n=45 

รวมทุกชั้นปี 

n=180 

X SD  X SD  X SD  X SD  X SD  

ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ           

รู้สึกดอ้ยเม่ือเทียบผลการเรียนกบัเพ่ือนในชั้นเดียวกนั 2.58 0.81 2.49 1.01 2.56 1.08 2.22 0.95 2.46 0.97 

ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของ

ตนเองได ้

1.73 0.69 1.89 0.86 2.07 0.72 1.82 0.83 1.88 0.78 

รู้สึกห่วงใยคนในครอบครัว เน่ืองจากตอ้งแยกออกมา

อยูห่อพกัภายในวทิยาลยั 

3.78 1.09 3.62 1.15 3.62 1.11 3.51 1.10 3.63 1.11 

มีความกงัวลเก่ียวกบัรูปร่างหนา้ตาของตนเอง 2.29 0.92 2.11 0.99 2.44 1.04 2.36 1.00 2.30 0.99 

มีความเครียดไดง่้าย 3.04 0.99 2.51 1.01 2.78 0.88 2.84 0.93 2.79 0.97 

รู้สึกตึงเครียดและเบ่ือหน่ายขณะข้ึนฝึกปฏิบติังานบน

หอผูป่้วย 

1.62 0.75 2.31 1.02 2.47 0.76 2.64 1.05 2.26 0.98 

รู้สึกกงัวลเก่ียวกบัผลการเรียนของตนเอง 3.47 1.04 3.16 1.19 3.16 1.07 2.89 0.94 3.17 1.07 

 

จากตาราง 3  พบว่านักเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1-4  มีปัญหาด้านอารมณ์และ

จิตใจ ในเร่ือง รู้สึกห่วงใยคนในครอบครัว เน่ืองจากตอ้งแยกออกมาอยูห่อพกัภายในวิทยาลยั  มาก

ท่ีสุด โดยเป็นปัญหาระดับสูง ((  = 3.78), (  = 3.62) (  = 3.62) และ(  = 3.51) ตามลําดับ)   

ปัญหาน้อยท่ีสุดจะมีความแตกต่างกัน สําหรับนักเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1 รู้สึกตึงเครียดและเบ่ือ

หน่ายขณะข้ึนฝึกปฏิบติังานบนหอผูป่้วย  เป็นปัญหาระดบัตํ่า (  = 1.62)  ส่วนนกัเรียนพยาบาลชั้น

ปีท่ี 2-4 นั้น ปัญหาน้อยท่ีสุด คือไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเองได ้เป็น

ปัญหาระดบัตํ่า(  = 1.89,  = 2.07, และ  = 1.82 ตามลาํดบั ) 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 4 ค่าเฉล่ียปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมของนกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1-4  

ปัญหาของนกัเรียนพยาบาล 

ชั้นปีท่ี 1 

n=45 

ชั้นปีท่ี 2 

n=45 

ชั้นปีท่ี 3 

n=45 

ชั้นปีท่ี 4 

n=45 

รวมทุกชั้น

ปี 

n=180 

X SD  X SD  X SD  X SD  X SD  

ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม           

ไม่พึงพอใจอาหารท่ีโรงประกอบเล้ียงจดัให ้ 2.20 1.04 2.56 1.01 2.58 0.92 2.69 1.04 2.51 1.01 

ไม่พึงพอใจเก่ียวกบัสถานท่ีพกัอาศยั 1.80 0.67 1.82 0.78 1.96 0.67 1.87 0.82 1.86 0.73 

ไม่พึงพอใจในอาคาร/สถานท่ี/หอ้งเรียน 1.64 0.61 1.96 0.82 2.11 0.68 2.36 0.91 2.02 0.80 

มีปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้ายในดา้นการเรียน การทาํกิจกรรม

หรือโครงการต่างๆ 

2.11 1.01 2.58 1.12 2.64 0.96 2.73 0.99 2.52 1.04 

มีงานและกิจกรรมหลากหลายท่ีตอ้งปฏิบติัจนไม่

สามารถแบ่งเวลาได ้

2.49 1.08 2.89 1.17 2.91 0.97 3.09 1.13 2.84 1.10 

มีปัญหาเก่ียวกบั ขนบธรรมเนียม ระบบรุ่นพ่ีรุ่นนอ้งใน 

วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 

2.47 0.84 2.24 0.91 2.56 1.01 1.98 0.94 2.31 0.95 

มีปัญหาดา้นการประกอบอาชีพหลงัจบการศึกษา 1.60 0.78 1.71 0.63 1.80 0.76 2.09 1.15 1.80 0.86 
 

