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The study of Performance Satisfaction on Graduated Nurses in 2005 and 2006
from Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Abstract

The purpose of this research is to examine and compare the level of performance satisfaction
of 2005 and 2006 graduate nurses from the Bachelor of Nursing Science Program and Diploma in
Nursing Science Program (2 years / 3 years) in Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima.
Supervisors and colleagues reviewed three aspects of performance; 1) academic / professional ability 2)
basic nursing ability and 3) nursing morals and ethics. The collected data came from sampling 399
supervisors and 798 colleagues of graduate nurses who completed the nursing programs in 2005 and in
2006. Data was collected using a five Likert scale performance satisfaction questionnaire. Content
validity was confirmed by 3 panel experts. They possess a confidence level according to Cronbach’s
alpha coefficient, technique of .98. The software computer was used for data analysis in terms of
frequencies, percentage, arithmetic means, standard deviation and Independent t test. The results of this
study were summarized as followed; 1) The level of performance satisfaction on graduate nurses in
2005 was at a high level. ( x = 4.11, SD = .55), 2) The level of performance satisfaction on graduate
nurses in 2006 was at a high level. ( x = 4.22, SD = .46), and 3) The comparing of performance
satisfaction on graduate nurses showed no statistically significant difference between the programs in
each aspect of the academic/professional ability, basic nursing ability, and nursing morals/ethics. The
findings should be used as a guideline to improve teaching and develop effectively nursing curriculum.
Keywords : performance satisfaction, graduated nurses, College of Nursing
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พยาบาลเป็ นบุคลากรทีสําคัญในการให้บริ การด้านสุ ขภาพ ทังในสถานบริ การและนอกสถาน
พยาบาลเป็ นบุคลากรทีสําคัญในการให้บริ การด้านสุ ขภาพ ทังในสถานบริ การและนอกสถาน
บริ การเพราะพยาบาลเป็ นบุคลากรทางด้านสุ ขภาพกลุ่มใหญ่ทีสุดทีให้บริ การในด้านการแก้ไขปั ญหา
บริ การเพราะพยาบาลเป็ นบุคลากรทางด้านสุ ขภาพกลุ่มใหญ่ทีสุดทีให้บริ การในด้านการแก้ไขปั ญหา
สุ ข ภาพ ฟื นฟู ส ภาพ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และป้ องกัน โรค ถ้า บัณ ฑิ ต ที ผ ลิ ต ออกไปจากสถาบัน มี ขี ด
สุ ข ภาพ ฟื นฟู ส ภาพ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และป้ องกัน โรค ถ้า บัณ ฑิ ต ที ผ ลิ ต ออกไปจากสถาบัน มี ขี ด
ความสามารถทางด้าน วิชาการ มีทกั ษะทางกรพยาบาล ตลอดจนมีคุณธรรม จริ ยธรรมทีดี จะเป็ นกําลัง
ความสามารถทางด้าน วิชาการ มีทกั ษะทางกรพยาบาล ตลอดจนมีคุณธรรม จริ ยธรรมทีดี จะเป็ นกําลัง
สําคัญในการทีช่วยให้ บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีความรู้และแนวทางการพัฒนาเพือทีจะสามารถ
สําคัญในการทีช่วยให้ บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีความรู้และแนวทางการพัฒนาเพือทีจะสามารถ
พึงตนเองให้มีภาวะสุ ขภาพดี ดํารงชีวิตอย่างมีความสุ ขตลอดวงจรชีวิต ึ งสอดคล้องกับปรัช ญาของ
พึงตนเองให้มีภาวะสุ ขภาพดี ดํารงชีวิตอย่างมีความสุ ขตลอดวงจรชีวิต ึ งสอดคล้องกับปรัช ญาของ
สถาบันพระบรมราชชนก ในการผลิตบุคลากรด้านสุ ขภาพ โดยเฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร ทีเป็ นภารกิจ
สถาบันพระบรมราชชนก ในการผลิตบุคลากรด้านสุ ขภาพ โดยเฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร ทีเป็ นภารกิจ
หลักของสถาบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา เป็ นสถาบันการศึกษาพยาบาล 1 ใน 29
หลักของสถาบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา เป็ นสถาบันการศึกษาพยาบาล 1 ใน 29
สถาบัน ในการเตรี ยมบุคลากรพยาบาลทีมีคุณภาพ ทีมีความสามารถให้การบริ การด้านสุ ขภาพอนามัยแก่
สถาบัน ในการเตรี ยมบุคลากรพยาบาลทีมีคุณภาพ ทีมีความสามารถให้การบริ การด้านสุ ขภาพอนามัยแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีปริ มาณเพียงพอกับความต้องการด้านสุ ขภาพของประชาชนทัว
ประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีปริ มาณเพียงพอกับความต้องการด้านสุ ขภาพของประชาชนทัว
ประเทศ
ประเทศ
วิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี ม า สั ง กัด สถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวง
วิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี ม า สั ง กัด สถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุ ข มีหน้าทีผลิตและพัฒนาการศึกษาพยาบาล สนองตอบความต้องการกําลังคนด้านสาธารณสุ ข
สาธารณสุ ข มีหน้าทีผลิตและพัฒนาการศึกษาพยาบาล สนองตอบความต้องการกําลังคนด้านสาธารณสุ ข
มานานกว่า 50 ปี ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพทางการศึกษาพยาบาล จึงดําเนิ นการสํารวจความ
มานานกว่า 50 ปี ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพทางการศึกษาพยาบาล จึงดําเนิ นการสํารวจความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตจากผูบ้ งั คับบัญชา และเพือนร่ วมงาน ในสมรรถนะทีสําคัญ 3 ด้าน
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตจากผูบ้ งั คับบัญชา และเพือนร่ วมงาน ในสมรรถนะทีสําคัญ 3 ด้าน
ทีส อดคล้องกับพระราชบัญญัติก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 คื อ 1) ด้า นความรู้ ความสามารถทาง
ทีส อดคล้องกับพระราชบัญญัติก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 คื อ 1) ด้า นความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการ 2) ด้านความรู้ความสามารถพืนฐาน และ 3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชี พ
วิชาการ 2) ด้านความรู้ความสามารถพืนฐาน และ 3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชี พ
ในกลุ่มบัณฑิ ตทีสําเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต รุ่ นที 4 และรุ่ นที 4 หลักสู ตร
ในกลุ่มบัณฑิ ตทีสําเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต รุ่ นที 4 และรุ่ นที 4 หลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื อง) รุ่ นที 1 และรุ่ นที 19 และหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือง
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื อง) รุ่ นที 1 และรุ่ นที 19 และหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือง
ภาคพิเศษ) รุ่ นที 1 ของวิทยาลัย ึงสําเร็ จการศึกษาปี พ.ศ.254 และ พ.ศ.2549 จํานวนทังหมด 5 รุ่ นและ
ภาคพิเศษ) รุ่ นที 1 ของวิทยาลัย ึงสําเร็ จการศึกษาปี พ.ศ.254 และ พ.ศ.2549 จํานวนทังหมด 5 รุ่ นและ
ปฏิ บ ตั ิ ง านในหน่ วยสุ ข ภาพมาแล้วอย่า งน้อย 1 ปี เพือนํา ผลการศึ ก ษามาใช้เป็ นข้อมูล ในการพัฒนา
ปฏิ บ ตั ิ ง านในหน่ วยสุ ข ภาพมาแล้วอย่า งน้อย 1 ปี เพือนํา ผลการศึ ก ษามาใช้เป็ นข้อมูล ในการพัฒนา
หลักสู ตร จัดทําแผนการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และปรับปรุ งคุณภาพบัณฑิตให้สอดรับกับความ
หลักสู ตร จัดทําแผนการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และปรับปรุ งคุณภาพบัณฑิตให้สอดรับกับความ
ต้องการของสังคมต่อไป
ต้องการของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั

1. เพือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ทีมีต่อบัณฑิตทีสาํ เร็ จการศึกษาปี
1. เพือ ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ทีมีต่อบัณฑิตทีสาํ เร็ จการศึกษาปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
2. เพือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ทีมีต่อบัณฑิตทีสาํ เร็ จการศึกษาปี
2. เพือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ทีมีต่อบัณฑิตทีสาํ เร็ จการศึกษาปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา

พ.ศ.254 จาก
พ.ศ.254 จาก
พ.ศ.2549 จาก
พ.ศ.2549 จาก
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553

3. เพือเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตทีสาํ เร็ จการศึกษา หลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนืองต่อเนืองาคพิเศษ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบัณฑิต โดยการเก็บข้อมูล
จากผูใ้ ช้บณั ฑิตหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่ นที 4 และหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือง
รุ่ นที 18 ึ ง สํา เร็ จการศึ ก ษา พ.ศ.2548 และหลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต รุ่ นที 48 หลัก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือง รุ่ นที 19 และหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนืองาคพิเศษ รุ่ นที
1 ึงสําเร็ จการศึกษา พ.ศ.2549 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิต:
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ  รุ 
ผู้ใช้ บัณฑิต

หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต  รุ  รุ

1.ผูบ้ งั คับบัญชา

หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต าพิศ รุ 

2.เพือนร่ วมงาน

1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
2. ด้านความรู้ความสามารถพืนฐาน
3. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งบรรยาย เพือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของบัณฑิต ที
สําเร็ จการศึกษาในปี พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549 ในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่ นที 4 และรุ่ นที 48
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือง รุ่ นที 18 และรุ่ นที 19 และหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื องาคพิเศษ รุ่ นที 1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา จากผูบ้ งั คับบัญชา และ
เพือนร่ วมงานของบัณฑิต
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร () ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต แบ่งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา และ
เพือนร่ วมงาน ทีปิ บตั ิงานร่ วมกับบัณฑิ ตจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา ึ งสําเร็ จ
การศึกษาในปี พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549 จํานวนทังหมด 399 คน
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง (n) กลุ่ ม ตัว อย่า งที ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั งนี เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) โดยเลือก ผูบ้ งั คับบัญชาของบัณฑิต จํานวน 1 คน และเพือนร่ วมงานของบัณฑิตจํานวน 2 คน
ทีด้ปิบตั ิงานร่ วมกับบัณฑิตอย่างน้อย 2 ปี มีรายละเอียดดังตารางที 1
ตารางี 
แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่ าง
ปี พ.ศ.ที
สําเร็ จ
หลักสู ตร
การศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2548
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือง)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2549
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือง)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนืองภาคพิเศษ)
รวม
รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่าง

