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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายเพื่อศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของผู้ส�าเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์  

นครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บังคับบัญชาขัน้ต้นของบัณฑติที่ส�าเร็จการศกึษาประจ�าปีการศกึษา  

2560 จ�านวน 134 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค�านวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

สาขาพยาบาลศาสตร์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ= 3.98, σ = 0.55) เมื่อพิจารณา 

รายด้านพบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ =4.19,  σ = 

0.58) รองลงมาคือด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน



ระดับมาก (μ = 4.14, σ= 0.57) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (μ= 3.84, σ= 0.48)  

 

ค�าส�าคัญ: กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาต,ิ คุณภาพบัณฑติ, บัณฑติ

ABSTRACT

 This descriptive research aimed to study the quality of graduate students as Thai 

Qualifications Framework for Higher Education for Graduate students of Boromarajonani Nursing 

College, Sawanpracharak, Nakhonsawan. The samples were primary supervisors of graduates 

who graduated in the academic year 2017. The research instruments was questionnaire about 

the quality of graduates according to the national higher education qualifications framework. Data 

analysis was calculated by percentage, mean, standard deviation. The results of the study found 

that: graduate quality according to the mean of overall standard of higher education qualifications 

in nursing science was at a high level (μ= 3.98, σ= 0.55) when considering each aspects found 

that the highest mean was moral and ethical skills at a high level (μ =4.19, σ = 0.58), followed 

by mean of interpersonal relationships and responsibilities at a high level (μ = 4.14, σ = 0.57), 

and the lowest mean was knowledge at a high level (μ=3.84, σ = 0.48) 

KEYWORDS: Qualifications Framework for Higher Education, The Quality of Graduate Students, 

Graduate Students

บทน�า  
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก�าหนดให้มีระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  

จึ ง เ ห็นสมควรให ้จัดท�ากรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้นเพื่อให้ 

เป ็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ

เพื่อ เป ็นการประกันคุณภาพของบัณฑิต 

ในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา  

รวมถงึเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบนัอดุมศกึษา 

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุง

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย

เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขา  

วิชาของแต่ละระดับ มีคุณวุฒิตามมาตรฐาน 

ใกล้เคียงกันทั้งในระดับชาติ และระดับสากล  

ซึ่งคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับและคุณวุฒ ิ

และสาขาวิ ชาต ้อง เป ็น ไตามมาตรฐาน 

ผลการเรยีนรู ้(Learning Outcome Domains)  

อย่างน้อย 5 ด้าน 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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(Ethics and Moral) 2) ด้านความรู้ (Knowledge) 

3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) และ 5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication  

and Information Technology Skills) ส�าหรับ

สาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้อง 

เพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู ้ด้านทักษะพิสัย  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 2) สภา 

การพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพก�ากับ 

คุณภาพและมาตรฐานหลั กสู ต รสาขา

พยาบาลศาสตร์ได ้ จัดท�ากรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาการพยาบาล

ศาสตร์ที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศ

ให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแห่งน�าไป

ใช ้เป ็นแนวทางในการจัดท�าหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยก�าหนดคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์และมาตรฐานผลการเรียนรู ้

โดยเพิ่มด้านที่ 6 คือ ทักษะการปฏิบัติทาง

วชิาชพี (Professional Practice Skills) (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2552, น. 24) ส�าหรับการจัด 

การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี

สวรรค์ประชารกัษ์ นครสวรรค์ ได้เพิม่มาตรฐาน 

การเรียนรู ้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  

(Professional Practice Skills)ในรายละเอียด

ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีเป้าหมายเพื่อผลิต

บัณฑิตให้เป็นบุคลากรพยาบาลที่มีคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้

ความสามารถในการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช ้

ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาลเพื่อพัฒนา 

ศักยภาพของประชาชน ให้สามารถดูแลตนเอง

ทางด้านสขุภาพตามบรบิทและวถิกีารด�ารงชวีติ  

รวมถึงมีการวิจัยและเลือกใช้ประโยชน์จาก 

ผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้  

ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู ้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาพยาบาลศาสตร์ (วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์,  

