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วัตถุประสงค: เพือ่ ศึกษาความแข็งแกรงในชีวติ วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันความแข็งแกรงในชีวติ และประเมิน
ความถูกตองเชิงโครงสรางของโมเดลโครงสรางองคประกอบความแข็งแกรงในชีวติ ของนิสติ พยาบาลระดับปริญญาตรี
วิธกี าร: กลุม ตัวอยางเปนนิสติ พยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคามชัน้ ปที่ 1-4 จํานวน 360 คน (รอยละ 94.7) เครือ่ งมือ
ที่ใชคือ แบบประเมินความแข็งแกรงในชีวิตประกอบดวย 3 องคประกอบ จํานวน 28 ขอ มีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .89 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ผล: กลุมตัวอยางมีคาคะแนนเฉลี่ยความแข็งแกรงในชีวิตโดยรวมอยูในระดับสูง (4.22) และพบวาอยูในระดับสูง
ทัง้ สามดาน โดยคาคะแนนเฉลีย่ ความแข็งแกรงในชีวติ ดานฉันมี (I have) สูงทีส่ ดุ (4.32) รองลงมาคือ ความแข็งแกรง
ในชีวิตดานฉันเปนคนที่ (I am) (4.21) และความแข็งแกรงในชีวิตดานฉันสามารถที่จะ (I can) (4.11) ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันความแข็งแกรงในชีวติ ของกลุม ตัวอยาง พบวาประกอบดวยสามองคประกอบ
ไดแก ดานฉันมี (I have) ดานฉันเปนคนที่ (I am) และดานฉันสามารถทีจ่ ะ (I can) มีคา นํา้ หนักองคประกอบเปนบวก
มีคานํ้าหนักองคประกอบเปน 1.00 ทุกดาน และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา โมเดลมีความตรง
เชิงโครงสราง มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ไดคาไคสแควรเทากับ 242.16
ที่องศาอิสระ (df) 258 p = 0.75; คา GFI = 0.95; CFI = 1.00; AGFI = 0.93; SRMR = 0.026; RMSEA = 0.00
สรุป: กลุมตัวอยางมีความแข็งแกรงในชีวิตอยูในระดับสูง และองคประกอบความแข็งแกรงในชีวิตสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดความแข็งแกรงในชีวิต (resilience) ที่มีสามองคประกอบหลัก คือ ฉันมี (I have) ฉันเปนคนที่ (I am)
และฉันสามารถที่จะ (I can)
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Abstract

Objective: To measure the resilience, to analyze the elements of their resilience, and to assess
the construct validity of structural model of resilience elements of nursing students.
Methods: The resilience survey was conducted among 360 nursing students (94.7%), year 1-4,
at Faculty of Nursing, Mahasarakham University. A research tool of the study was the 28-item
resilience evaluation form that divided into 3 components (Cronbach Alpha Coefficient = .89).
The statistical analysis included percentage, frequency and standard deviation.
Results: The subjects reported high level of overall dimensions of resilience, with an average
score of 4.22 out of 5.00. The resilience dimension with highest score was “I have” (4.32), followed
by “I am” (4.21) and “I can” (4.11). The confirmatory factor analysis showed that resilience of
the subjects consisted of three components, with all positive factor loadings at significance level
less than .01. The construct validity of the model was revealed with the indices for Goodness of
Fit between the model and the empirical data (Chi-square = 242.16, p = 0.75, df 258, GFI = 0.95,
CFI = 1.00, AGFI = 0.93, SRMR = 0.026, and RMSEA = 0.00).
Conclusion: The subjects reported high degree of resilience which consisted of three components
(“I have”, “I am” and “I can”).
Key words: confirmatory factor analysis, nursing student, resilience
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ลัดดา แสนสีหา

