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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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ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต*
อรุณี อูปแก้ว, ก.ศม.1 ประภัสสร วงษ์ศรี, ก.ศม.1 ภควรรณ สมบูรณ์, พย.บ.1
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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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ความสำ�คัญของปัญหา

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22 กำ�หนดว่า การศึกษาต้องยึดหลัก
ผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผูเ้ รียนสำ�คัญทีส่ ดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ นอกจากนัน้
ในมาตรา 24 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ
มุง่ พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนในทุกๆ ด้าน มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ สามารถสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
คิดเป็น ทำ�เป็น แก้ปัญหาเป็น รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
กระบวนการทำ�งานอย่างเป็นระบบและการสร้างสัมพันธ์กบั ผูอ้ น่ื 1
จากปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในด้าน
ต่างๆ ด้านผูส้ อนพบปัญหา เช่น ผูส้ อนมักมีการสอนแบบบรรยาย
วิธกี ารสอนใช้การถ่ายเทความรู้ ไม่ถา่ ยเทความคิดเป็น ทำ�เป็น
มุง่ เน้นการท่องจำ� ไม่สามารถปลูกฝังการรักทีจ่ ะเรียนรู้ เน้นภาค
ทฤษฎีมากกว่าการปฏิบตั ิ ขาดทักษะและเทคนิคในการผลิตและ
ใช้อปุ กรณ์การสอน ขาดการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับความ
เป็นจริง การเรียนการสอนเน้นด้านปริมาณมากกว่าคุณภาพใน
เชิงจริยธรรม การใช้วธิ สี อนเป็นกลุม่ ใหญ่เป็นวิธที ท่ี �ำ ให้ครูและศิษย์
ไม่คอ่ ยมีความใกล้ชดิ กัน เป็นต้น ด้านผูเ้ รียน บุคลิกภาพของ
บัณฑิตยังบกพร่องในด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี ความอุตสาหะ
ความอดทน และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ นอกจากนีย้ งั พบว่า
บัณฑิตในระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป ขาดทักษะและประสบการณ์ใน
การค้นคว้าวิจยั ขาดทักษะในการเขียนเรียงความภาษาไทย และ
ไม่สามารถสือ่ สารข้อความให้เข้าใจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ ด้าน
หลักสูตร พบปัญหาเช่น ยังไม่มกี ารบูรณาการหลักสูตรเพือ่ ให้
ผูเ้ รียนมีความรูส้ มบูรณ์ ในสาขาวิชาทีเ่ รียน แต่สอนให้ผเู้ รียน
เชีย่ วชาญเฉพาะสาขา หลักสูตรการเรียนการสอนลอกเลียนมา
จากตะวันตกมากเกินไป วิชาทีม่ ลี กั ษณะเป็นวิชาเดียว มักเน้น
ความเป็นวิชาการเฉพาะสาขาวิชานัน้ มากกว่าจะเน้นลักษณะ
บูรณาการตามเป้าหมายวิชาพืน้ ฐานอย่างจริงจัง
การจัดการศึกษาพยาบาล มีเป้าหมายเพือ่ ผลิตบุคลากร
ทางการพยาบาล ให้มคี วามรูค้ วามสามารถทีไ่ ด้มาตรฐานวิชาชีพ
และความต้องการของสังคม ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำ�นักงานปลัด
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต
พยาบาล จำ�เป็นต้องวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขและการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546 การจัดการ
ศึกษาประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ผเู้ รียน เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถเชิงวิชาชีพ

มีทกั ษะการสือ่ สาร มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทัง้ มีเจตคติทด่ี ี เป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง มีการเรียน
รู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์อน่ื ๆ ไปใช้ในการปฏิบตั งิ านในระบบสุขภาพ และตอบ
สนองความต้องการของประชาชนทัง้ ในภาวะสุขภาพดี เจ็บป่วย
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ และการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้
สามารถดูแลและพึง่ ตนเอง เพือ่ การดำ�รงชีวติ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
เป็นสมาชิกทีด่ ขี องวิชาชีพ เป็นพลเมืองดี และดำ�รงชีวติ ได้อย่าง
มีความสุข2
การบริการพยาบาลเป็นบริการทีเ่ ป็นวิชาชีพทีต่ อ้ งอาศัยทัง้
ศาสตร์และศิลป์ และบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สามารถ
เชือ่ มโยงองค์ความรูส้ กู่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ พยาบาล
วิชาชีพจำ�เป็นต้องมีความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน สือ่ สาร
กับประชาชน เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม รักษาจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปญ
ั หาสุขภาพ
แก่บคุ คล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิด
ชอบ เคารพในคุณค่า ศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ มีเจตคติทด่ี ตี อ่
วิชาชีพ สามารถทำ�งานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ มีความคิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจบนพืน้ ฐานของข้อมูล ใฝ่เรียนใฝ่รแู้ ละพัฒนา
ตนเองตลอดชีวติ
คณะผู้วิจัย จึงต้องการที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทีส่ �ำ เร็จการศึกษา ปีการ
ศึกษา 2552 จากวิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้ หลังปฏิบตั งิ านครบ 6
เดือน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม และเป็นแนวทาง ใน
การวางแผนจัดกิจกรรมให้กบั นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึง่ ภายหลังปฏิบตั งิ าน
ครบ 6 เดือน
คำ�ถามการวิจยั
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจ ในบัณฑิตหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึง่ มากน้อยเพียงใด

