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การศึกษาติดตามสมรรถนะทางการพยาบาลของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ 
ที่จบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 

ปีการศึกษา 2551 ตามการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต 
 

สุชาดา  ธนะพงศ์พร1 
 

บทคัดย่อ 
การ วิ จั ยค ร้ั งนี้ เ ป็ นก า ร วิ จั ย เ ชิ ง

บรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะ
ทางการพยาบาลของผู้ส า เ ร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
นครราชสีมา ปีการศึกษา 2551 ตามการ
ประเมินผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ร่วมงาน กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ร่วมงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ปีการศึกษา 2551 เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใ ช้แบบสอบถาม ผู้ ใ ช้บัณฑิ ตห รือ
ผู้ร่วมงานของผู้ส า เ ร็จการศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะทางการพยาบาล ค่าความเชื่อมั่นที่
0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
สรุปว่า สมรรถนะทางการพยาบาลโดยรวม
ตามการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดี 
( X  = 3.60, S.D. = 0.84) ด้านที่ได้คะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดคือ สมรรถนะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ใน
ระดับดี ( X  = 3.84, S.D. = 0.84) รองลงมาคือ 
สมรรถนะทางการพยาบาลด้านความสามารถ
พื้นฐานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ

ดี ( X  = 3.54, S.D. = 0.80) และด้านที่ได้
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความสามารถ
เชิงวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.23, 
S.D.=0.74) 
 
ค าส าคัญ   สมรรถนะทางการพยาบาลบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์  ผู้ใช้บัณฑิต 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การจ ัดกา รศ ึกษาม ีค วามส าค ัญ

เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณภาพและ
มาตรฐานตามแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยโดย
ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตต้องค านึงถึง
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ ่ม เต ิมฉบ ับที ่ 21  พ.ศ.  2545 ปร ัชญา
การศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม นอกจากนั้นยัง
ต้องค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติ การจัดการศึกษา สาขา
การพยาบาล ซึ ่งมีความเป็นวิชาชีพเฉพาะ
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการพยาบาลที่มีคณุภาพ 
สามารถให้บริการด้านสุขภาพได้สอดคล้อง

รายงานการวิจยั 

1  อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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กับระบบบริการสาธารณสุข ทั้งยังเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบโ ด ย ต ร ง ข อ ง ส ถ า บ ัน 
การศ ึกษาพยาบาล ซึ่งต้องพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถผลิตบัณฑิต
ทางการพยาบาลที ่ม ีค ุณล ักษณะ ท ักษะ 
สมรรถนะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติการ
พยาบาล อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในการ
พ ัฒนา ด ้า นส ุขภ าพขอ งป ระ ชา ชน ใน
ประเทศไทยโดยรวมได้อย่างมีคุณภาพ  
 สมรรถนะเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็น
ส าหรับวิชาชีพพยาบาลที่พึงมีเพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงการใช้ความรู้และทักษะการ
ให้บริการ สมรรถนะของวิชาชีพพยาบาล
ขึ้นอ ยู่กับปัจจัย 2 ประการคือ ปัจจัยด้าน
วิชาชีพ และปัจจัยด้านสังคม (กรุณา แดง
สุวรรณ, 2539) การประเมินสมรรถนะของ
บัณฑิต เป็นการประเมินผลผลิตวิธีหนึ่ง เป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรม การประเมินผลลัพธ์
ของหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคม และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินว่า
บัณฑิตที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ มี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะทาง
ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์และทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
หรือสมรรถนะตามที่มุ่ งหวังไว้มากน้อย
เพียงใด  
 คณะพย าบ า ล ศ าสต ร์ วิ ท ย า ลั ย
นครราชสีมา เปิดรับนักศึกษาพยาบาล ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยมีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา โดยมี
เป้ าหมายส าคัญคื อบัณฑิตที่ส า เ ร็จการ    
ศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัย

นครราชสีมาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นผู้น าทางวิชาการด ารงตนอย่างมีคุณธรรม 
สามารถให้การบริการพยาบาลได้อย่างมี
คุณภาพ ภายใต้การยอมรับสิทธิ และความ
เอื ้ออาทรต ่อ ผู ้ร ับบร ิการ  คณะพยาบาล
ศาสตร์วิทยาลัยนครราชสีมาตระหนักถ ึง
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตจึงได้ศึกษาวิจัย
เกี ่ยวก ับสมรรถนะของบ ัณฑิตตามการ
ประเมินของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อที่จะน าผลวิจัย
มาใช้พัฒนาหลักสูตรอันเป็นไปตามแนว
ทางการประกันคุณภาพทางการศึกษาและ
เพื ่อ ให ้ไ ด ้บ ัณฑ ิตพยาบาลที ่ม ีค ุณภาพ
สอดคล้องกับเป้าหมายหลักสูตรและความ
ต้องการของสังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการได้งานท า ความพึง
พอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2551 

2.  เพื่ อศึกษาสมรรถนะทางการ
พยาบาลของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2551 ตามการรับ รู้ของ ผู้ใช้บัณฑิตหรือ
ผู้ร่วมงาน 

3 .   เพื่ อ เป รียบ เที ยบสมรรถนะ
ทางการพยาบาลของผู้ส าเร็จการศึกษา ในปี
การศึกษา 2551 ที่ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต
หรือผู้ร่วมงาน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 

ผู้ร่วมงานของผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551 จ านวน 37 
คน โดยที่ ผู้ส าเร็จการศึกษาปฏิบัติงานใน
บทบาทของพยาบาลประจ าการในฐานะ
พยาบาลวิชาชีพมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน และ
ผู้ ร่ วม ง านของ ผู้ส า เ ร็ จ การศึ กษา  ซึ่ งมี
ประสบการณ์ท างานร่วมกับผู้ส าเร็จการศึกษา
แล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน จ านวน 37 คน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบ ถาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะทางการพยาบาล จ านวน 55 ข้อ 
จ าแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

           1.  ด้านความสามารถเชิงวิชาชีพ  
2.  ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผล

ต่อการปฏิบัติงาน19ข้อได้แก่ ข้อ13- 31  
           3.ด้ านคุณธรรม จริยธรรม แล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวน 24 ข้อ ได้แก่ ข้อ 
32 – 55  

แบบสอบถ ามที่ ใ ช้ ในก า ร เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูลผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญ
ด้านการศึกษาพยาบาลจ านวน 3 ท่าน และ
ตรวจสอบหาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดย
ทดสอบด้วยสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’salphacoefficient) ค่าความเช่ือมั่น 
เท่ากับ 0.86 
 
ผลการวิจัย 

ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้ เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า
สมรรถนะทางการพยาบาลของผู้ส า เ ร็จ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2551 ตามการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต
หรือผู้ร่วมงาน จ านวน 63 คน กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ร่วมงานของ
ผู้ส า เ ร็จการศึกษา  จ านวน 63 คน ตอบ
แบบสอบถามกลับ จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.73 ผลการวิจัยดังนี้  

ส่วนที่  1   ข้อมู ลทั่ ว ไปของกลุ่ ม
ตัวอย่าง 
 1.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน แผนกผู้ป่วย 
ต าแหน่งในการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน
บัณฑิตหรือผู้ร่วมงาน เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์กับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่

