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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:	เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลแห่งหน่ึง

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา 

 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บังคับบัญชาข้ันต้นของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ท่ีสำาเร็จการศึกษาจาก

วิทยาลัยพยาบาลแห่งหน่ึง ในปีการศึกษา 2552 จำานวน 117 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม จำานวน 42 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

แจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย: ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม อยู่ในระดับมาก (X = 4.03, SD = .33)  และเม่ือพิจารณาคะแนนความพึง

พอใจรายด้านพบว่า ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านวิชาการ/การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความสามารถ

ในการส่ือสาร ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้นำา และด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก (X = 4.26, 4.08, 4.06, 3.95, 3.93, และ 3.89;  

SD = .48, .32, .41, .38, .42 และ .62 ตามลำาดับ)

 สรุปและข้อเสนอแนะ: ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก วิทยาลัยพยาบาลควรมีการพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

คำาสำาคัญ:	ความพึงพอใจ ผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต*



J Nurs sci  Vol 33 Suppl 1 January-March 2015

Journal of Nursing Science 79

ความสำาคัญของปัญหา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22 กำาหนดว่า การศึกษาต้องยึดหลัก

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า

ผู้เรียนสำาคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ นอกจากน้ัน

ในมาตรา 24 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

คิดเป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น รวมท้ังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ

กระบวนการทำางานอย่างเป็นระบบและการสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืน1 

จากปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในด้าน 

ต่างๆ ด้านผู้สอนพบปัญหา เช่น ผู้สอนมักมีการสอนแบบบรรยาย 

วิธีการสอนใช้การถ่ายเทความรู้ ไม่ถ่ายเทความคิดเป็น ทำาเป็น  

มุ่งเน้นการท่องจำา ไม่สามารถปลูกฝังการรักท่ีจะเรียนรู้ เน้นภาค

ทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติ ขาดทักษะและเทคนิคในการผลิตและ

ใช้อุปกรณ์การสอน ขาดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความ

เป็นจริง การเรียนการสอนเน้นด้านปริมาณมากกว่าคุณภาพใน

เชิงจริยธรรม การใช้วิธีสอนเป็นกลุ่มใหญ่เป็นวิธีท่ีทำาให้ครูและศิษย์

ไม่ค่อยมีความใกล้ชิดกัน เป็นต้น ด้านผู้เรียน บุคลิกภาพของ

บัณฑิตยังบกพร่องในด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ความอุตสาหะ 

ความอดทน และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ นอกจากน้ียังพบว่า

บัณฑิตในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ขาดทักษะและประสบการณ์ใน

การค้นคว้าวิจัย ขาดทักษะในการเขียนเรียงความภาษาไทย และ

ไม่สามารถส่ือสารข้อความให้เข้าใจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ ด้าน

หลักสูตร พบปัญหาเช่น ยังไม่มีการบูรณาการหลักสูตรเพ่ือให้ 

ผู้เรียนมีความรู้สมบูรณ์ ในสาขาวิชาท่ีเรียน แต่สอนให้ผู้เรียน

เช่ียวชาญเฉพาะสาขา หลักสูตรการเรียนการสอนลอกเลียนมา

จากตะวันตกมากเกินไป วิชาท่ีมีลักษณะเป็นวิชาเดียว มักเน้น

ความเป็นวิชาการเฉพาะสาขาวิชาน้ัน มากกว่าจะเน้นลักษณะ

บูรณาการตามเป้าหมายวิชาพ้ืนฐานอย่างจริงจัง

 การจัดการศึกษาพยาบาล มีเป้าหมายเพ่ือผลิตบุคลากร

ทางการพยาบาล ให้มีความรู้ความสามารถท่ีได้มาตรฐานวิชาชีพ 

และความต้องการของสังคม ซ่ึงวิทยาลัยพยาบาลแห่งน้ีเป็น

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำานักงานปลัด

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต

พยาบาล จำาเป็นต้องวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับปัญหา

สาธารณสุขและการเปล่ียนแปลงของสังคม โดยใช้หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546 การจัดการ

ศึกษาประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ 

มีทักษะการส่ือสาร มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดม่ันในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ รวมท้ังมีเจตคติท่ีดี เป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง มีการเรียน

รู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้ทางการพยาบาลและ

ศาสตร์อ่ืนๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในระบบสุขภาพ และตอบ

สนองความต้องการของประชาชนท้ังในภาวะสุขภาพดี เจ็บป่วย 

จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้

สามารถดูแลและพ่ึงตนเอง เพ่ือการดำารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 

เป็นสมาชิกท่ีดีของวิชาชีพ เป็นพลเมืองดี และดำารงชีวิตได้อย่าง

มีความสุข2

 การบริการพยาบาลเป็นบริการท่ีเป็นวิชาชีพท่ีต้องอาศัยท้ัง

ศาสตร์และศิลป์ และบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สามารถ

เช่ือมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ดังน้ัน พยาบาล

วิชาชีพจำาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงาน ส่ือสาร

กับประชาชน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาจรรยาบรรณ

วิชาชีพ สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาสุขภาพ

แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิด

ชอบ เคารพในคุณค่า ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ มีเจตคติท่ีดีต่อ

วิชาชีพ สามารถทำางานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ มีความคิด

สร้างสรรค์ ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูล ใฝ่เรียนใฝ่รู้และพัฒนา

ตนเองตลอดชีวิต

 คณะผู้วิจัย จึงต้องการท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ท่ีสำาเร็จการศึกษา ปีการ

ศึกษา 2552  จากวิทยาลัยพยาบาลแห่งน้ี หลังปฏิบัติงานครบ 6 

เดือน เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม และเป็นแนวทาง ใน

การวางแผนจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยพยาบาลแห่งหน่ึง ภายหลังปฏิบัติงาน

ครบ 6 เดือน 

	 คำาถามการวิจัย

 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ในบัณฑิตหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยพยาบาลแห่งหน่ึง มากน้อยเพียงใด

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552  

วิทยาลัยพยาบาลแห่งหน่ึง ภายหลังปฏิบัติงานครบ 6 เดือน 

จำานวน 117 คน
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	 เคร่ืองมือการวิจัย		

 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนจาก

การทบทวนวรรณกรรม จำานวน 42 ข้อ มาตรคำาตอบเป็นแบบ

ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ต้ังแต่ระดับน้อยท่ีสุด = 1 น้อย 

= 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากท่ีสุด = 5 แปลความหมาย

คะแนนออกเป็น 3 ระดับ น้อย ปานกลาง มาก ตามเกณฑ์การ

แบ่งของ Best {คะแนนเต็ม (ค่าเฉล่ียสูงสุด = 5) ลบด้วยคะแนน

ต่ำาสุด (ค่าเฉล่ียต่ำาสุด = 1) หารด้วยระดับท่ีต้องการแบ่ง (3 ระดับ)} 

ดังน้ัน คะแนนอยู่ระหว่าง 1-2.33 หมายถึงระดับความพึงพอใจ

น้อย คะแนนอยู่ระหว่าง 2.33-3.66 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ

ปานกลาง และคะแนนอยู่ระหว่าง 3.66-4.99 หมายถึง ระดับ

ความพึงพอใจมาก แบบสอบถามน้ีได้รับการตรวจสอบความตรง

เชิงเน้ือหา และการใช้ภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่  

ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาล รองผู้อำานวยการกลุ่มวิชาการ และ

รองผู้อำานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลแห่ง

น้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1. ด้านวิชาการ/การปฏิบัติงานทาง

วิชาชีพ 2. ด้านบุคลิกภาพ 3. ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้นำา  

4. ด้านความสามารถในการส่ือสาร 5. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

และ 6. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ     

 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

 งานวิจัยน้ีได้ผ่านการพิจารณาและได้ผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล

แห่งหน่ึง

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งโดยส่งแบบสอบถามไปท่ี

หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือการเก็บข้อมูลกับผู้บังคับบัญชาข้ันต้นของ