ไดลาํ บาก และการแสวงหาความสุขในชีวติ จะทําไดยาก
เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตของผูปวยโดยตรง จึงทําใหการเรียนและการฝก
ปฏิบตั งิ านของนิสติ พยาบาลมีแนวโนมเกิดความเครียด
ไดสูงกวานิสิตในสาขาอื่น13,14 ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาองคประกอบของความแข็งแกรงในชีวิต
ของนิสติ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory
factor analysis) ซึ่งจะทําใหไดขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
องคประกอบหลักของความแข็งแกรงในชีวิต รวมทั้ง
ความสัมพันธขององคประกอบเหลานัน้ เพือ่ ประโยชน
ในการประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย การวางแผน
จัดบรรยากาศทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรม รวมทัง้ การจัดบริการตาง ๆ เพือ่ สงเสริม
องคประกอบหลักของความแข็งแกรงในชีวิตของนิสิต
ตอไป
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
ความแข็งแกรงในชีวติ วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ความแข็ ง แกร ง ในชี วิ ต และประเมิ น ความถู ก ต อ ง
เชิงโครงสรางของโมเดลโครงสรางองคประกอบความ
แข็ ง แกร ง ในชี วิ ต ของนิ สิ ต พยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม

ความแข็ ง แกร ง ในชี วิ ต เป น ศั ก ยภาพหรื อ
ความสามารถของบุคคลในการยืนหยัดอยูไดอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท า มกลางภาวการณ ที่ ก  อ ให เ กิ ด
ความเครียดในชีวิต พรอมทั้งสามารถที่จะฟนตัวและ
นํ า พาชี วิ ต ของตนให ผ  า นพ น จากการรั บ มื อ กั บ
ผลกระทบที่เกิดจากภาวการณนั้นไดในเวลารวดเร็ว
อันจะนําสูก ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ เติบโตขึน้ และเขาใจ
ชีวิตมากขึ้น1 Grotberg2,3 ไดกลาววาความแข็งแกรง
ในชีวิต (resilience) มี 3 องคประกอบหลัก คือ
“ฉั น มี (I have)” เป น แหล ง สนั บ สนุ น ภายนอก
(external supports) ทีส่ ง เสริมใหเกิดความแข็งแกรง
ในชีวิต “ฉันเปนคนที่ (I am)” เปนความแข็งแกรง
ภายใน (inner strengths) ของแตละบุคคล และ
“ฉันสามารถที่จะ (I can)” เปนปจจัยดานทักษะใน
การจั ด การป ญ หาและสั ม พั น ธภาพระหว า งบุ ค คล
(interpersonal and problem-solving skills)
เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคมอยางมาก จึงจําเปนตองมีการ
ปรั บ ตั ว ให เ หมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
วัยรุนที่มีความแข็งแกรงในชีวิตสูงมีแนวโนมที่จะเกิด
ปญหาพฤติกรรมเสี่ยงดานตาง ๆ นอยกวาวัยรุนที่มี
ความแข็งแกรงในชีวิตตํ่า1
การศึกษาความแข็งแกรงในชีวิตของวัยรุน
โดยเฉพาะกลุมนิสิตนักศึกษาพยาบาลยังมีคอนขาง
จํากัด1,4-12 รายงานการศึกษาของพัชรินทร นินทจันทร
และคณะ พบวานักศึกษาที่มีความแข็งแกรงในชีวิตสูง
จะมีความเครียดนอยสงผลใหมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ดีขึ้น1 ความแข็งแกรงในชีวิตจึงมีความสําคัญตอการ
ศึ ก ษาของนิ สิ ต เป น อย า งมาก หากนิ สิ ต ขาดความ
แข็งแกรงในชีวติ เชือ่ ไดวา จะประสบความสําเร็จในชีวติ