จากตาราง 4 พบวา่นกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1-4  มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

ในเร่ือง มีงานและกิจกรรมหลากหลายท่ีตอ้งปฏิบติัจนไม่สามารถแบ่งเวลาได ้เป็นปัญหาระดบัสูง

((  = 2.49), (  = 2.89), (  = 2.91) และ (  = 3.09) ตามลาํดับ) ปัญหาท่ีน้อยท่ีสุดของ นักเรียน

พยาบาลชั้นปีท่ี 1-3  คือ ปัญหาดา้นการประกอบอาชีพหลงัจบการศึกษา((  = 1.60), (  = 1.71), 

และ (  = 1.80) ตามลาํดับ)    ยกเวน้นักเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 4 มีปัญหาน้อยท่ีสุดในเร่ืองไม่พึง

พอใจเก่ียวกบัสถานท่ีพกัอาศยั (  =1.87) 

อภิปรายผลการวจัิย 

1.ปัญหาดา้นการเรียน 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า นักเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1 มีปัญหามากท่ีสุด คือการ

ทบทวนความรู้และการเตรียมตวัสอบแต่ละรายวิชา  นักเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 มี

ปัญหาเร่ืองการไดค้ะแนนเกรดเฉล่ียรวมตํ่ากว่าท่ีตั้งใจ มากท่ีสุด และนักเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 4 

ปัญหาเก่ียวกับการทาํงานวิจยั มากท่ีสุด ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ ท่ี

พบวา่นกัศึกษาพยาบาลมีปัญหาการเรียนเป็นลาํดบัแรกและเป็นปัญหาสาํคญัท่ีสุด (อรพรรณ ลือบุญ



ธวชัชัย, 2529; พรรณวิภา บรรณเกียรติ, 2543; มุสลินท์ โต๊ะกานิ,2552) เน่ืองจากปัญหาดา้นการ

เรียนเป็นปัญหาท่ีเก่ียวกับนักศึกษาโดยตรง เพราะมีผลต่อการสําเร็จและการประกอบอาชีพใน

อนาคต จึงทาํให้นกัศึกษาพยาบาลรู้สึกว่าปัญหาการเรียนเป็นปัญหาท่ีมีความสาํคญัเป็นลาํดบัแรก 

โดยเฉพาะสภาพการ เรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล เป็นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตมนุษย ์และ

นักศึกษาพยาบาลจาํเป็นตอ้งเรียนควบคู่กนัไปทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัโดยนาํองคค์วามรู้ใน

ภาคทฤษฎีไปประยุกตใ์ชใ้นการฝึกภาคปฏิบติั และเพื่อให้มีประสบการณ์ทางการพยาบาลผูป่้วย 

และในการเรียนภาคทฤษฎีของทุกชั้นปี ตอ้งมีการวดัและประเมินผลการเรียนโดยการสอบในแต่ละ

รายวิชา ปัญหาการสอบจึงเป็นปัญหาหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีพบเป็นลาํดบัต่อมา ส่วนใหญ่มีปัญหาการเรียน

ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัมากเป็นลาํดบัแรก 

2.ปัญหาทางดา้นพฤติกรรม 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ นกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1 มีปัญหาในการปรับตวัในการ

เรียนและการอยู่หอพกั มากท่ีสุด นักเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 2, 3 และ 4 มีปัญหาการเสพติด Smart 

Phone, Tablet หรือเคร่ืองมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ มากท่ีสุด จะเห็นได้ว่ามีเพียงนักเรียน

พยาบาลชั้นปีท่ี 1 เท่านั้นท่ีมีปัญหาในการปรับตวัมากท่ีสุด แต่ นกัเรียนพยาบาลชั้นปีอ่ืนๆมีปัญหา

เร่ืองการปรับตวัน้อย ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนพยาบาลทุกคนตอ้งเขา้ศึกษาอยู่ในวิทยาลยัพยาบาล

เดียวกนั เป็นเวลาถึง 4 ปี และตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด ทาํใหน้กัเรียนพยาบาลตอ้งมี