เป้าหมายการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 
 
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
การเรียนใน 
สภาพการณ์จริง 
 
ระบบการประเมิน
การเรียนรู้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

สมรรถนะทางการ
พยาบาลตามการ
รับรู้ของผู้ใช้
บัณฑิตหรือ
ผู้ร่วมงาน 

คุณลักษณะตามตัวชี้วัดในเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ 

- การได้งาน 
- ปฏิบัติงานตรงตามวุฒิ 
- การศึกษาต่อ 
- การสร้างงานอิสระ 

 หลักสูตร 

   ผู้เรียน 

    ผู้สอน 

ปัจจัยเอื้อ 

ปรัชญา 
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ปฏิบัติงานอยู่ ผู้ประเมินผู้ใช้บัณฑิตหรือ
ผู้ร่วมงานของผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 
ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 37 คน ใน
จ านวนนี้พบว่า สถานที่ผู้ประเมินปฏิบัติงาน
อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนเป็นส่วนใหญ่ คิด
เป็นร้อยละ 86.4 รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาล
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 8.1 แผนกผู้ป่วยที่
ผู้ส าเ ร็จปฏิบัติงานอยู่มากที่สุดคือ แผนก
ผู้ป่วยใน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือ 
แผนกผู้ป่วยเด็ก และแผนกผู้ป่วยอาการหนัก 
คิดเป็นร้อยละ 8.1 ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน
ของผู้ใช้บัณฑิต ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าแผนก
ผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 51.4 
รองลงมาเป็นพยาบาลวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
24.3 และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล คิดเป็นร้อย
ละ 16.4 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 91.9 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 36-45 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมา อายุ 23-35 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 43.2  สถานภาพสมรส เป็น
โสด คิดเป็นร้อยละ 54.1รองลงมาสถานภาพ
สมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ 43.2ระดับการศึกษา
ของผู้ประเมินบัณฑิต ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับป ริญญาต รี  คิ ด เป็ น ร้อยละ  86 . 5 
รองลงมาจบการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อย
ละ 13.5 ผู้ประเมินผู้ใช้บัณฑิตมีความสัมพันธ์
กับผู้ส าเร็จการศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชา
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.8 รองลงมาคือ
ผู้ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 16.2 ความพึงพอใจ
ต่อบัณฑิตที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใจปาน
กลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมา
คือ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 29.9 และพอใจ
น้อย คิดเป็นร้อยละ 8.1  

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะ
ทางการพยาบาลของผู้ส า เร็จการศึกษา 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551 ตามการ
ประเมินของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ร่วมงาน 

ด้านความสามารถเชิงวิชาชีพ  ตาม
การประเมินผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ร่วมงานของ
ผู้ส า เ ร็จการศึกษา  มีการรับ รู้สมรรถนะ
ทางการพยาบาลด้านความสามารถเชิงวิชาชีพ
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 
3.23, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ผู้ประเมินบัณฑิตหรือผู้ร่วมงาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษามีการรับรู้ว่า ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะทางการพยาบาลอยู่ใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3ล าดับแรกคือ 
การการปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงความ
ต้องการความเช่ือหลักศาสนา ความพึงพอใจ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิผู้ป่วยของ
ผู้รับบริการ ระดับสมรรถนะอยู่ในระดับดี 
( X  = 3.57, S.D. = 0.77) อันดับสองคือ 
สามารถสังเกตและประเมินภาวะสุขภาพของ
ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง  ระดับสมรรถนะ
อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.38, S.D. = 
0.68) อันดับสาม คือ ใช้ทฤษฎีการพยาบาล 
และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นพื้นฐานใน
การปฏิบัติการพยาบาล ระดับสมรรถนะอยู่
ในระดับปานกลาง ( X  = 3.30, S.D. = 0.85) 

ข้อที่ผู้ประเมินบัณฑิตหรือผู้ร่วมงาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษามีการรับรู้ว่า ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะทางการพยาบาลอยู่ใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับสุดท้าย
คือ น าผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนางาน ระดับ( X  = 2.95, S.D. = 0.74) 
อันดับสองและสามคือ รักษามาตรฐานการ
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พยาบาลที่ครอบคลุมทั้งด้านการดูแลรักษา 
ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู ระดับสมรรถนะ
อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.14, S.D. = 
0.71)และศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูลในการ
แก้ปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ ระดับ
สมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.14, 
S.D. = 0.71) 

ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงาน ตามการประเมินผู้ใช้บัณฑิต
หรือผู้ร่วมงานของผู้ส าเร็จการศึกษา มีการ
รับ รู้สม รรถนะทา งก า รพย าบ า ลด้ า น
ความสาม ารถพื้ น ฐ านที่ ส่ ง ผลต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X  = 
3.54, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า  ข้ อที่ ผู้ประ เมิน ผู้ ใ ช้บัณฑิตหรือ
ผู้ร่วมงานของผู้ส าเร็จการศึกษามีการรับ รู้ว่า 
ผู้ส า เ ร็ จการศึกษามีสมรรถนะทางการ
พยาบาลอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 
อันดับแรก คือ ความสามารถในการอ่าน 
เขียน ภาษาไทย ระดับสมรรถนะอยู่ในระดับ
ดี ( X  = 4.0, S.D. = 0.71)อันดับสองคือ 
ความสามารถในการปรับตัวและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ระดับสมรรถนะอยู่ใน
ระดับดี ( X  = 3.92, S.D. = 0.76)อันดับสาม
คือ ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 
(พูด, ฟัง) ระดับสมรรถนะอยู่ในระดับดี ( X  
= 3.86, S.D. = 0.71) 