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)
จํานวน
ผูบ้ งั คับบัญชา
เพือน
บัณฑิต
ร่ วมงาน
59
59
290
88
88
368
86
86
172
96
96
192
70
70
140
399
399
798
1,197 คน

วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ตรวจสอบรายชื อบัณฑิต สถานทีปิบตั ิงาน และหน่วยงานต้นสังกัด ของบัณฑิตหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิ ต และหลัก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต (ต่อเนื องต่อเนื องภาคพิเศษ) ที สํา เร็ จ
การศึกษาในปี พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
2. ออกหนังสื อราชการ เพือขออนุญาตเก็บข้อมูล โดยระบุผบู้ งั คับบัญชา จํานวน 1 คน และเพือน
ร่ ว มงาน จํา นวน 2 คน เป็ นผู้ต อบแบบสอบถามด้ว ยความสมัค รใจ และคํา ตอบจะเป็ นความลับ
ผลการวิจยั นําเสนอเป็ นภาพรวมของงานวิจยั เท่านัน
3. แบบสอบถามส่ งกลับวิทยาลัย ทางปรษณี ยโ ดยเขียนชื อ ทีอยู่ทีหน้าอง ติดแสตมป พร้อม
ส่ ง
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพือเตรี ยมการวิเคราะหขอ้ มูล
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ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
88เครอวารสารวิ
อฉบั ้บทีาวิ
จัย นวาคม 2553
ปีม
ที่ 16
่ 2 กรกฎาคม-ธั

เครอมอเครื
 ้องมื
าวิ
อทีใช้จใัยนการวิจยั เป็ นแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้ างขึนโดยอาศัยแนวคิดจากคุ ณสมบัติที

เกียวข้องกั
ณฑิจตยั เป็ทีสนแบบสอบถามที
อดคล้องกับพระราชบั
กษาแห่ยงแนวคิ
ชาติ พ.ศ.
2542
ร่ วมกัตบิที
เครืบ การทํ
องมือาทีงานของบั
ใช้ในการวิ
ผูว้ ิจยั ญสร้ญัาตงขึิก ารศึ
นโดยอาศั
ดจากคุ
ณสมบั
การทบทวนวรรณกรรม
และงานวิ
กียวข้องงกัประกอบด้
วยญ3ญัตอน
เกียวข้องกับการทํางานของบั
ณฑิตจทียั ทีสเอดคล้
บพระราชบั
ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ร่ วมกับ
ตอนที 1 ข้อมูลและงานวิ
ส่ วนบุคคลของผู
ช้บอณั ง ฑิประกอบด้
ต จํานวนว6ยข้3อตอน
การทบทวนวรรณกรรม
จยั ทีเกียใ้ วข้
ตอนที 21 ความพึ
มาตราส่
ข้อมูลส่งวพอใจในการปิ
นบุคคลของผูใ้ ช้บบตั ณัิงาน
ฑิตเป็จํนานวน
6 ข้วอนประมาณค่า (Rating scale)
5 ระดับ ตอนที
จํานวน 235ความพึ
ข้อ แบ่งงพอใจในการปิ
เป็ น 3 ด้าน ดังบนีตั ิง2.1)
วามสามารถทางวิ
ชาการ
าน เป็ด้านนความรู
มาตราส่้ควนประมาณค่
า (Rating
scale)จํานวน 9 ข้อ
2.2)
15 ข้ด้อานความรู
และ 2.3)้ความสามารถทางวิ
ด้านคุณธรรม จริชยาการ
ธรรม จํจรรยาบรรณ
5 ระดัด้าบนความรู
จํานวน้ค35วามสามารถพื
ข้อ แบ่งเป็ นน3ฐาน
ด้านจํดัางนวน
นี 2.1)
านวน 9 ข้อ
วิ2.2)
ชาชีด้พานความรู
จํานวน ้ค11วามสามารถพื
ข้อ
นฐาน จํานวน 15 ข้อ และ 2.3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตอนที
จํานวน 3 11ข้อข้คิอดเห็นและข้อเสนอแนะอืน จํานวน 3 ข้อ
ตอนที 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน จํานวน 3 ข้อ
การตรวจสอบคุาขอเครอมอ
ตรวจสอบคุ
ณภาพเครือ ม
งมือ โดย 1) หาความตรงของเนื อหา (Content validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ
การตรวจสอบคุ
าขอเคร
จํานวน 3ตรวจสอบคุ
ท่าน ึ งเป็ นผู
เ้ ชียวชาญด้
ษาและผูบ้ ริ หารด้านสถานบริ
การ validity)
โดยยึดเกณฑ์
ณภาพเครื
 องมืาอนการศึ
โดย 1)กหาความตรงของเนื
จากผูกท้ ารยอมรั
รงคุณวุฒบ ิ
 อหา (Content
จากผู
น แล้วานํนการศึ
าไปปรักบษาและผู
ปรุ ง 2)บ้ หาความเที
ยงของเครืการ
 องมืโดยยึ
อ (Reliability)
กับกลุ่บม
จํานวนท้ รงคุ
3 ท่ณ
านวุฒึ งิ 2เป็ใน
นผู3เ้ ชีท่ยาวชาญด้
ริ หารด้านสถานบริ
ดเกณฑ์การยอมรั
ประชากรที
มีลวุกัฒษณะคล้
อย่างจํบานวน
คน คํานวณค่
าสัมประสิ
าของคอนบาช
จากผูท้ รงคุณ
ิ 2 ใน 3 าท่ยกัานบกลุ
แล้่มวนํตัวาไปปรั
ปรุ ง 30
2) หาความเที
ยงของเครื
 องมืทอธิ แอลฟ่
(Reliability)
กับกลุ่ม
(Cronbach
Coefficiency)
่มตั.98
ประชากรทีAlpha
มีลกั ษณะคล้
ายกับกลุได้
วอย่างจํานวน 30 คน คํานวณค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟ่ าของคอนบาช
การวิ
เคราะห์Alpha
ข้อมูลCoefficiency) ได้ .98
(Cronbach
วิการวิ
เคราะห์
ขอ้ มูขล้ อด้มูวลยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS for Window ดังนี
เคราะห์
วนบุคคล วิเคราะห์
าร้อยละ
วิเคราะห์1.ขอ้ ข้มูอลมูด้ลวส่ยโปรแกรมสํ
าเร็ จรู ปโดยการแจกแจงความถี
SPSS for Window ดังนี และหาค่