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552
วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึง่ ภายหลังปฏิบตั งิ านครบ 6 เดือน
จำ�นวน 117 คน
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เครือ่ งมือการวิจยั   
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ จาก
การทบทวนวรรณกรรม จำ�นวน 42 ข้อ มาตรคำ�ตอบเป็นแบบ
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตัง้ แต่ระดับน้อยทีส่ ดุ = 1 น้อย
= 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทีส่ ดุ = 5 แปลความหมาย
คะแนนออกเป็น 3 ระดับ น้อย ปานกลาง มาก ตามเกณฑ์การ
แบ่งของ Best {คะแนนเต็ม (ค่าเฉลีย่ สูงสุด = 5) ลบด้วยคะแนน
ต่�ำ สุด (ค่าเฉลีย่ ต่�ำ สุด = 1) หารด้วยระดับทีต่ อ้ งการแบ่ง (3 ระดับ)}
ดังนัน้ คะแนนอยูร่ ะหว่าง 1-2.33 หมายถึงระดับความพึงพอใจ
น้อย คะแนนอยูร่ ะหว่าง 2.33-3.66 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง และคะแนนอยูร่ ะหว่าง 3.66-4.99 หมายถึง ระดับ
ความพึงพอใจมาก แบบสอบถามนีไ้ ด้รบั การตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา และการใช้ภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่
ผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัยพยาบาล รองผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ วิชาการ และ
รองผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ กิจการนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลแห่ง
นี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1. ด้านวิชาการ/การปฏิบตั งิ านทาง
วิชาชีพ 2. ด้านบุคลิกภาพ 3. ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้นำ�
4. ด้านความสามารถในการสือ่ สาร 5. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
และ 6. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
งานวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาและได้ผา่ นการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล
แห่งหนึง่
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งโดยส่งแบบสอบถามไปที่
หน่วยงานต้นสังกัด เพือ่ การเก็บข้อมูลกับผูบ้ งั คับบัญชาขัน้ ต้นของ

บัณฑิต ทีส่ �ำ เร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาล
แห่งหนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 30
พฤษภาคม 2554 จำ�นวน 117 คน ได้รบั แบบสอบถามกลับคืน
มาครบทุกคน โดยรวบรวมจากแบบสอบถามทีส่ ง่ กลับคืน และ
มอบหมายให้เจ้าหน้าทีแ่ ละอาจารย์นเิ ทศ เก็บแบบสอบถามจาก
หน่วยงานต้นสังกัดของบัณฑิต
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลทัว่ ไป ใช้
สถิติ แจกแจง ความถี่ และร้อยละการศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ใช้สถิติ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตส่วนมากเป็น เพศหญิงมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ
94.87 อายุ 45-49 ปี จำ�นวนมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 50.43
หน่ ว ยงานที่ป ฏิ บัติง านอยู่ใ นปั จ จุ บัน จำ � นวนมากที่สุด คื อ
โรงพยาบาลชุมชน คิดเป็นร้อยละ 73.50 ตำ�แหน่งงานปัจจุบนั
จำ�นวนมากทีส่ ดุ คือ หัวหน้าหอผูป้ ว่ ย คิดเป็นร้อยละ 84.62 ระยะ
เวลาการปฏิบตั งิ านตามตำ�แหน่งจำ�นวนมากทีส่ ดุ มากกว่า 10 ปี
คิดเป็นร้อยละ 52.14
2. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ทีส่ �ำ เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาล
แห่งหนึง่ พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (X = 4.03) และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตรายด้านทุก
ด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลีย่
สูงสุด คือ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ (X = 4.26) รองลงมา คือ ด้าน
วิชาการ/การปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพ (X = 4.08) และค่าเฉลีย่ ต่�ำ สุด
คือ ด้านบุคลิกภาพ (X = 3.89) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยรวม และจำ�แนกรายด้าน
รายการประเมิน
1. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ด้านวิชาการ/การปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพ
3. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4. ด้านความสามารถในการสือ่ สาร
5. ด้านคุณลักษณะการเป็นผูน้ �ำ
6. ด้านบุคลิกภาพ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยรวม                                      
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ค่าเฉลีย่
4.26
4.08
4.06
3.95
3.93
3.89
4.03