บัณฑิต ท่ีสำาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาล

แห่งหน่ึง ในระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันท่ี 30 

พฤษภาคม 2554 จำานวน 117 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืน

มาครบทุกคน โดยรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีส่งกลับคืน และ

มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีและอาจารย์นิเทศ เก็บแบบสอบถามจาก

หน่วยงานต้นสังกัดของบัณฑิต

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลท่ัวไป ใช้

สถิติ แจกแจง ความถ่ี และร้อยละการศึกษาความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของผู้ใช้บัณฑิต ใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บัณฑิต 

 ผู้ใช้บัณฑิตส่วนมากเป็น เพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

94.87 อายุ 45-49 ปี จำานวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.43 

หน่วยงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันจำานวนมากท่ีสุด คือ  

โรงพยาบาลชุมชน คิดเป็นร้อยละ 73.50 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน

จำานวนมากท่ีสุด คือ หัวหน้าหอผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ 84.62 ระยะ

เวลาการปฏิบัติงานตามตำาแหน่งจำานวนมากท่ีสุด มากกว่า 10 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 52.14 

 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต ท่ีสำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาล

แห่งหน่ึงพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (X = 4.03) และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตรายด้านทุก

ด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ (X = 4.26) รองลงมา คือ ด้าน

วิชาการ/การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ (X = 4.08) และค่าเฉล่ียต่ำาสุด 

คือ ด้านบุคลิกภาพ (X = 3.89) ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี	1	 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม และจำาแนกรายด้าน

รายการประเมิน

1. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ    

2. ด้านวิชาการ/การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 

3. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม      

4. ด้านความสามารถในการส่ือสาร  

5. ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้นำา

6. ด้านบุคลิกภาพ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม																																						                          

ค่าเฉล่ีย

4.26

4.08

4.06

3.95

3.93

3.89

4.03

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

.48

.32

.41

.38

.42

.62

.33

การแปลผล

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
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รายการประเมิน

 1. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาล

 2. ความรู้เก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ

 3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิชาการอย่างมีเหตุผล

 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

 5. ความสามารถประยุกต์วิชาความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้

 6. ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน

 7. การปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย

 8. ความละเอียดรอบครอบในการปฏิบัติงาน

 9. การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน

 10. การนำาความรู้ประยุกต์ใช้ในการทำางาน

 11. ความต้ังใจในการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจด้านวิชาการ/การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ	โดยรวม

รายการประเมิน

1. มีความเมตตากรุณา

2. มีความเช่ือม่ันในตนเอง

3. มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและปรับตัวได้

4. ความขยัน หม่ันเพียร

5. การแต่งกาย 

ความพึงพอใจด้านบุคลิกภาพ	โดยรวม

ค่าเฉล่ีย

4.26

4.17

4.16

4.26

4.16

4.08

4.06

4.03

3.82

3.94

3.96

4.08

ค่าเฉล่ีย

3.98

3.81

3.71

3.87

4.10

3.89

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

.48

.46

.40

.48

.40

.53

.54

.50

.54

.46

.61

.32

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

.65

.51

.82

.85

.78

.62

การแปลผล

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

การแปลผล

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

 2.1 ด้านวิชาการ/การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.08) และเม่ือ

พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยพบว่าค่า

เฉล่ียสูงสุด คือ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการ

พยาบาล และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X = 

4.26) รองลงมาคือ ความรู้เก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ (X = 4.17) 

และค่าเฉล่ียต่ำาสุดคือ การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

(X = 3.82) ดังแสดงในตารางท่ี 2

ตารางท่ี	2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านวิชาการ/การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ

 2.2 ด้านบุคลิกภาพ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม

อยู่ในระดับมาก (X = 3.89) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ใน

ระดับมากเช่นเดียวกัน โดยพบว่าการแต่งกายมีค่าเฉล่ียสูงสุด  

(X= 4.10) รองลงมาคือ มีความเมตตากรุณา (X = 3.98) และค่า

เฉล่ียต่ำาสุดคือ มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและปรับตัวได้  