ข้อที่ ผู้ประ เมิน ผู้ ใ ช้บัณฑิตหรือ
ผู้ร่วมงานของผู้ส าเร็จการศึกษามีการรับรู้ว่า
ผู้ส า เ ร็ จการศึกษามีสมรรถนะทางการ
พยาบาลอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 
อันดับสุดท้าย คือ  ความสามารถในการ
สื่อสาร ภาษาอั งกฤษ (พูด ,  ฟั ง )  ระดับ

สมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.0, 
S.D. = 0.67) อันดับสองคือ ความสามารถใน
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ ระดับสมรรถนะ
อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.03, S.D. = 
0.65) อันดับสามคือ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ระดับสมรรถนะอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.08, S.D. = 0.83) 

ด้ าน คุณธรรม  จริ ย ธ รรม  แล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้ประเมินบัณฑิตหรือ
ผู้ร่วมงานของผู้ส าเร็จการศึกษามีการรับรู้
สมรรถนะทางการพยาบาลด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X  = 3.84, S.D. 
=0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่สมรรถนะทางการพยาบาลอยู่ใน
ระดับคะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การ
แต่งกายเหมาะสม  ระดับสมรรถนะอยู่ใน
ระดับดี ( X  = 4.16, S.D. = 0.76) อันดับสอง
คือ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี ระดับ
สมรรถนะอยู่ในระดับดี ( X  = 4.11, S.D. = 
0.66) อันดับสามคือ การรักษาระเบียบวินัย 
ระดับสมรรถนะอยู่ในระดับดี ( X  = 4.08, 
S.D. = 0.83)ข้อที่ ผู้ประเมินบัณฑิตหรือ
ผู้ร่วมงานของผู้ส าเร็จการศึกษามีการรับรู้ว่า
ผู้ส า เ ร็ จการศึกษามีสมรรถนะทางการ
พยาบาลอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 
ล าดับสุดท้ายคือ อันดับแรกคือปฏิบัติงานด้วย
ความรอบคอบ  ระมั ด ระ วั ง ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาด หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด ระดับ
สมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.32, 
S.D. = 0.84) อันดับสองคือ มีความเช่ือมั่นใน
ตนเองด้านวิชาการ ระดับสมรรถนะอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.35, S.D. = 0.79) 
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อันดับสามคือ สนใจหาความรู้และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพอยู่เสมอ 
ระดับสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 
3.43, S.D. = 0.80) 

ส่วนที่3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะทางการพยาบาลของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลศา
สตรบัณฑิต  พ.ศ. 2551 ในแต่ละด้านตามการ
รับรู้ของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ร่วมงาน 

จากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตหรือ
ผู้ร่วมงาน พบว่า  การรับรู้ต่อสมรรถนะ
ทางการพยาบาลของผู้ส าเร็จการศึกษา 3 ด้าน 
คือ  ด้ านความสามารถเ ชิง วิชา ชีพ ด้ าน
ความสาม ารถพื้ น ฐ านที่ ส่ ง ผลต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะด้านที่ได้
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะ
ด้านที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  ด้าน
ความสามารถเชิงวิชาชีพ ระดับสมรรถนะอยู่
ในระดับปานกลาง ( X  = 3.23, S.D. = 0.74) 
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยเป็นภาพรวมทั้ง 3 
ด้าน  พบว่า  การรับ รู้สมรรถนะทางการ
พยาบาลของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ร่วมงานอยู่ใน
ระดับดี ( X  = 3.60, S.D. = 0.84) 

ส่วนที่  4  ผลการวิ เคราะห์ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะให้คณะพยาบาล
ศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา  ตามการ
ประเมินของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ร่วมงาน ต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ปีการศึกษา 2551 

เรียงล าดับความส าคัญดังนี้คือ การมี
สิทธิในการสอบใบประกอบโรคศิลปของ
สภาพยาบาล จัดกิจกรรมให้มีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และความ
ขยัน อดทน การวางตัวให้เหมาะสม การ
ฝึกอบรมให้มีสัมมาคารวะ การฝึกการยอมรับ
การพัฒนา การใช้ภาษากลาง ตามล าดับ
ความถี่ของความต้องการให้คณะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมาพัฒนาบัณฑิต
ตามก ารประ เมิ นขอ ง ผู้ ใ ช้บัณฑิ ตห รือ
ผู้ร่วมงานต่อ ผู้ส า เ ร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 มี 
ดังนี้ 