2555, น. 5) มีการจัดการเรียนการสอนที ่

หลากหลาย ได้แก่ การสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม การบูรณาการการเรียนการสอน 

ที่ เน ้นชุมชน การมอบหมายงานรายกลุ ่ม 

เพื่อส่งเสริมการท�างานเป็นทีมในบทบาทผู้น�า 

และ/หรือผู้ตาม การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการน�า 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการน�า เสนอ

ผลงานการผลิตนวตกรรมและการฝึกปฏิบัติ 

การพยาบาลกับผู ้ ใช ้บริการบนหอผู ้ป ่วย 

ในสถานบรกิาร ทุกระดับ 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี 

สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นสถาบัน 

การศึกษาทางการพยาบาลที่มีภารกิจหลัก 

ในการผลิตบุคลากรทางด้านการพยาบาล 

เพื่อตอบสนองความต้องการของกระทรวง 

สาธารณสขุตลอดจนตอบสนองการเตรยีมพร้อม 

ด้านก�าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพ 

ของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับ

คุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคน
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ให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อให้เติบโตอย่างมี

คณุภาพ การพฒันาทกัษะทีส่อดคล้องกบัความ

ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ�าเป็น 

ต่อการด�ารงชวีติในศตวรรษที ่21 เพือ่การยกระดบั 

คณุภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลศิ การสร้างเสรมิ 

ให ้คนมีสุขภาพดี ที่เน ้นการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมทางสุขภาพ และการลดปัจจัยเสี่ยง 

ด ้ านสภาพแวดล ้อมที่ ส ่ งผลต ่อสุ ขภาพ

นโยบายในการผลิตก�าลังคนด้านสุขภาพ

ของรัฐตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

แห่งชาติฉบับที่ 12 (กระทรวงสาธารณสุข, 

2559, น. 49) ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 

ทรพัยากรมนษุย์ในทกุด้าน วทิยาลยัพยาบาล ฯ 

จงึได้ด�าเนนิการจดัหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 

ให้สอดคล้องกบัหลกัการจดัการศกึษาประกาศ

กระทรวงศกึษาธกิาร พระราชบญัญตักิารศกึษา  

และสภาการพยาบาล คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็น

ความส�าคัญดังกล่าวในการต ิตามและประเมนิ

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ด้าน  

ของนักศึกษาพยาบาลที่ส�าเร็จการศึกษา 

จ า ก วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล บ ร ม ร า ช ช น น ี 

สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ปีการศึกษา 

2560 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ 

ในสถานบริการทุกระดับ ทั้งในหน่วยงาน 

ภาครฐับาลและภาคเอกชน เพือ่น�าผลการศกึษา 

ในครั้ ง นี้ ม า เป ็ นแนวทาง ในการ พัฒนา 

การจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษา

ต่อไป

วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ

ผู้ส�าเร็จการศึกษาประจ�าปีการศึกษา 2560 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีสวรรค์ประชารักษ์  

นครสวรรค์

วธิดี�าเนนิการวจิัย 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิบรรยาย 

(Descriptive Research) มรีายละเอยีดดังนี้

 ประชากร

 ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากร 

ทั้งหมดที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา 

ขั้นต้น ได้แก่ หัวหน้าหอผู้ป่วยหรือรองหัวหน้า 

หอผู ้ป ่วยที่บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2560  

ทั้งหมดจ�านวน 134 คน ไปปฏิบัติงานด้วย 

อย่างน้อย 4 เดอืน ถงึ 1 ปี 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วย

 1. แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยสถานะ เพศ 

อาย ุสถานทีป่ฏบิตังิาน ระดับสถานบรกิารและ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็นแบบสอบถาม 

ทีผู่ว้จิยัสร้างขึ้นเป็นข้อค�าถามแบบตรวจค�าตอบ 

(Checklist) และเตมิค�า

 2. แบบสอบถามคุณภาพของบัณฑิต 

ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึ้นตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้สาขาพยาบาลศาสตร์ ก�าหนด

มาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน ที่สอดคล้องกับ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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ขอสาขาพยาบาลศาสตร ์ก�าหนดไว ้ดั งนี้  