(X = 3.71) ดังแสดงในตารางท่ี 3

ตารางท่ี	3	 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านบุคลิกภาพ   

 2.3 ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้นำา ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.93) และเม่ือพิจารณาราย

ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยการเป็นแบบอย่างท่ีดี มีค่า

เฉล่ียสูงสุด (X = 4.17) รองลงมาคือ ทำางานเป็นทีมเคารพสิทธิ 

ผู้อ่ืน (X = 4.11) ค่าเฉล่ียต่ำาสุดคือ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  

(X = 3.71) ดังแสดงในตารางท่ี 4
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ตารางท่ี	4	 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้นำา

รายการประเมิน

 1. ตรงต่อเวลา

 2. ซ่ือสัตย์สุจริต

 3. รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย

 4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

 5. ร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม

 6. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

 7. มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน

 8. เป็นแบบอย่างท่ีดี

 9. ทำางานเป็นทีม เคารพสิทธิผู้อ่ืน

 10. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

 11. กล้าตัดสินใจ

 12. มีมนุษยสัมพันธ์

ความพึงพอใจด้านคุณลักษณะการเป็นผู้นำา	โดยรวม

รายการประเมิน

1. ให้ข้อมูลทางสุขภาพและให้คำาแนะนำาแก่ผู้รับบริการได้อย่างมี

    ประสิทธิภาพ

2. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

3. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร

4. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจด้านความสามารถในการส่ือสาร	โดยรวม

รายการประเมิน

1. ความซ่ือสัตย์สุจริต

2. ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

3. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย

4. เจตคติต่องานท่ีได้รับมอบหมาย

ความพึงพอใจด้านคุณธรรมและจริยธรรม	โดยรวม

ค่าเฉล่ีย

3.96

3.98

3.90

3.81

3.79

3.71

3.93

4.17

4.11

3.84

4.01

3.89

3.93

ค่าเฉล่ีย

3.85

3.77

4.11

4.07

3.95

ค่าเฉล่ีย

3.95

3.94

4.18

4.16

4.06

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

.52

.65

.56

.56

.59

.61

.58

.52

.53

.61

.45

.61

.42

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

.62

.53

.42

.47

.38

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

.51

.58

.41

.48

.41

การแปลผล

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

การแปลผล

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

การแปลผล

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

 2.4 ด้านความสามารถในการส่ือสาร ความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.95) และรายข้อทุกข้อ

อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการศึกษา  

(X = 4.11) รองลงมาคือ การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X = 4.07) ค่าเฉล่ียต่ำาสุดคือ  

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา (X = 3.77)  

ดังแสดงในตารางท่ี 5

ตารางท่ี	5	 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านความสามารถในการส่ือสาร

ตารางท่ี	6	 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

 2.5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.06) และรายข้อทุกข้ออยู่

ในระดับมากเช่นกัน โดยพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีความรับผิดชอบ

ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย (X = 4.18) รองลงมาคือ เจตคติต่องาน

ท่ีได้รับมอบหมาย (X = 4.16) ค่าเฉล่ียต่ำาสุดคือ ความเสียสละ

และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม (X = 3.94) ดังแสดงในตารางท่ี 6
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รายการประเมิน

1. ให้บริการด้วยความเต็มใจและเอ้ืออาทร

2. รักษาความลับและผลประโยชน์ของผู้รับบริการ

3. ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม

4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง

 การดูแลสุขภาพตนเอง

5. เคารพในสิทธิและศักด์ิศรีของผู้รับบริการ

6. เป็นแบบอย่างท่ีดี

ความพึงพอใจด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ		โดยรวม

ค่าเฉล่ีย

4.25

4.22

4.36

4.16

4.23

4.31

4.26

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

.47

.63

.56

.69

.63

.54

.48

การแปลผล

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ตารางท่ี	7	ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ

 2.6 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.26) และรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับ

มากเช่นกัน โดยพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ให้ข้อมูลแก่ผู้รับ