2.1. ข้ความพึ
ณฑิต โดยการแจกแจงความถี และหาค่าร้อยละ
อมูลส่ วงพอใจของบั
นบุคคล วิเคราะห์
2.1)
ข้อมูลด้านความรู
2. ความพึ
งพอใจของบั
ณฑิต ้ความสามารถทางวิชาการ ด้านความรู้ความสามารถพืนฐาน และ
ด้านคุณธรรม จริ ย2.1)
ธรรม
พ รายด้าน รายข้
อ และภาพรวม
คราะห์โดยการหาค่
ข้อจรรยาบรรณวิ
มูลด้านความรูช้คาชี
วามสามารถทางวิ
ชาการ
ด้านความรูวิ้คเวามสามารถพื
และย
นฐานาเลี
และส่
วนเบี
ยงเบนมาตรฐาน
ด้านคุณ
ธรรม
จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รายด้าน รายข้อ และภาพรวม วิเคราะห์โดยการหาค่าเลีย
2.2) เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีมีต่อบัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษาหลักสู ตร
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
พยาบาลศาสตรบั2.2)
ณฑิเปรี
ต และหลั
กสู ตรพยาบาลศาสตรบั
เศษ)กษาหลั
ด้านความรู
ยบเทียบความพึ
งพอใจของผูใ้ ช้บณณ
ั ฑิฑิตต(ต่ทีอมเนื
ีต่อ อบังต่
ณฑิอตเนืที อสงภาคพิ
ําเร็ จการศึ
กสู ตร้
ความสามารถทางวิ
ด้านความรู
้ความสามารถพืนณฐาน
จริ ยธรรม
พยาบาลศาสตรบัณชฑิาการ
ต และหลั
กสู ตรพยาบาลศาสตรบั
ฑิต และด้
(ต่อเนืา อนคุงต่ณอธรรม
เนื องภาคพิ
เศษ)จรรยาบรรณ
ด้านความรู้
วิความสามารถทางวิ
ชาชีพ รายด้าน และภาพรวม
โดยใช้ส้คถิวามสามารถพื
ติ independentนฐาน
ttestและด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
ชาการ ด้านความรู
วิชาชีพ รายด้าน และภาพรวม โดยใช้สถิติ independent ttest

ผลการวิจัย
ผลการวิวัจตัยถุระสค์ ข้อห

เพือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ทีมีต่อบัณฑิตทีสาํ เร็ จ
การศึกษาปี
มา ใ้ ช้บณั ฑิต ทีมีต่อบัณฑิตทีสาํ เร็ จ
วัตถุพ.ศ.2548
ระสค์ ขจากวิ
้ อหทยาลั
 ยพยาบาลบรมราชชนนี
เพือศึกษาระดับความพึนครราชสี
งพอใจของผู
การศึกษาปี พ.ศ.2548 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา

ผลการวิ
ผลการวิจจัยัย
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วัวัตตถุถุปปร
ร  ออ เพื
เพืออศึศึกกษาระดั
ษาระดับบความพึ
ความพึงงพอใจของผู
พอใจของผูใใ้้ ช้ช้บบณ
ณัั ฑิ
ฑิตต ทีทีมมีีตต่่ออบับัณ
ณฑิ
ฑิตตทีทีสสาาํํ เร็เร็ จจ
การศึ
การศึกกษาปี
ษาปี พ.ศ.2548
พ.ศ.2548 จากวิ
จากวิททยาลั
ยาลัยยพยาบาลบรมราชชนนี
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี
นครราชสี มมาา
พบว่
ัั ฑิ
พบว่าาค่ค่าาคะแนนเลี
คะแนนเลียยความพึ
ความพึงงพอใจของผู
พอใจของผูใใ้้ ช้ช้บบณ
ณ
ฑิตตต่ต่ออการปิ
การปิบบตตัั ิิงงานของบั
านของบัณ
ณฑิ
ฑิ ตตทีทีสสํําาเร็เร็ จจการ
การ
่
่
ศึศึกกษาปี
พ.ศ.
2548
ใน
รุ
น
ที

47
และหลั
ก
สู
ต
รพยาบาลศาสตรบั
ณ
ฑิ
ต
(ต่
อ
เนื

อ
ง)
รุ
น
ที

18
ทุ
ก
ด้
า
น
และ
ษาปี พ.ศ. 2548 ใน รุ่ นที 47 และหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือง) รุ่ นที 18 ทุกด้าน และ
โดยรวมอยู
ัั ฑิ
โดยรวมอยู่ใ่ในระดั
นระดับบมาก
มาก (( xx == 4.11,
4.11, S.D.
S.D. == .55)
.55) พบว่
พบว่าาความพึ
ความพึงงพอใจของผู
พอใจของผูใใ้้ ช้ช้บบณ
ณ
ฑิตต ด้ด้าานคุ
นคุณ
ณธรรม
ธรรม
จริ
จริ ยยธรรม
ธรรม จรรยาบรรณของวิ
จรรยาบรรณของวิชชาชี
าชีพพ มีมีคค่า่าเลี
เลียยสูสู งงสุสุ ดด (( xx == 4.23,
4.23, S.D.
S.D. == .57
.57 ))
วัวัตตถุถุปปร
ร  ออ อ
อ เพื
เพืออศึศึกกษาระดั
ษาระดับบความพึ
ความพึงงพอใจของผู
พอใจของผูใใ้้ ช้ช้บบณ
ณัั ฑิ
ฑิตต ทีทีมมีีตต่อ่อบับัณ
ณฑิ
ฑิตตทีทีสสาาํํ เร็เร็ จจ
การศึ
การศึกกษาปี
ษาปี พ.ศ.2549
พ.ศ.2549 จากวิ
จากวิททยาลั
ยาลัยยพยาบาลบรมราชชนนี
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี
นครราชสี มมาา
พบว่
พบว่าา ค่ค่าาคะแนนเลี
คะแนนเลียยความพึ
ความพึงงพอใจของผู
พอใจของผูใใ้้ ช้ช้บบณ
ณัั ฑิ
ฑิตต ต่ต่ออการปิ
การปิบบตตัั ิิงงานของบั
านของบัณ
ณฑิ
ฑิตตทีทีสสาาํํ เร็เร็ จจ
การศึ
การศึกกษาปี
ษาปี พ.ศ.
พ.ศ. 2549
2549 ในหลั
ในหลักกสูสู ตตรพยาบาลศาสตรบั
รพยาบาลศาสตรบัณ
ณฑิ
ฑิตต รุรุ่่ นนทีที 48,
48, หลั
หลักกสูสู ตตรพยาบาลศาสตรบั
รพยาบาลศาสตรบัณ
ณฑิ
ฑิตต
(ต่
(ต่ออเนื
เนืออง)
ง) รุรุ่่ นนทีที 19
19 และหลั
และหลักกสูสู ตตรพยาบาลศาสตรบั
รพยาบาลศาสตรบัณ
ณฑิ
ฑิตต (ต่
(ต่ออเนื
เนือองภาคพิ
งภาคพิเเศษ)
ศษ) รุรุ่่ นนทีที 11 ทุทุกกด้ด้าานน และ
และ
่
โดยรวมอยู
ใ
นระดั
บ
มาก
(
x
=
4.22,
S.D.
=
.46)
พบว่
า
ความพึ
ง
พอใจของผู
ใ
้
ช้
บ
ณ
ั
ฑิ
ต
ด้
า
นคุ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.22, S.D. = .46) พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ด้านคุณ
ณธรรม
ธรรม
่
จริ
ย
ธรรม
จรรยาบรรณของวิ
ช
าชี
พ
มี
ค
า
เลี