1) ด้านทักษะคุณธรรมและจริยธรรม 6 ข้อ  

2) ด้านความรู้ 5 ข้อ 3) ด้านทักษะทางปัญญา  

7 ข้อ 4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 

และความรบัผดิชอบ 4 ข้อ 5) ด้านทกัษะการคดิ 

วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ข้อ และ 6) ด้านทักษะ

การปฏิบัติทางวิชาชีพ 5 ข ้อ ลักษณะของ 

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยให้ผูต้อบแสดงระดบัคณุภาพ 

ออกเป็น 5 ระดับคอื 

 5 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพ/

การปฏิบัติ/พฤติกรรมของบัณฑิตที่สอดคล้อง

กับข้อความในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ต่อคณุภาพ/

การปฏิบัติ/พฤติกรรมของบัณฑิตที่สอดคล้อง

กับข้อความในระดับมาก 

 3 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพ/

การปฏิบัติ/พฤติกรรมของบัณฑิตที่สอดคล้อง

กับข้อความในระดับปานกลาง 

 2 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ต่อคณุภาพ/

การปฏิบัติ/พฤติกรรมของบัณฑิตที่สอดคล้อง

กับข้อความในระดับน้อย 

 1 หมายถึงมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ/

การปฏิบัติ/พฤติกรรมของบัณฑิตที่สอดคล้อง

กับข้อความในระดับน้อยที่สุด 

 เกณฑ์ในการแปลผล (บญุชม ศรสีะอาด, 

2553) ได้แก่

 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 เท่ากับระดับ 

มากที่สุด

 ค่าเฉลีย่ 3.51-4.50 เท่ากบัระดบัมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 เท่ากับระดับ 

ปานกลาง 

 ค่าเฉลีย่ 1.51-2.50 เท่ากบัระดบัน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50 เท่ากับระดับ

น้อยที่สุด 

 ผู ้วิจัยหาความตรงตามเนื้อหาและ

ความเที่ยงของเครื่องมือโดยน�าเครื่องมือ 

ที่สร้างขึ้นไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน 

ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาพยาบาล

ศาสตร์ จ�านวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด

และประเมินผล จ�านวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการวิจัย จ�านวน 1 ท ่าน ตรวจสอบ 

ความตรงตามเนื้อหาความถูกต้องของการวัด  

และความเหมาะสมของภาษา โดยยึดถือ

เกณฑ์การยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน  

2 ท่าน ของความเหน็ตรงกันในแต่ละข้อค�าถาม 

และน�าไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วไป

ทดลองใช้กับตัวอย่างจ�านวน 20 คน แล้วน�ามา

วเิคราะห์หาความเทีย่งของเครือ่งมอืโดยใช้สตูร

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach 

Alpha Coefficient) ที่ระดับ 0.93

 การพิทักษ ์สิทธิ์ กลุ ่มตัวอย ่าง 

วทิยาลยัฯ  ได้ท�าหนังสือถึงผู้ใช้บัณฑิต โดยชี้แจง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย การรวบรวมข้อมูล  

และระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล พร้อมทัง้ชี้แนะ 

สทิธิข์องกลุม่ตวัอย่างในการตอบรบัหรอืปฏเิสธ

การให้ข้อมูล และสามารถออกจากการวิจัย 

ได ้ ทันทีที่ต ้องการโดยไม ่ต ้องแจ ้งเหตุผล  

ข้อมลูทีไ่ด้รบัจะได้รับการปกปิดและจะน�าเสนอ

ข้อมูลในภาพรวม และน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ 

ทางวชิาการเท่านัน้
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่ง

แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเป็นผู้บังคับ

บัญชาขั้นต้นเป็นผู้ตอบแบบสอบถามแล้วให้ 

ส่งกลับทางไปรษณีย์ระหว่างเดือนพฤษภาคม 

– มถิุนายน 2562 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ) เพือ่อธบิายลกัษณะ

ของกลุ่มตัวอย่างและความคดิเห็น

ผลการวจิัย
 1. ข้อมูลท่ัวไปจากการศึกษาพบว่า 

ผูใ้ช้บณัฑติตอบแบบสอบถาม จ�านวน 123 ราย  

จากกลุ่มเป้าหมาย 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 

91.79 ผูใ้ช้บณัฑติส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็น 

ร้อยละ 96.75  รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็น 

ร้อยละ 3.25 อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี มากที่สุด  

คดิเป็นร้อยละ 58.54 รองลงมามอีาย ุ41–50 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 34.59 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