วิธีการ

เป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ เพื่ อ ยื น ยั น โมเดล
การวั ด ความแข็ ง แกร ง ในชี วิ ต ของนิ สิ ต พยาบาล
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ว า มี ค วามถู ก ต อ งเชิ ง
โครงสรางกับขอมูลเชิงประจักษตามกรอบแนวคิด
ความแข็งแกรงในชีวิต1-3 ที่มีสามองคประกอบคือ
ฉันมี (I have) ฉันเปนคนที่ (I am) และฉันสามารถ
ที่จะ (I can)
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กลุมตัวอยางเปนนิสิตคณะพยาบาลศาสตร
ชัน้ ปที่ 1-4 ทีล่ งทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2558 และ
ยินยอมเขารวมการวิจยั จํานวน 380 คน เก็บขอมูลดวย
แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดชี้แจงถึงวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนการวิจัย กลุมตัวอยางสามารถขอยกเลิกการ
เขารวมการวิจยั โดยไมตอ งแจงเหตุผลและไมมผี ลกระทบ
ใด ๆ ขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะปดเปนความลับและ
ผลของการวิจยั จะนําเสนอในภาพรวม งานวิจยั นีไ้ ดรบั
การรับรองการพิทกั ษสทิ ธิจ์ ากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่ ศธ 0530.11/2558
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมิน
ความแข็งแกรงในชีวิตของพัชรินทร นินทจันทร และ
คณะ7 แบงเปนสามองคประกอบ จํานวน 28 ขอ
เนื่องจากเปนแบบสอบถามที่มีการปรับและประยุกต
ใหเหมาะกับบริบทของนิสิตในประเทศไทย1 นําไป
ทดลองใชกับนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิ ธี ข องครอนบาค
(Cronbach) พบวามีคา ความเชือ่ มัน่ ของแบบประเมิน
เทากับ .89 การวิจัยนี้เก็บขอมูลในเดือนกันยายน
ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยผูวิจัยเก็บขอมูลดวย
ตนเอง ไดรับแบบสอบถามที่มีการตอบแบบสอบถาม
สมบูรณคืนมา จํานวน 360 คน คิดเปนรอยละ 94.7
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิ ติ สํ า หรั บ ข อ มู ล พื้ น ฐานของกลุ  ม ตั ว อย า งใช ค  า
ความถี่ คารอยละ การวิเคราะหระดับความแข็งแกรง
ในชีวติ ใชคา เฉลีย่ (mean) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(standard deviation) เพือ่ อธิบายวามีความแข็งแกรง
ในชีวิตอยูในระดับใด โดยคะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33
หมายถึงระดับตํ่า คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.67 หมายถึง
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ระดับปานกลาง และคะแนนเฉลีย่ 3.68-5.00 หมายถึง
ระดับสูง วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory
factor analysis: CFA) ของความแข็งแกรงในชีวิต
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางระหวางโมเดล
สมการโครงสรางกับขอมู ล เชิงประจั กษ ซึ่งโมเดล
มี ลั ก ษณะตามแต ล ะองค ป ระกอบมี ค วามสั ม พั น ธ
เชิงบวกกับความแข็งแกรงในชีวติ กรอบแนวคิดในการวิจยั
โดยที่ตัวแปรทั้งหมดเปนผลมาจากองคประกอบการ
ความแข็งแกรงในชีวิต วิเคราะหโมเดลตามขอมูล
เชิ ง ประจั ก ษ เ พื่ อ สร า งสเกลขององค ป ระกอบหลั ก
คาสถิติสําคัญที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืน
ของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ประกอบดวย คาสถิติ
ไคสแควร (chi-square statistic) ควรมีคา เขาใกลศนู ย
คาไคสแควรสัมพัทธ (relative chi-square) เปน
คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนระหวาง
โมเดลที่มีคาองศาอิสระไมเทากันโดยมีคาไคสแควร
สั ม พั ท ธ ไ ม เ กิ น 3.00 ค า ดั ช นี วั ด ความกลมกลื น
(goodness of fit index: GFI) มีคา อยูร ะหวาง 0 ถึง 1
คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (adjusted
goodness of fit index: AGFI) เปนคาที่ไดจากการ
ปรับแกดัชนี GFI ควรมีคามากกวา 0.90 คาดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (comparative
fit index: CFI) ควรมีคามากกวา 0.95 คารากของ
คาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
(root mean square error of approximation:
RMSEA) หากตํ่ากวา 0.06 แสดงวาโมเดลสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษดี

ผล

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ
90.0) อายุ 20-21 ป (รอยละ 37.5) เปนนิสิตปที่ 2
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8.72 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันแบงออก
เปน 3 โมเดล ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ดานฉันมี (I have) พบวามี
จํานวนทัง้ สิน้ 9 ตัวบงชี้ มีคา นํา้ หนักองคประกอบตัง้ แต
0.20 ถึ ง 0.65 มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
ทุกตัวบงชี้ มีคาสัมประสิทธิ์พยากรณ (R2) ตั้งแต 0.04
ถึง 0.42 และมีคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ
ตั้งแต 0.01 ถึง 0.31 เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์คะแนน
องคประกอบ ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีคาเทากับศูนย ผลการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดความ
แข็งแกรงในชีวิตของดานฉันมี (I have) พบวาโมเดลมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑที่ดี
ซึ่งพิจารณาจากคาไคสแควร (χ2) มีคาเทากับ 16.31
คาความนาจะเปนเทากับ 0.64 ที่องศาอิสระ (df)
เทากับ 19 ดังภาพที่ 1

(รอยละ 28.6) เคยเขารวมกิจกรรมในโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย (รอยละ 96.7) และกลุม ตัวอยางมีคา เฉลีย่
ผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) 3.30 ระดับความแข็งแกรงในชีวติ
ของกลุมตัวอยาง มีคาคะแนนเฉลี่ยความแข็งแกรงใน
ชีวิตอยูในระดับสูง (X = 4.22) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับสูงทุกดาน โดยเรียงลําดับ
คาคะแนนเฉลีย่ จากมากไปหานอย คือ ความแข็งแกรง
ในชีวิตดานฉันมี (I have) (X =4.32) รองลงมาคือ
ความแข็ ง แกร ง ในชี วิ ต ด า นฉั น เป น คนที่ (I am)
(X =4.21) และความแข็งแกรงในชีวิตดานฉันสามารถ
ที่จะ (I can) (X =4.11) ตามลําดับ
เมื่อนําขอคําถามความแข็งแกรงในชีวิตของ
กลุม ตัวอยางทัง้ สามดานจํานวน 28 ตัวบงชี้ มาวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เพือ่ ตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสรางขององคประกอบดวยโปรแกรมลิสเรล

ภาพที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดความแข็งแกรงในชีวิตดานฉันมี (I have)
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องคประกอบที่ 2 ดานฉันเปนคนที่ (I am)
พบว า มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 10 ตั ว บ ง ชี้ มี ค  า นํ้ า หนั ก
องคประกอบตั้งแต 0.39 ถึง 0.67 มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทุกตัวบงชี้ มีคาสัมประสิทธิ์พยากรณ (R2)
ตั้งแต 0.15 ถึง 0.44 และมีคาสัมประสิทธิ์คะแนน
องคประกอบตั้งแต 0.08 ถึง 0.29 เมื่อพิจารณา
สัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีคา
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เทากับศูนย ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
โมเดลการวัดความแข็งแกรงในชีวิตของดานฉันเปน
คนที่ (I am) พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษอยูใ นเกณฑทดี่ ี ซึง่ พิจารณาจากคาไคสแควร
(χ2) มีคาเทากับ 25.87 คาความนาจะเปนเทากับ
0.63 ที่องศาอิสระ (df) เทากับ 29 ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดความแข็งแกรงในชีวิตดานฉันเปนคนที่ (I am)
องคประกอบที่ 3 ดานฉันสามารถทีจ่ ะ (I can)
พบวามีจาํ นวนทัง้ สิน้ 9 ตัวบงชี้ มีคา นํา้ หนักองคประกอบ
ตั้งแต 0.38 ถึง 0.61 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทุกตัวบงชี้ มีคาสัมประสิทธิ์พยากรณ (R2) ตั้งแต 0.14
ถึง 0.37 และมีคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ
ตั้งแต 0.07 ถึง 0.25 เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์คะแนน
องค ป ระกอบ ไม มี ตั ว บ ง ชี้ ใ ดที่ มี ค  า เท า กั บ ศู น ย

