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Abstract
Purpose: To study satisfaction of head nurses and managers toward qualifications of graduates from
baccalaureate nursing program of one nursing college.
Design: Descriptive research.
Methods: The sample consisted of 117 head nurses and managers who have been working with nurses
graduated from one nursing college in the academic year 2009. The research instrument was the Satisfaction of
Head Nurses and Managers Questionnaire which was developed by the researchers and comprised of 42 items.
Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation.
Main findings: The results indicated that the overall satisfaction of head nurses and managers was at high
level (X = 4.03, SD = .33). The satisfaction scores on dimensions of professional conduct, academic/
professional practice, moral and ethics, communication ability, leadership, and individual personality were at
high levels as well (X = 4.26, 4.08, 4.06, 3.95, 3.93, and 3.89; SD = .48, .32, .41, .38, .42 and .62 respectively).
Conclusion and recommendations: The results indicated that the overall satisfaction of head nurses and
managers was at high level. Nursing college administrators need to develop learning and teaching model to
promote nurses’ qualifications to enhance the satisfaction of head nurses and managers.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึง่
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงพรรณนา
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างคือ ผูบ้ งั คับบัญชาขัน้ ต้นของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทีส่ �ำ เร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึง่ ในปีการศึกษา 2552 จำ�นวน 117 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม จำ�นวน 42 ข้อ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (X = 4.03, SD = .33) และเมือ่ พิจารณาคะแนนความพึง
พอใจรายด้านพบว่า ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านวิชาการ/การปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความสามารถ
ในการสือ่ สาร ด้านคุณลักษณะการเป็นผูน้ �ำ และด้านบุคลิกภาพ อยูใ่ นระดับมาก (X = 4.26, 4.08, 4.06, 3.95, 3.93, และ 3.89;
SD = .48, .32, .41, .38, .42 และ .62 ตามลำ�ดับ)
สรุปและข้อเสนอแนะ: ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก วิทยาลัยพยาบาลควรมีการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพือ่ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
คำ�สำ�คัญ: ความพึงพอใจ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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