ย
สู
ง
สุ
ด
(
x
=
4.37,
S.D.
=
.51)
จริ ยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีค่าเลียสู งสุ ด ( x = 4.37, S.D. = .51)
วัวัตตถุถุปปร
ร  ออา
า เพื
เพืออเปรี
เปรี ยยบเที
บเทียยบระดั
บระดับบความพึ
ความพึงงพอใจในการปิ
พอใจในการปิบบตตัั ิิงงานของบั
านของบัณ
ณฑิ
ฑิตตทีที
สํสําาเร็เร็ จจการศึ
การศึกกษา
ษา หลั
หลักกสูสู ตตรพยาบาลศาสตรบั
รพยาบาลศาสตรบัณ
ณฑิ
ฑิตต และหลั
และหลักกสูสู ตตรพยาบาลศาสตรบั
รพยาบาลศาสตรบัณ
ณฑิ
ฑิตต (ต่
(ต่ออเนื
เนือองต่
งต่ออเนื
เนือองง
ภาคพิ
ภาคพิเเศษ)
ศษ) วิวิททยาลั
ยาลัยยพยาบาลบรมราชชนนี
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี
นครราชสี มมาา
พบว่
พบว่าา ผลการเปรี
ผลการเปรี ยยบเที
บเทียยบความพึ
บความพึงงพอใจในด้
พอใจในด้าานความรู
นความรู้้คความสามารถทางวิ
วามสามารถทางวิชชาการ
าการ ด้ด้าานความรู
นความรู้้
ความสามารถพื
ความสามารถพืนนฐาน
ฐาน ด้ด้าานคุ
นคุณ
ณธรรม
ธรรม จริ
จริ ยยธรรม
ธรรม จรรยาบรรณของวิ
จรรยาบรรณของวิชชาชี
าชีพพ และโดยรวมไม่
และโดยรวมไม่แแตกต่
ตกต่าางกั
งกันน