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัด
ความแข็งแกรงในชีวติ ของดานฉันสามารถทีจ่ ะ (I can)
พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยู
ในเกณฑ ที่ ดี ซึ่ ง พิ จ ารณาจากค า ไคสแควร ( χ2 )
มีคาเทากับ 18.55 คาความนาจะเปนเทากับ 0.67
ที่องศาอิสระ (df) เทากับ 22 ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดความแข็งแกรงในชีวิตดานฉันสามารถที่จะ (I can)
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ
สองความแข็งแกรงในชีวิตของกลุมตัวอยาง ดังตาราง
ที่ 1 คานํา้ หนักองคประกอบของความแข็งแกรงในชีวติ
ของกลุมตัวอยางเปนบวกทั้งสามดาน มีคานํ้าหนัก
องคประกอบเปน 1.00 ทุกดาน และมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .01 ทุกคา ซึง่ ในแตละองคประกอบมีความ
แปรผันรวมกับองคประกอบตัวบงชี้ความแข็งแกรงใน
ชีวิตของกลุมตัวอยาง นั่นคือองคประกอบดานฉันมี

(I have) ดานฉันเปนคนที่ (I am) และดานฉันสามารถ
ที่จะ (I can) มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหวาง
โมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ไดคาไคสแควร เทากับ
242.16 p = 0.75 ที่องศาอิสระ (df) 258 คา GFI =
0.95; CFI = 1.00; AGFI = 0.93; SRMR = 0.026;
RMSEA = 0.00 แสดงว า โมเดลมี ค วามตรงเชิ ง
โครงสราง ดังภาพที่ 4
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ
ขอความ
ดานฉันมี (I have)
X1 ฉันมีคนในครอบครัวอยางนอย 1 คน ที่ฉันสามารถไวใจ/เชื่อใจ และ
พรอมที่จะใหความรักแกฉันเสมอ ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น
X3 ฉันมีคนที่จะคอยสอน/ตักเตือน/บอก ในการกระทําสิ่งตาง ๆ เพื่อที่
ฉันจะไดไมทําในสิ่งที่อาจนําปญหา และความยุงยากมาสูตนเอง
X5 ฉันมีครอบครัวที่มั่นคง
X7 ฉันมีบุคคลหรือแหลงที่ใหการดูแลฉันในเรื่องของการไดรับบริการ/
สวัสดิการทางสังคมและดานความปลอดภัย
X11 ฉันมีคนนอกครอบครัวอยางนอย 1 คนที่สามารถไวใจ/เชื่อใจได
และพรอมที่จะใหความรักแกฉันเสมอไมวาจะเกิดอะไรขึ้น
X23 ฉันมีบุคคลหรือแหลงที่ใหการดูแลฉันในเรื่องของสุขภาพและการ
ศึกษา
X24 ฉันมีคนที่พรอมจะใหกําลังใจและสนับสนุนใหฉันเปนตัวของตัวเอง
X27 ฉันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใชยึดเหนี่ยวจิตใจ
X28 ฉันมีชีวิตอยูในชุมชนที่ดูแลฉันและใหความชวยเหลือฉันไดเมื่อฉัน
ตองการ (เชน โรงเรียน ชุมชนที่พักอาศัยฯ)
ดานฉันเปนคนที่ (I am)
X2 ฉันเปนคนที่รูจักเห็นอกเห็นใจและสามารถแสดงออกซึ่งความหวงใย
ใสใจตอคนรอบขาง
X9 ฉันเปนคนที่สามารถที่จะรักและเปนที่รักของคนอื่นได
X10 คนใกลชิดของฉันบอกฉันวา ฉันเปนคนมีนิสัยดีและวางตัวสบาย ๆ
X12 ฉันเปนคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง แตในขณะเดียวกันก็พรอมที่
จะยอมรับและยกยองผูอื่น
X16 ฉันเชื่อวาชีวิตนี้ยังมีความหวังเสมอ
X17 ฉันเปนคนอารมณดี
X18 ฉันเปนแบบอยางที่ดีซึ่งแสดงใหเห็นอยางสมํ่าเสมอวาการกระทํา
ตาง ๆ ในทางที่ถูกที่ควรเปนอยางไร
X19 ฉันเปนคนที่ไมละความพยายามในงานที่ทําอยูจนกวาจะสําเร็จ
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นํ้าหนัก
องคประกอบ