ความรู้เชิงวิชาการ วิชาชีพ การรัก
วิชาชีพ ความเป็นผู้น า ทักษะการตัดสินใจ 
การเตรียมตัวเป็นพยาบาลที่ดี การปรับตัวเข้า
กับผู้อื่น มารยาท การเคารพผู้บังคับบัญชา 
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และการพูด
ภาษาอังกฤษ 
 
การอภิปรายผล  

ด้านความสามารถเชิงวิชาชีพ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนด้านความสามารถ
พื้นฐานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ที่ ได้คะแนนเฉลี่ ยน้อยที่สุด  คือ  การน า
ผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนา
งาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนันทนา 
น้ าฝน และถนอมศรี อินทนนท์ (2537) ทิพย์
ภา เชษฐเชาวลิต และคณะ (2544) และชุติมา 
ชลประทิน และคณะ (2545)  ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในระดับปานกลางพอใช้ ทั้งนี้
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เนื่องจากหลักสูตรจัดให้มีการเรียนการสอน
วิชาวิจัยตลอดหลักสูตรเพียง 3 หน่วยกิต ท า
ให้บัณฑิตมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย
ค่อนข้างน้อย ประกอบกับนักศึกษาพยาบาลมี
ความ รู้สึก ว่าการวิ จัย เป็น เ ร่ือง ยุ่งยาก  มี
ความเครียดจากการเรียนวิจัย และนักศึกษามี
ความสามารถในการศึกษาด้ วยตนเอง  
ค่อนข้างต่ า (ศิริพร, 2536 อ้างใน นันทนา 
น้ าฝน และถนอมศรี อินทนนท์ (2537 : 22)
นอกจากนี้ เมื่อส าเร็จการศึกษาพยาบาลส่วน
ใหญ่ ไม่ ได้พัฒนาทักษะด้ านนี้ เพิ่ ม เติ ม 
เนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งพยาบาลประจ าการ 
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การ
พยาบาลผู้ป่วยทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ
เป็นส าคัญ ซึ่งเป็นงานที่หนัก ท าให้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการวิจัยน้อยมากประกอบกับการ
ที่ฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลทุกแห่งจะ
มีกลุ่มงานวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยพยาบาลที่
มีประสบการณ์มากพอ และผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
กลุ่มที่ รับผิดชอบในการท า วิจัย เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนางานวิชาชีพ (อุบลวรรณ 
เจียมศรีพงษ์, 2527 : 194) จึงท าให้บัณฑิตได้
แสดงบทบาทด้ านนี้น้อย และเนื่ องจาก
บัณฑิตมีภาระงานมาก ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอ่าน รายงานการวิจัย และขาด
ความสนับสนุนจากหน่วยงานในการน า
ผลการวิจัยไปใช้  

สมรรถนะพื้นฐานที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บัณฑิตประเมินสมรรถนะ
ด้านนี้อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาด้านที่
ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความสามารถใน
การอ่านเขียนภาษาไทย ความสามารถในการ

ปรับตัว และท างานร่วมกับผู้อื่น นับว่าเป็นสิ่ง
ที่ดีเนื่องจากพยาบาลต้องปฏิบัติอยู่ในฐานะ
สมาชิกทีมสุขภาพและทีมการพยาบาล ดังนั้น
หลักสูตรจึงมุ่งฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์
กับทีมการพยาบาล ทีมสหสาขา วิชาชีพ 
รวมถึงผู้ป่วย อีกทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่จะมี
ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ป ฏิ บั ติ ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ที่ อ ยู่ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งท าให้ความเข้าใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน 
เข้าอกเข้าใจกัน และท างานร่วมกันได้ดี 
นอกจากนี้บัณฑิตได้ รับการเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับเทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ต้ังแต่ยังเป็นนักศึกษา อีกทั้งยัง
ได้รับการฝึกฝนการส่ือสารกับผู้รับบริการใน
การซักประวัติ  การให้สุขศึกษา  ซึ่ ง เป็น
บทบาทอิสระของพยาบาล  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สมรรถนะด้านนี้อยู่ในระดับดี โดยได้
คะแนนเฉลี่ย 3 ด้านมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก 
การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ที่มุ่งเน้นส่งเสริม กล่อมเกลา
ทางสังคม และการเ รียนการสอน เพื่ อ
ก่อให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
โดยผู้ส า เร็จการศึกษาจะได้รับการสั่งสม
ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมจากการเรียน
การสอนทั้ งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบั ติ 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมทางศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งการ
ใช้ชีวิตอยู่ภายในหอพักนักศึกษา 
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