อภิ
อภิปปรายผลการวิ
รายผลการวิจจัยัย
ปร
ัั ฑิ
ปร  ระดั
ระดับบ ความพึ
ความพึงง พอใจของผู
พอใจของผูใใ้้ ช้ช้บบ ณ
ณ
ฑิ ตต ต่ต่ออการปิ
การปิ บบตตัั ิิ งง านของบั
านของบัณ
ณฑิ
ฑิ ตตทีที สสํําา เร็เร็ จจ
การศึ
การศึกกษาปี
ษาปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548
2548 ในหลั
ในหลักกสูสู ตตรพยาบาลศาสตรบั
รพยาบาลศาสตรบัณ
ณฑิ
ฑิตต รุรุ่่ นนทีที 47
47 และหลั
และหลักกสูสู ตตรพยาบาลศาสตร
รพยาบาลศาสตร
บับัณ
ณ ฑิ
ฑิ ตต (ต่
(ต่ ออ เนื
เนื ออ ง)
ง) รุรุ่่ นน 18
18 พบว่
พบว่าา ทุทุ กก ด้ด้าา นและโดยรวมอยู
นและโดยรวมอยู่่ใใ นระดั
นระดับบ มาก
มาก ด้ด้าา นคุ
นคุ ณ
ณธรรม
ธรรม จริ
จริ ยย ธรรม
ธรรม
จรรยาบรรณของวิ
จรรยาบรรณของวิชชาชี
าชีพพมีมีคค่า่าคะแนนเลี
คะแนนเลียยสูสู งงสุสุ ดด ึึ งงอภิ
อภิปปรายได้
รายได้ววาา่่
ในหลั
ในหลักก สูสู ตต รพยาบาลศาสตรบั
รพยาบาลศาสตรบัณ
ณ ฑิ
ฑิ ตต มีมี วว ตตัั ถุถุ ปป ระสงค
ระสงคททีี สสํําา คัคั
ของหลั
ของหลักก สูสู ตต รร เพื
เพื ออให้
ให้ผผููสส้้ ํําา เร็
เร็ จจ
การศึ
การศึกกษาสามารถทํ
ษาสามารถทําาหน้
หน้าาทีทีตตามขอบเขตความรั
ามขอบเขตความรับบผิผิดดชอบของวิ
ชอบของวิชชาชี
าชีพพพยาบาลได้
พยาบาลได้ททุุกกระดั
ระดับบของการบริ
ของการบริ กการ
าร
สาธารณสุ
สาธารณสุ ขขแก่
แก่บบุุคคคล
คล ครอบครั
ครอบครัวว และชุ
และชุมมชน
ชน มุมุ่่งงเน้
เน้นนให้
ให้ผผเเูู้้ รีรี ยยนตระหนั
นตระหนักกถึถึงงคุคุณ
ณค่ค่าาของวิ
ของวิชชาชี
าชีพพ และสิ
และสิ ททธิธิ
มนุ
มนุ ษษ ยชน
ยชน ให้
ให้บบ ริริ กการการพยาบาลโดยใช้
ารการพยาบาลโดยใช้เเทคนิ
ทคนิ คค หลั
หลักก การ
การ กระบวนการพยาบาล
กระบวนการพยาบาล และศาสตร
และศาสตร ออืื นนทีที
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เกียวข้อง โดยเน้นศักยภาพการดูแลของบุคคลในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกัน การรักษาพยาบาล
การฟื นฟูสภาพ ความต้องการและสิ งแวดล้อมของแต่ละบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนแสดง
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ และตัดสิ นใจ โดยอาศัยหลัก การเชิ งวิชาการทางคลิ นิก ในการ
แก้ปัญหาสุ ขภาพ มีส่วนร่ วมในการทําวิจยั และนําผลการวิจยั มาใช้ในการปรับปรุ งการพยาบาล ใฝ่ หา
ความรู้ และมี ก ารพัฒ นาตนเองและวิ ช าชี พ อย่า งสมํา เสมอ รวมทัง มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถทํางานร่ วมกับทีมสุ ขภาพได้ สําหรับปรัชญาของหลักสู ตรมุ่งเน้นใน
การเตรี ย มพยาบาลที มี ค วามรู้ ความสามารถด้า นวิ ช าชี พ พร้ อ มทัง มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลทุกระดับ โครงสร้างของหลักสู ตรมีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร 144 หน่วยกิต
ประกอบด้วยหมวดวิชาพืนฐานทัว ไป 38 หน่วยกิต หมวดวิชาชีพพืนฐาน 27 หน่วยกิต หมวดวิชาชีพ
พยาบาล 73 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
สํา หรั บ หลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต (ต่ อ เนื อ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ที สํา คัญ ของหลัก สู ต ร
คล้า ยคลึ ง กับ ของหลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต ที มุ่ ง เน้น ให้ ผู้สํ า เร็ จ การศึ ก ษา เป็ นผู้มี ค วามรู้
ความสามารถในทุกด้านทีจาํ เป็ นในการให้บริ การพยาบาลทุกระดับ เป็ นผูท้ ีมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
สามารถทํางานร่ วมกับทีมสุ ขภาพได้ ในส่ วนของปรัชญาของหลักสู ตรนันมีประเด็นสําคัญทีระบุวา่ การ
พยาบาลต้องอาศัยความสามารถทางสติปัญญา และการพยาบาลเป็ นการดูแลช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว
และชุ มชน ให้ดาํ รงภาวะสุ ขภาพโดยใช้ศาสตร์ และศิลป์ ทางการพยาบาลร่ วมกับศาสตร์ อืนทีเกียวข้อง
เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์และสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสู ตร โครงสร้างของหลักสู ตร จึงประกอบ
ไปด้วยจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร 74 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็ นหมวดวิชาพืนฐานทัว ไป 21 หน่วย
กิต หมวดวิชาชีพพืนฐาน 13 หน่วยกิต หมวดวิชาชีพพยาบาล 34 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6
หน่วยกิต
ดังนันจากปรัชญา วัตถุประสงค์ และโครงสร้างของทังสองหลักสู ตร จึงทําให้ผใู้ ช้บณ
ั ฑิต มี
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ อรพรรณ พงษ์ประสิ ทธิ ,
ลออวรรณ อึงสกุล, จงกลนี ตุย้ เจริ ญ และอิสราวรรณ สนธิ ภูมาศ (254 ทีพบว่าผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่ นที 46 ปี การศึกษา 2547 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสี มา มีระดับ
ความพึง พอใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านของบัณฑิ ตในระดับ มากทัง รายข้อ รายด้า น และโดยรวมทุ ก ด้า น
เช่นเดียวกับการศึกษาของอุไรรักษ์ คัมภิรานนท์, อภิรดี สุ ขแสงดาว, ภัทรา เสงียมในเมือง และสมจิตต์
เวียงเพิม (254 ทีพบว่าผูใ้ ช้บณั ฑิตหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือง 2 ปี  รุ่ นที 17 ปี การศึกษา
2547 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบัณฑิต
ทัง รายด้ า น และโดยรวมทุ ก ด้า นอยู่ ใ นระดับ มาก จะเห็ น ได้ว่ า วิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสี ม า ได้เ น้นในการจัดการเรี ย นการสอนทัง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บ ตั ิ ให้มี ก ารสอดแทรก
คุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของวิช าชี พ ในทุก หลัก สู ตรจึง ทํา ให้บ ณ
ั ฑิ ตมี ค วามตระหนัก ถึ ง
คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพในการปฏิบตั ิงาน
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  ระดับ ความพึง พอใจของผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ต ต่อการปิ บตั ิ ง านของบัณฑิ ตที สํา เร็ จ
การศึกษาปี พ.ศ. 2549 ในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่ นที 4 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื อง รุ่ นที 9 และหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื องภาคพิเศษ รุ่ นที  พบว่า ทุกด้าน
และโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพมีค่าคะแนนเลียสู งสุ ด
ึงอภิปรายได้วา่
ในปี พ.ศ. 2549 วิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี น ครราชสี ม า มี บ ัณ ฑิ ต ที จ บการศึ ก ษา 
หลักสู ตรคือ หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่ นที 4 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือง รุ่ น
ที 9 และหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื องภาคพิเศษ รุ่ นที  ในหลักสู ตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต รุ่ นที 4 นันจะใช้หลักสู ตรเช่นเดียวกันกับผูท้ ีจบการศึกษาในปี พ.ศ. 254 สําหรับหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื อง รุ่ นที 9 จะใช้หลักสู ตรเช่นเดียวกับผูท้ ีจบการศึกษาในปี 254
ส่ ว นหลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต (ต่ อ เนื อ งภาคพิ เ ศษ รุ่ น ที  ยัง คงใช้โ ครงสร้ า งหลัก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือง เดิมมากําหนดโปรแกรมการศึกษาใหม่ และมีการจัดการเรี ยนการสอน
ทังในเวลา และนอกเวลาราชการ มีระยะเวลาในการศึ กษาเพิมขึ น รวมทังเงื อนไขและเกณฑ์การจัด
การศึกษาต่าง เพือรักษามาตรฐานการศึกษาไว้เช่นเดิม จึงทําให้ผใู้ ช้บณ
ั ฑิต มีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ความรู้ความสามารถพืนฐานและความมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชี พ อยู่ในระดับมากทุกด้านและโดยรวม เช่ นเดี ยวกับในปี การศึก ษาทีผ่านมา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอุทุมพร ดุลยเกษมและปิ ยรัตน์ จีนาพันธ์ (2545 ทีศึกษาพบว่าความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บณั ฑิตหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2545 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครศรี ธรรมราช ทุกด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม
และเจตคติต่องานและวิชาชี พ มีค่าเลียสู งสุ ด และงานวิจยั ของเอือจิต สุ ขพูล (254 ทีศึกษาพบว่า
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีสําเร็ จการศึกษาปี การศึกษา 2544 และปี การศึกษา 2546 วิทยาลัย
พยาบาลสุ รินทร์ ึ งมีท งั หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื อง ทุก
ด้านและโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมีค่าเลียสู งสุ ด
เช่นกัน
การเปรี ย บเที ย บความพึง พอใจของผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต ในผูส้ ํา เร็ จการศึ ก ษา หลัก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื อง  ต่อเนื องภาคพิเศษ พบว่าทุก
ด้านและโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ึงอภิปรายได้วา่
ในการจัดการเรี ย นการสอนของทุ ก หลัก สู ต รจะอยู่ภ ายใต้ป รั ช ญาเดี ย วกัน ของทางวิท ยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา ทีวา่ บัณฑิตจากสถาบันแห่งนีจะมีความรู้ความสามารถ สามารถ
ประยุกต์ศาสตร์ ทางการพยาบาลและศาสตร์ อืน ไปสู่ การปิบตั ิการพยาบาลทีมีคุณภาพทังด้านส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ป้ องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื นฟูสภาพ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการให้บริ การแบบ
องค์รวม เน้นการดู แลตนเองและคํา นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เป็ นผูน้ ํา ทางการพยาบาลด้วยการศึ ก ษา
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 48 ได้กาํ หนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการ
บริ หารการศึกษาทีตอ้ งดําเนินการอย่างต่อเนื อง เพือนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา, 2550) วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครราชสี มาเองได้ดาํ เนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาตังแต่ปี พ.ศ.2541 จนถึงปั จจุบนั
ึ งมีการควบคุมคุณภาพภายใน (trl lt otrol) และมีการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก
(trl lt otrol)โดยทําในทุกหลักสู ตรทีมีการจัดการเรี ยนการสอน การเตรี ยมความพร้อมเพือ
การนําหลักสู ตรไปใช้ (อุษณี ย ์ เทพวรชัย, นิชดา สารถวัลย์แพทย์ และศรี วรรณ มีบุญ, 2551) โดยมีการ
เตรี ยมความพร้อมผูบ้ ริ หาร การเตรี ยมความพร้อมอาจารย์ การเตรี ยมความพร้อมนักศึกษา และการเตรี ยม
ความพร้อมปัจจัยทีสนับสนุนการเรี ยนการสอน ล
จากปั จจัยต่างๆ ดังกล่าว จึงส่ งผลให้สมรรถนะของบัณฑิ ตในแต่ละหลักสู ตรไม่แตกต่างกัน
ดังนันความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตในผูส้ ําเร็ จการศึกษา หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือง  ต่อเนืองภาคพิเศษ) ได้ในแต่ละด้านคือ ด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ ด้านความรู้ ความสามารถพืนฐาน และด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ และ
โดยรวมจึงไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ด้ านสถานศึกษา
ควรมีการพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื อง เพือเพิมขีดความสามารถของ
บัณฑิตให้สอดรับกับความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบนั และระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ด้ านสถานบริการ
จัดและพัฒนาระบบพีเลี ยงให้แก่บณ
ั ฑิตพยาบาลทีจบการศึกษาใหม่ เพือเพิมศักยภาพในด้าน
ความรู้ ค วามสามารถทางวิช าการ ด้า นความรู้ ค วามสามารถพื นฐาน และด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ อันจะนําไปสู่ การให้บริ การทางสุ ขภาพทีมีคุณภาพแก่ประชาชน และผูใ้ ช้บริ การเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ช้บริ การ
ประโยชน์ ของงานวิจัย
1. เพือส่ งเสริ มมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพือเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนือง
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