R2

สัมประสิทธิ์คะแนน
องคประกอบ

0.17**

0.03

-0.04

0.32**

0.10

0.11

0.32**
0.48**

0.10
0.23

0.07
0.07

0.43**

0.19

0.06

0.45**

0.20

0.01

0.45**
0.33**
0.54**

0.21
0.11
0.29

0.04
0.02
0.08

0.47**

0.22

0.03

0.59**
0.56**
0.61**

0.35
0.31
0.38

0.12
0.07
0.13

0.41**
0.40**
0.54**

0.17
0.16
0.29

0.06
-0.02
0.12

0.54**

0.29

0.09

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันความแข็งแกรงในชีวิตของนิสิตพยาบาล

ลัดดา แสนสีหา

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ (ตอ)
สัมประสิทธิ์คะแนน
นํ้าหนัก
R2
องคประกอบ
องคประกอบ
X21 ฉันเปนคนทีค่ ดิ พิจารณาวางแผนในอนาคตทีเ่ ปนไปไดในความเปนจริง 0.54**
0.29
0.11
X25 ฉันมีความเชื่อมั่นวาสิ่งตาง ๆ จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแมอยูในภาวะ
0.43**
0.18
0.03
ยากลําบาก
ดานฉันสามารถที่จะ (I can)
X4 ฉันสามารถทีจ่ ะมีอารมณขนั เพือ่ ชวยผอนคลายความตึงเครียดของตนเอง 0.38**
0.14
0.01
X6 ฉันสามารถที่จะหาทางออกหรือวิธีการใหม ๆ ที่ใชในการจัดการ 0.56**
0.32
0.16
กับปญหาที่เผชิญอยู
X8 ฉันสามารถทีจ่ ะขอความชวยเหลือจากใครสักคนไดในเวลาทีฉ่ นั ตองการ 0.44*
0.20
0.01
X13 ฉั น พร อ มที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบในสิ่ ง ที่ ฉั น กระทํ า และยอมรั บ ผลของ 0.49**
0.24
0.05
การกระทํานั้น
X14 ฉันรูจักเลือกจังหวะเวลาและรูกาลเทศะที่เหมาะสมในการพูดคุย 0.54**
0.29
0.05
กับผูอื่น
X15 คนอื่น ๆ มักจะดูมีความสุขเมื่อไดพบเห็น/พูดคุยกับฉัน
0.61**
0.38
0.13
X20 ฉันสามารถที่จะบอกความคิด ความรูสึกของตนเองใหกับผูอื่นได
0.43**
0.18
0.03
X22 ฉันสามารถที่จะจัดการกับปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
0.55**
0.30
0.08
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
X26 ฉันรูจักเลือกจังหวะเวลาและกาลเทศะที่เหมาะสมในการแสดงออก
0.50**
0.25
0.06
ทั้งดานการพูดและการกระทํา
ขอความ