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
.48
.32
.41
.38
.42
.62
.33

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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2.1 ด้านวิชาการ/การปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพ ความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.08) และเมือ่
พิจารณารายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน โดยพบว่าค่า
เฉลีย่ สูงสุด คือ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านด้านการ

พยาบาล และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X =
4.26) รองลงมาคือ ความรูเ้ กีย่ วกับงานทีร่ บั ผิดชอบ (X = 4.17)
และค่าเฉลีย่ ต่�ำ สุดคือ การแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน
(X = 3.82) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านวิชาการ/การปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพ
รายการประเมิน
1. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านด้านการพยาบาล
2. ความรูเ้ กีย่ วกับงานทีร่ บั ผิดชอบ
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิชาการอย่างมีเหตุผล
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
5. ความสามารถประยุกต์วชิ าความรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้
6. ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ าน
7. การปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
8. ความละเอียดรอบครอบในการปฏิบตั งิ าน
9. การแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน
10. การนำ�ความรูป้ ระยุกต์ใช้ในการทำ�งาน
11. ความตัง้ ใจในการปฏิบตั งิ าน
ความพึงพอใจด้านวิชาการ/การปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพ โดยรวม

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
.48
4.26
.46
4.17
.40
4.16
4.26
.48
.40
4.16
.53
4.08
.54
4.06
.50
4.03
.54
3.82
.46
3.94
.61
3.96
.32
4.08

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.2 ด้านบุคลิกภาพ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยรวม (X= 4.10) รองลงมาคือ มีความเมตตากรุณา (X = 3.98) และค่า
อยูใ่ นระดับมาก (X = 3.89) และเมือ่ พิจารณารายข้อพบว่าอยูใ่ น เฉลีย่ ต่�ำ สุดคือ มีความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั งิ านและปรับตัวได้
ระดับมากเช่นเดียวกัน โดยพบว่าการแต่งกายมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (X = 3.71) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านบุคลิกภาพ
รายการประเมิน
1. มีความเมตตากรุณา
2. มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
3. มีความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั งิ านและปรับตัวได้
4. ความขยัน หมัน่ เพียร
5. การแต่งกาย
ความพึงพอใจด้านบุคลิกภาพ โดยรวม

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
.65
3.98
.51
3.81
.82
3.71
.85
3.87
.78
4.10
.62
3.89

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.3 ด้านคุณลักษณะการเป็นผูน้ �ำ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ เฉลีย่ สูงสุด (X = 4.17) รองลงมาคือ ทำ�งานเป็นทีมเคารพสิทธิ
บัณฑิตโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.93) และเมือ่ พิจารณาราย ผูอ้ น่ื (X = 4.11) ค่าเฉลีย่ ต่�ำ สุดคือ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยการเป็นแบบอย่างทีด่ ี มีคา่ (X = 3.71) ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านคุณลักษณะการเป็นผูน้ �ำ
รายการประเมิน
1. ตรงต่อเวลา
2. ซือ่ สัตย์สจุ ริต
3. รับผิดชอบต่อหน้าทีแ่ ละงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. มีวฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์
5. ร่วมมือปฏิบตั กิ จิ กรรมเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม
6. มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
7. มีความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน
8. เป็นแบบอย่างทีด่ ี
9. ทำ�งานเป็นทีม เคารพสิทธิผอู้ น่ื
10. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
11. กล้าตัดสินใจ
12. มีมนุษยสัมพันธ์
ความพึงพอใจด้านคุณลักษณะการเป็นผูน้ � 
ำ โดยรวม

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3.96
.52
3.98
.65
3.90
.56
3.81
.56
3.79
.59
3.71
.61
3.93
.58
4.17
.52
4.11
.53
3.84
.61
4.01
.45
3.89
.61
3.93
.42