บริการอย่างเหมาะสม (X = 4.36) รองลงมาคือ เป็นแบบอย่าง 

ท่ีดี (X = 4.31) ค่าเฉล่ียต่ำาสุดคือ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง  

(X = 4.16) ดังแสดงในตารางท่ี 7

การอภิปรายผล
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาล

แห่งหน่ึง ภายหลังทำางานครบ 6 เดือน

 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(X = 4.03, SD = .33) สอดคล้องกับผลการวิจัยของสายสวาท 

เผ่าพงษ์และคณะ3 สาคร อินโท่โล่และขนิษฐา เจริญพันธ์4  ขนิษฐา 

เจริญพันธ์และสุจิมา ติลการยทรัพย์5,6 พบว่าความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.94, SD = .69; X = 

3.85, SD = .47; X = 4.22, SD = .45 และ X = 4.37, SD = .50 

ตามลำาดับ)

 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านวิชาการ/การปฏิบัติ

งานทางวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.08, SD = .32) 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของสายสวาท เผ่าพงษ์และคณะ3  

ขนิษฐา เจริญพันธ์และสุจิมา ติลการยทรัพย์5,6 พบว่าความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านวิชาการ/การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ โดย

รวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.77, SD = .63; X = 4.11, SD = .48 

และ X = 4.18, SD = .20 ตามลำาดับ) เน่ืองจากบัณฑิตได้รับการ

ปลูกฝังให้ตระหนักในความสำาคัญด้านวิชาการ/การปฏิบัติงานทาง

วิชาชีพ ต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 เพราะการทำางานกับชีวิตมนุษย์จะต้องมี

องค์ความรู้ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 

 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านบุคลิกภาพ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (X = 3.89, SD = .62) สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของขนิษฐา เจริญพันธ์และสุจิมา ติลการยทรัพย์5,6 พบว่าความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(X = 4.33, SD = .46 และ X = 4.40, SD = .33 ตามลำาดับ) 

บุคลิกภาพท่ีดีของบัณฑิต มีผลทำาให้การประเมินของผู้ใช้บัณฑิต

อยู่ในระดับมาก และบัณฑิตใหม่ต้องใช้ประสบการณ์จริงเพ่ือการ

เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

 4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านคุณลักษณะการเป็น

ผู้นำา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.93, SD = .42) สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของสายสวาท เผ่าพงษ์และคณะ3 พบว่าความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านการเป็นผู้นำาโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(X = 3.73, SD = .67) ซ่ึงรัตนา ทองสวัสด์ิ 7 กล่าวว่าคุณลักษณะ

เฉพาะของพยาบาลวิชาชีพต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่ีจะ

ปฏิบัติงานเป็นทีม เข้าใจหน้าท่ีของหัวหน้าทีมและสมาชิกทีม 

 5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านความสามารถในการ

ส่ือสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.95, SD = .38) สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของสายสวาท เผ่าพงษ์และคณะ3  ขนิษฐา  

เจริญพันธ์และสุจิมา ติลการยทรัพย์5,6 พบว่าความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้บัณฑิต ด้านความสามารถในการส่ือสาร โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (X = 3.73, SD = .60; X = 4.04, SD = .57 และ X = 3.99, 

SD = .42 ตามลำาดับ) ซ่ึงรัตนา ทองสวัสด์ิ7 กล่าวว่าคุณลักษณะ

เฉพาะของพยาบาลวิชาชีพ ต้องมีความเข้าใจและสามารถให้

ข้อมูลข่าวสารทางสาธารณสุข รู้จักนำาข้อมูลไปใช้เพ่ือช่วยให้

ประชาชนมีการพ่ึงตนเองและมีการดูแลสุขภาพของตนเอง  

 6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.06, SD = .41) สอดคล้องกับผล

การวิจัยของขนิษฐา เจริญพันธ์และสุจิมา ติลการยทรัพย์5 พบว่า

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่
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ในระดับมาก (X = 4.35, SD = .60) โดยการจัดการเรียนการสอน