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ความแข็งแกรงในชีวิต
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การสรางสเกลองคประกอบความแข็งแกรง
ในชีวิตของกลุมตัวอยาง เพื่อสรางตัวแปรใหมสําหรับ
นําไปวิเคราะหขั้นตอไป ไดสมการดังนี้
STRI = -0.04×1 + 0.11×3 + 0.07×5 + 0.076 ×7
+ 0.06×11 + 0.01×23 + 0.04×24
+ 0.02×27 + 0.08×28 + 0.03×2 + 0.12×9
+ 0.07×10 + 0.13×12 + 0.06×16 -0.02×17
+ 0.12×18 + 0.09×19 + 0.11×21
+ 0.03×25 + 0.01×4 + 0.16×6 + 0.01×8
+ 0.05×13 + 0.05×14 + 0.13×15
+ 0.03×20 + 0.08×22 + 0.06×26
(STRI หมายถึง แบบประเมินความแข็งแกรง
ในชีวิต หรือ State-Trait Resilience Inventory)
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ที่ ศึ ก ษาในนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
วิทยาเขตปตตานี พบคะแนนความยืดหยุน และทนทาน
(resilience) ในระดับเกณฑปกติ และการศึกษาของ
ระวินันท รื่นพรต17 ในนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร พบมี ค วามหยุ  น ตั ว
(resilience) อยูในระดับมาก
การศึกษาครั้งนี้พบความแข็งแกรงในชีวิตสูง
ทั้งสามดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
คือ ความแข็งแกรงในชีวติ ดานฉันมี (I have) รองลงมา
คือ ความแข็งแกรงในชีวติ ดานฉันเปนคนที่ (I am) และ
ความแข็งแกรงในชีวติ ดานฉันสามารถทีจ่ ะ (I can) ตาม
ลําดับ แมวา ความแข็งแกรงในชีวติ ดานฉันสามารถทีจ่ ะ
(I can) เปนปจจัยดานทักษะในการจัดการปญหาและ
สัมพันธภาพระหวางบุคคล (interpersonal and
problem-solving skills) มี ร ะดั บ คะแนนสู ง
แตบง บอกไดวา กลุม ตัวอยางอาจไดฝก ทักษะดานนีน้ อ ย
เปนผลใหทักษะในการจัดการปญหาและสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลไดคะแนนตํ่ากวาดานอื่น
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันความ
แข็งแกรงในชีวิตของกลุมตัวอยาง พบวาประกอบดวย
สามองคประกอบ มีคานํ้าหนักองคประกอบเปนบวก
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ไดแก ดาน
ฉันมี (I have) ดานฉันเปนคนที่ (I am) และดานฉัน
สามารถที่จะ (I can) โมเดลมีความตรงเชิงโครงสราง
มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหวางโมเดลกับขอมูล
เชิงประจักษ ไดคา ไคสแควร เทากับ 242.16 p = 0.75
ที่องศาอิสระ (df) 258; คา GFI = 0.95; CFI = 1.00;
AGFI = 0.93; SRMR = 0.026; RMSEA = 0.00
สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา1,7-9 ที่เชื่อวาความ
แข็งแกรงในชีวิตมี 3 องคประกอบหลัก คือ 1) แหลง
สนับสนุนภายนอกที่สงเสริมใหเกิดความแข็งแกรง