การเรียนรู้ เพื่อท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มเดียวกนั ประกอบกบันักเรียนพยาบาล

ส่วนใหญ่ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูเอาใส่อย่างเขม้งวด เพราะเป็นเพศหญิง จึงทาํให้มีการปรับตวัเขา้

กบักฎ ระเบียบ และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ของวิทยาลยัไดเ้ป็นอย่างดี (พรรณี  หวลบุตตา, หน้า 58)  

ส่วนปัญหาการเสพติด Smart Phone, Tablet หรือเคร่ืองมือส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ ของนกัเรียน

ชั้นปีท่ี 2, 3 และ 4 นั้น ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัการศึกษา พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มสายสังคมศึกษา ชั้ นปีท่ี 4 ของ วิสารัตน์  พนัต่วน (2555) ท่ีพบว่า

นกัศึกษามีการใชป้ระโยชน์ทางดา้นสังคมจากการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมาก เน่ืองจากปัจจุบนัมีการ

ให้บริการแบบเหมาจ่ายรายเดือน และในมหาวิทยาลยัมีการบริการอินเตอร์เน็ตฟรีให้กบันกัศึกษา 

จึงมีการเปิดใชง้านอินเตอร์เน็ตเกือบตลอดทั้งวนั เช่ือมต่อกบัสังคมออนไลน์ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ

เป็นเวลาพกัผ่อนหรือเวลาเรียน อาทิเช่น คุย Line กบัเพื่อนในขณะท่ีมีการเรียนการสอน ถ่ายภาพ

สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อเผยแผชี่วิตประจาํวนับน Facebook ติดต่อกบัเพื่อนดว้ย Skype เพื่อส่ือสาร

กนัโดยสามารถเห็นการเคล่ือนไหวของอีกฝ่ายไดเ้สมือนอยูท่ี่เดียวกนั 

 

 



3. ปัญหาทางดา้นอารมณ์และจิตใจ 

นกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1- 4  มีปัญหา รู้สึกห่วงใยคนในครอบครัว เน่ืองจากตอ้งแยก

ออกมาอยูห่อพกัภายในวิทยาลยัฯ มากท่ีสุด เช่นเดียวกนัทั้ง 4 ชั้นปี   ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัเรียนพยาบาล

ทุกคนตอ้งพกัอยูภ่ายในหอพกัท่ีทางวทิยาลยัฯ จดัไวใ้ห ้  เป็นลกัษณะการพกัอาศยัแบบนกัเรียน

ประจาํ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบของหอพกัท่ีเคร่งครัด ตอ้งอยูห่่างจากคนในครอบครัว ตอ้งปรับตวั

เขา้กบัวิถีชีวติ วฒันธรรม รูปแบบการเรียนใหม่ๆ เจอกบั สภาพแวดลอ้มท่ีไม่คุน้เคย ตอ้งปรับสภาพ

ร่างกาย มีความวิตกกงัวลกบัสภาพสงัคมใหม่  รวมไปถึงความจาํเป็นในการหาเพือ่นใหม่  บางคนมี

ความรู้สึกกดดนักบัการท่ีตอ้งทาํใหต้นเองประสบความสาํเร็จในการศึกษาอีกดว้ย  ซ่ึงอาการเหล่าน้ี

เป็นลกัษณะของอาการคิดถึงบา้น (Homesick)  อาการคิดถึงบา้นน้ีนอกจากจะทาํใหรู้้สึกไม่สบายใจ

แลว้ ยงัส่งผลถึงสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และหน่วยความจาํของสมองอีกดว้ย จากการศึกษาของ 

Christopher A. Thurber และ Edward A. Walton (2012) พบวา่วิทยาลยัฯ เป็นตวัจกัรสาํคญัในการ

แกปั้ญหาใหน้กัศึกษา นบัตั้งแต่กา้วแรกท่ีเขา้มาอยูใ่นวิทยาลยัฯ การไดรั้บการตอ้นรับท่ีอบอุ่น 

สนุกสนาน และผอ่นคลาย ทาํใหรู้้สึกวา่วิทยาลยัฯ เป็นเสมือนครอบครัว ก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้สู่ช่วง

การศึกษาจริง ๆ มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นสุขภาพ และจิตใจต่าง ๆ ทาํใหเ้กิดความรู้สึกเท่าเทียม และ