ภาคทฤษฎี เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาวิชา หลัก

การและทฤษฎี ส่วนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ เป็นวิธีการ

จัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง โดย

การลงมือปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ยึดผู้ป่วยหรือผู้รับ

บริการเป็นศูนย์กลางของการเรียน การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

เป็นหัวใจสำาคัญของหลักสูตรการศึกษาพยาบาล เพราะเป็นการ

ฝึกให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทักษะการปฏิบัติการ

พยาบาล ซ่ึงท้ังการสอนภาคทฤษฎีและการสอนภาคปฏิบัติ มีการ

ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้มี

ความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิต 

 7. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.26, SD = .48) สอดคล้องกับผล

การวิจัยของสายสวาท เผ่าพงษ์และคณะ3 ขนิษฐา เจริญพันธ์และ

สุจิมา ติลการยทรัพย์5,6 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้าน

วิชาการ/การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 

4.27, SD = .45; X = 4.34, SD = .62; และ X = 4.40, SD = .46 

ตามลำาดับ) เน่ืองมาจากขณะท่ีศึกษา บัณฑิตพยาบาลได้รับการ

ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกจรรยาบรรณ

วิชาชีพท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือปลูกฝังจิตสำานึกในการ

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เพราะงานพยาบาลเป็นงานท่ีต้องปฏิบัติ

กับชีวิตมนุษย์ และการปฏิบัติการพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีต้องยึด

หลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีการประกาศ

สิทธิของผู้ป่วยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จึงทำาให้บัณฑิต

ตระหนักและให้ความสำาคัญ

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาวิจัยไปใช้

 1. วิทยาลัยควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต

 2. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์

และบริบททางสุขภาพท่ีเปล่ียนไป สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ รวมท้ังสามารถสะท้อน

กระบวนการคิดของตนเอง เม่ือพบงานใหม่ท่ีท้าทาย และสามารถ

พัฒนาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยคร้ังต่อไป

 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในกลุ่มผู้ร่วม

งานและผู้รับบริการด้วย

เอกสารอ้างอิง (References)
 1. The National Education Commission; Act of legislation 

  the nation education, 1999. Bangkok: Office of the 

  National Education Commission; 2002. (in Thai).

 2. Praboromrajchanok Institue Office; Manual of 

  Bachelor of Nursing Science Program, 1996. 

  Nonthaburi: The Permanent Secretary for Public Health, 

  Ministry of Public Health; 2003. (in Thai).

 3. Paopong S, Junthasin P, Authahong P, 

  Khaewseekhouw W. Study of stakeholder’s 

  satisfaction of graduate Srimahasarakham nursing 

  college in the year 2005. Mahasarakham: 

  Srimahasarakham Nursing College Praboromrajchanok 

  Institue, Office of the Permanent Secretary for Public 

  Health, Ministry of Public Health; 2006. (in Thai).

 4. Intolo S, Charoenpan K. Study of stakeholder’s 

  satisfaction of graduate Srimahasarakham nursing 

  college in the year 2007. Mahasarakham: 

  Srimahasarakham Nursing College Praboromrajchanok 

  Institue, Office of the Permanent Secretary for Public 

  Health, Ministry of Public Health; 2008. (in Thai).

 5. Charoenpan K, Tilkanyasub S. Study of stakeholder’s 

  satisfaction of graduate Srimahasarakham nursing 

  college in the year 2007. Mahasarakham: 

  Srimahasarakham Nursing College Praboromrajchanok 

  Institue, Office of the Permanent Secretary for Public 

  Health, Ministry of Public Health; 2009. (in Thai).

 6. Charoenpan K, Tilkanyasub S. Study of stakeholder’s 

  satisfaction of graduate Srimahasarakham nursing 

  college in the year 2008. Mahasarakham: 

  Srimahasarakham Nursing College Praboromrajchanok 

  Institue, Office of the Permanent Secretary for Public 

  Health, Ministry of Public Health; 2010. (in Thai).

 7. Thongsawat R. Trends & issue of nursing profession. 

  4th ed. Chaingmai; Tanabun. 1996. (in Thai).