วิจารณ

การศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิ ง มี ค วามแข็ ง แกร ง ในชี วิ ต อยู  ใ นระดั บ สู ง
สอดคลองกับการศึกษาของทัศนา ทวีคูณ และคณะ6
ที่พบวานักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย มีคะแนนเฉลี่ยของพลังสุขภาพจิต
(resilience quotient) อยูในเกณฑปกติ และพรทิพย
วชิ ร ดิ ล ก 15 ที่ พ บว า นั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ป ที่ 1-4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มากกวารอยละ 90.0 มี
ความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤต (resilience
quotient) อยูใ นระดับปกติและมากกวาปกติ เชนเดียว
กับการศึกษาของพัชรินทร นินทจันทร และคณะ1
ที่ศึกษาในนักศึกษาพยาบาลโรงเรียนรามาธิบดีพบวา
คะแนนเฉลี่ ย ความแข็ ง แกร ง ในชี วิ ต (resilience)
131.66 (จากคะแนนรวม 33-165) แสดงวามีความ
แข็ ง แกร ง ในชี วิ ต สู ง และสอดคล อ งกั บ การศึ ก ษา
ในนักศึกษากลุมอื่น เชน เพ็ญประภา ปริญญาพล16
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ในชีวิต 2) ความเขมแข็งภายในของแตละบุคคล และ
3) ปจจัยดานทักษะในการจัดการปญหาและสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล
ดั ง นั้ น การจะทํ า ให นิ สิ ต พยาบาลมี ค วาม
แข็งแกรงในชีวิตนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ผูบริหาร ควร
นําตัวบงชี้ขององคประกอบความแข็งแกรงในชีวิตมา
พิจารณา เพือ่ สงเสริมแหลงสนับสนุนภายนอกทีส่ ง เสริม
ใหเกิดความแข็งแกรงในชีวติ และปรับปรุงพัฒนาความ
แข็งแกรงในชีวิตของนิสิตตอไป โดยเฉพาะดานความ
เข ม แข็ ง ภายในของแต ล ะบุ ค คล และ ด า นทั ก ษะ
ในการจัดการปญหาและสัมพันธภาพระหวางบุคคล
อยางไรก็ตาม การวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ จํากัดทีศ่ กึ ษา
เฉพาะนิสิต คณะพยาบาลศาสตรเทานั้น และเปนเพศ
หญิงเปนสวนใหญ หากจะมีนําผลการศึกษาไปใชกับ
นิสิตคณะอื่นที่มีลักษณะประชากรตางกันออกไป อาจ
ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมและศึกษาเพิ่มเติม
ตอไป

ขอขอบคุณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ใหการสนับสนุนเงินทุนสําหรับการ
ศึกษาในครั้งนี้
ความรูเดิม: ความแข็งแกรงในชีวิต (resilience)
มี 3 องคประกอบหลัก คือ ฉันมี (I have) ฉันเปน
คนที่ (I am) และฉันสามารถที่จะ (I can)
ความรู ใ หม : นิ สิ ต พยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม มีความแข็งแกรงในชีวติ อยูใ นระดับสูง
องคประกอบความแข็งแกรงในชีวิตสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดความแข็งแกรงในชีวิต (resilience)
ที่มีสามองคประกอบหลัก คือ ฉันมี (I have)
ฉันเปนคนที่ (I am) และฉันสามารถที่จะ (I can)
ประโยชน ที่ จ ะนํ า ไปใช : เป น ข อ มู ล สนั บ สนุ น
การจัดกิจกรรมเสริมพลังความแข็งแกรงในชีวิต
ในนิสิตพยาบาลทั้งสามองคประกอบ โดยเฉพาะ
องคประกอบดานฉันสามารถที่จะ (I can) ที่ได
คะแนนตํ า กว า องค ป ระกอบอื่ น เพื่ อ ให นิ สิ ต
ดําเนินชีวิตและจัดการปญหาในชีวิตไดดียิ่งขึ้น

สรุป

นิ สิ ต พยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
มีความแข็งแกรงในชีวิตอยูในระดับสูง องคประกอบ
ความแข็งแกรงในชีวติ สอดคลองกับกรอบแนวคิดความ
แข็งแกรงในชีวติ (resilience) ทีม่ สี ามองคประกอบหลัก
คือ ฉันมี (I have) ฉันเปนคนที่ (I am) และฉันสามารถ
ที่จะ (I can) โดยแหลงสนับสนุนภายนอกที่สงเสริม
ใหเกิดความแข็งแกรงในชีวิตมีคาสูงที่สุด สวนทักษะ
ในการจัดการปญหาและสัมพันธภาพระหวางบุคคล
มีคาตํ่าสุด
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