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.4 ด้านความสามารถในการสือ่ สาร ความพึงพอใจของ (X = 4.11) รองลงมาคือ การประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.95) และรายข้อทุกข้อ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (X = 4.07) ค่ า เฉลี่ย ต่ำ� สุ ด คื อ
อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยเมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ค่าเฉลีย่ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษา (X = 3.77)
สู ง สุ ด คื อ ความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยเพื่อ การศึ ก ษา ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านความสามารถในการสือ่ สาร
รายการประเมิน
1. ให้ขอ้ มูลทางสุขภาพและให้ค�ำ แนะนำ�แก่ผรู้ บั บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
3. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
4. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจด้านความสามารถในการสือ่ สาร โดยรวม

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3.85
.62
3.77
4.11
4.07
3.95

.53
.42
.47
.38

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ ต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (X = 4.18) รองลงมาคือ เจตคติตอ่ งาน
บัณฑิตโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.06) และรายข้อทุกข้ออยู่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (X = 4.16) ค่าเฉลีย่ ต่�ำ สุดคือ ความเสียสละ
ในระดับมากเช่นกัน โดยพบว่าค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ มีความรับผิดชอบ และเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม (X = 3.94) ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
รายการประเมิน
1. ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
2. ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
3. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. เจตคติตอ่ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ความพึงพอใจด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยรวม
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2.6 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทีด่ ี (X = 4.31) ค่าเฉลีย่ ต่�ำ สุดคือ เปิดโอกาสให้ผรู้ บั บริการมีสว่ น
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.26) และรายข้อทุกข้ออยูใ่ นระดับ ร่ ว มในการตั ด สิ น ใจเลื อ กแนวทางการดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง
มากเช่นกัน โดยพบว่าข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ ให้ขอ้ มูลแก่ผรู้ บั (X = 4.16) ดังแสดงในตารางที่ 7
บริการอย่างเหมาะสม (X = 4.36) รองลงมาคือ เป็นแบบอย่าง
ตารางที่ 7 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
รายการประเมิน
1. ให้บริการด้วยความเต็มใจและเอือ้ อาทร
2. รักษาความลับและผลประโยชน์ของผูร้ บั บริการ
3. ให้ขอ้ มูลแก่ผรู้ บั บริการอย่างเหมาะสม
4. เปิดโอกาสให้ผรู้ บั บริการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง
การดูแลสุขภาพตนเอง
5. เคารพในสิทธิและศักดิศ์ รีของผูร้ บั บริการ
6. เป็นแบบอย่างทีด่ ี
ความพึงพอใจด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยรวม

การอภิปรายผล

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตทีส่ �ำ เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาล
แห่งหนึง่ ภายหลังทำ�งานครบ 6 เดือน
1. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(X = 4.03, SD = .33) สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสายสวาท
เผ่าพงษ์และคณะ3 สาคร อินโท่โล่และขนิษฐา เจริญพันธ์4 ขนิษฐา
เจริญพันธ์และสุจมิ า ติลการยทรัพย์5,6 พบว่าความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.94, SD = .69; X =
3.85, SD = .47; X = 4.22, SD = .45 และ X = 4.37, SD = .50
ตามลำ�ดับ)
2. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านวิชาการ/การปฏิบตั ิ
งานทางวิชาชีพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.08, SD = .32)
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสายสวาท เผ่าพงษ์และคณะ3
ขนิษฐา เจริญพันธ์และสุจมิ า ติลการยทรัพย์5,6 พบว่าความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านวิชาการ/การปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพ โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.77, SD = .63; X = 4.11, SD = .48
และ X = 4.18, SD = .20 ตามลำ�ดับ) เนือ่ งจากบัณฑิตได้รบั การ
ปลูกฝังให้ตระหนักในความสำ�คัญด้านวิชาการ/การปฏิบตั งิ านทาง
วิชาชีพ ตัง้ แต่ชน้ั ปีท่ี 1 เพราะการทำ�งานกับชีวติ มนุษย์จะต้องมี
องค์ความรูท้ ง้ั ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
3. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านบุคลิกภาพ โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (X = 3.89, SD = .62) สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของขนิษฐา เจริญพันธ์และสุจมิ า ติลการยทรัพย์5,6 พบว่าความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตด้านบุคลิกภาพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
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4.25
.47
.63
4.22
4.36
.56
4.16
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4.23
4.31
4.26

.63
.54
.48
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มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