เป็นส่วนหน่ึงของสงัคมใหม่    ทาํใหน้กัศึกษา ไม่รู้สึกวา่พวกเขากาํลงัขาดบางส่ิงบางอยา่งในชีวติ 

หรือส่ิงท่ีเคยมีท่ีบา้น หากมีการเตรียมตวัท่ีดีล่วงหนา้  ศึกษากฎระเบียบ รูปแบบการเรียนมาก่อน 

เม่ือตอ้งมาเรียนจริงกจ็ะปรับตวัไดง่้ายและไม่มีอาการคิดถึงบา้น 

4. ปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

นกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1- 4  มีปัญหา มีงานและกิจกรรมหลากหลายท่ีตอ้งปฏิบติัจน

ไม่สามารถแบ่งเวลาได ้มากท่ีสุด เช่นเดียวกนัทั้ง 4 ชั้นปี เน่ืองจากการศึกษาในวิทยาลยัพยาบาล

กองทพับก นอกจากการศึกษาเล่าเรียนปกติ ท่ีตอ้งมีการอ่านหนงัสือทบทวนบทเรียน การเตรียมตวั

สอบ การทาํรายงาน การข้ึนฝึกปฏิบติังานบนหอผูป่้วย การศึกษา case study แลว้ ยงัมีภารกิจท่ี

สนบัสนุนกิจกรรมของกองทพับก กิจกรรมท่ีทางวิทยาลยัฯ จดัข้ึน และกิจกรรมชมรมต่างๆ ภายใน

วิทยาลยัฯ ซ่ึงอาจทาํให้นักเรียนพยาบาลไม่สามารถจดัสรรเวลาให้เหมาะสมได้ จากการศึกษา  

พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาระดบั ปริญญาตรี มหาวิทยาลยั

หาดใหญ่ ของอภินันท์ สิริรัตนจิตต์ (2557) ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี

ความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรมการใชเ้วลาว่าง แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้

เวลาว่าง มีความสัมพนัธ์กันในทางตรงกันขา้มกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพนัธ์ในทางลบ

กบัพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างดา้นกิจกรรมการเรียน แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างดา้น



กิจกรรมการเรียน ไม่ไดส่้งเสริมให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มี

ความสมัพนัธ์ทางตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งดา้นกิจกรรมการพกัผอ่น แสดงใหเ้ห็นว่า 

พฤติกรรมการใชเ้วลาว่างดา้นกิจกรรมพกัผ่อน ไม่ไดส้นับสนุนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงข้ึน รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชเ้วลาว่างดา้น

กิจกรรมสุขภาพและด้านกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้าน

กิจกรรมสุขภาพและกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งเพื่อส่งเสริมให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงสรุป ไดว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ไม่มีความสัมพนัธ์และไดรั้บผลสืบเน่ืองจากพฤติกรรมการใช้

เวลาว่างทั้ ง 4 ด้าน ทั้ งน้ีเป็นเพราะธรรมชาติของผูเ้รียนส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในช่วงวยัรุ่น มีเป้าหมาย

การศึกษาเพียงแต่ใหส้าํเร็จเป็นส่วนใหญ่ และยงัพบวา่ ผลการสงัเกตพฤติกรรมนั้น นกัศึกษาไดเ้วลา

ในการพฒันาความสามารถทางวิชาการนอ้ยและพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งส่วนใหญ่นั้น จะถูกใชไ้ป

กับภารกิจส่วนตวั เช่น การเล่น Facebook หรือการเสริมความงาม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลให้ผูเ้รียนมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเกิดข้ึนจากนิสยัการเรียนท่ีแทจ้ริง 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

ควรนําประเด็นปัญหาของนักเรียนพยาบาลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการจดัการให้การ

ปรึกษาใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียนพยาบาลแต่ละชั้นปีอยา่งแทจ้ริง  

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัญหาของนักเรียนพยาบาล เหล่าทัพอ่ืน เช่น นักเรียนพยาบาล

กองทพัอากาศ นักเรียนพยาบาลกองทพัเรือ และ นักเรียนพยาบาลตาํรวจ ว่ามีปัญหาเหมือนหรือ

แตกต่างกนัอยา่งไร 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัญหาของนกัเรียนหรือนกัศึกษาพยาบาล สถาบนัอ่ืนๆ มีไม่ใช่

ของเหล่าทพั เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะปัญหาวา่มีความเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 
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