(X = 4.33, SD = .46 และ X = 4.40, SD = .33 ตามลำ�ดับ)
บุคลิกภาพทีด่ ขี องบัณฑิต มีผลทำ�ให้การประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
อยูใ่ นระดับมาก และบัณฑิตใหม่ตอ้ งใช้ประสบการณ์จริงเพือ่ การ
เรียนรูใ้ นการพัฒนาตนเอง
4. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านคุณลักษณะการเป็น
ผูน้ �ำ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.93, SD = .42) สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของสายสวาท เผ่าพงษ์และคณะ3 พบว่าความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านการเป็นผูน้ �ำ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(X = 3.73, SD = .67) ซึง่ รัตนา ทองสวัสดิ์ 7 กล่าวว่าคุณลักษณะ
เฉพาะของพยาบาลวิชาชีพต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทีจ่ ะ
ปฏิบตั งิ านเป็นทีม เข้าใจหน้าทีข่ องหัวหน้าทีมและสมาชิกทีม
5. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านความสามารถในการ
สือ่ สาร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.95, SD = .38) สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสายสวาท เผ่าพงษ์และคณะ3 ขนิษฐา
เจริญพันธ์และสุจมิ า ติลการยทรัพย์5,6 พบว่าความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านความสามารถในการสือ่ สาร โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (X = 3.73, SD = .60; X = 4.04, SD = .57 และ X = 3.99,
SD = .42 ตามลำ�ดับ) ซึง่ รัตนา ทองสวัสดิ7์ กล่าวว่าคุณลักษณะ
เฉพาะของพยาบาลวิชาชีพ ต้องมีความเข้าใจและสามารถให้
ข้อมูลข่าวสารทางสาธารณสุข รู้จักนำ�ข้อมูลไปใช้เพื่อช่วยให้
ประชาชนมีการพึง่ ตนเองและมีการดูแลสุขภาพของตนเอง
6. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.06, SD = .41) สอดคล้องกับผล
การวิจยั ของขนิษฐา เจริญพันธ์และสุจมิ า ติลการยทรัพย์5 พบว่า
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่
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ในระดับมาก (X = 4.35, SD = .60) โดยการจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี เน้นให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หาวิชา หลัก
การและทฤษฎี ส่วนการเรียนการสอนในภาคปฏิบตั ิ เป็นวิธกี าร
จัดให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์ตรงจากสภาพการณ์ทเ่ี ป็นจริง โดย
การลงมือปฏิบตั จิ ริงกับผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั บริการ ยึดผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั
บริการเป็นศูนย์กลางของการเรียน การเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ
เป็นหัวใจสำ�คัญของหลักสูตรการศึกษาพยาบาล เพราะเป็นการ
ฝึกให้ผเู้ รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทักษะการปฏิบตั กิ าร
พยาบาล ซึง่ ทัง้ การสอนภาคทฤษฎีและการสอนภาคปฏิบตั ิ มีการ
ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพือ่ ให้มี
ความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิต
7. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.26, SD = .48) สอดคล้องกับผล
การวิจยั ของสายสวาท เผ่าพงษ์และคณะ3 ขนิษฐา เจริญพันธ์และ
ั ฑิต ด้าน
สุจมิ า ติลการยทรัพย์5,6 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
วิชาการ/การปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X =
4.27, SD = .45; X = 4.34, SD = .62; และ X = 4.40, SD = .46
ตามลำ�ดับ) เนือ่ งมาจากขณะทีศ่ กึ ษา บัณฑิตพยาบาลได้รบั การ
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ อดแทรกจรรยาบรรณ
วิชาชีพทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพือ่ ปลูกฝังจิตสำ�นึกในการ
เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพ เพราะงานพยาบาลเป็นงานทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
กับชีวติ มนุษย์ และการปฏิบตั กิ ารพยาบาลเป็นวิชาชีพทีต่ อ้ งยึด
หลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ มีการประกาศ
สิทธิของผู้ป่วยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จึงทำ�ให้บัณฑิต
ตระหนักและให้ความสำ�คัญ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�วิจยั ไปใช้
1. วิทยาลัยควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
2. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา เพือ่ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และบริบททางสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นไป สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ รวมทั้งสามารถสะท้อน
กระบวนการคิดของตนเอง เมือ่ พบงานใหม่ทท่ี า้ ทาย และสามารถ
พัฒนาแก้ปญ
ั หาได้อย่างสร้างสรรค์
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ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในกลุม่ ผูร้ ว่ ม
งานและผูร้ บั บริการด้วย
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