สมรสคู ่ คิดเป็นร้อยละ 74.80 รองลงมามี

สถานภาพสมรสโสด คิดเป็นร้อยละ 21.14 

ส ่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลชุมชน  

คิดเป็นร้อยละ 47.15 รองลงมาปฏิบัติงาน

ที่โรงพยาบาลท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 23.58 

ส่วนใหญ่ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างาน คิดเป็น 

ร้อยละ 51.22 รองลงมาเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วย  

คิดเป็นร้อยละ 28.27 ปฏิบัติงานในต�าแหน่ง 

เป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป มากที่สุดคิดเป็น 

ร้อยละ 82.11 รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบัติ

งาน 6-10 ปี คดิเป็นร้อยละ 13.01 และระยะเวลา 

ที่ ผู ้ ใ ช ้ บัณฑิตปฏิบั ติ ง านร ่ วมกับบัณฑิต 

มากทีส่ดุเท่ากบั 10-12 เดอืน คดิเป็นร้อยละ 65.04  

รองลงมาเท่ากับ 4-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ  

16.26 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ตามความคิดเห็นของผู ้ ใช ้บัณฑิตพบว ่า  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ= 3.98, σ = 

0.55) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่า

เฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (μ =4.19, σ = 0.58)  

รองลงมาคือด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 

ระดับมาก (μ = 4.14, σ = 0.57) ด้านทักษะ 

ทางป ัญญามีค ่ า เฉลี่ ยอยู ่ ใ นระดั บมาก 

(μ =3.92, σ = 0.48) ด้านทักษะปฏิบัติทาง

วิชาชีพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 3.89, 

σ = 0.53) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (μ =3.88, σ = 0.52) 

และด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก (μ=3.84, σ = 0.48) ดังแสดง

ในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒอิุดมศกึษาจ�าแนกตามรายข้อ รายด้าน และโดยรวม

คุณภาพบัณฑติ    μ σ ระดับ

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม

     1.1 ปฏิบัตติามกฎระเบยีบของหน่วยงาน ตรงต่อเวลา

     1.2 มคีวามซื่อสัตย์ สุจรติ

     1.3 ยอมรับข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง

     1.4 ตระหนักในการปฏบิัติตามจรรยาบรรณวชิาชพี

    1.5 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจปฏิบัติตามสิทธิ 

             ที่ผู้ใช้บรกิารพงึได้รับ

     1.6 ยอมรับฟังปัญหาของผู้ใช้บรกิารและพยายามหาวธิชี่วยเหลอื

     1.7 ปฏบิัติต่อผู้ใช้บรกิารโดยค�านงึถงึคุณภาพและความปลอดภัย

           ต่อผู้ป่วย 

ภาพรวมด้านคุณธรรมจรยิธรรม

4.41

4.41

4.19

4.33

3.96

4.03

4.05

4.19

0.61

0.58

0.58

0.55

0.52

0.54

0.53

0.58

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

2. ด้านความรู้

     2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระส�าคัญของศาสตร์พื้นฐาน เช่น 

           มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     2.2 มคีวามรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางวชิาชพีพยาบาล

     2.3 มคีวามเข้าใจกระบวนการพยาบาลและการน�าไปใช้

     2.4 มคีวามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบจ�าแนกข้อมลู

           ทางการพยาบาล

     2.5 มคีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของสงัคม  

            ที่มผีลกระทบต่อภาวะสุขภาพและประชาชน

ภาพรวมด้านความรู้

3.85

3.97

3.90

3.81

3.70

3.84

0.40

0.37

0.52

0.53

0.50

0.48

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

 

มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

คุณภาพบัณฑติ    μ σ ระดับ

3.  ด้านทักษะทางปัญญา

      3.1  ยอมรบัสิง่ทีเ่ป็นจดุอ่อนของตนเองและพยายามปรบัปรงุแก้ไข

            ให้ดยีิ่งขึ้น 

     3.2  สามารถสืบค้นข้อมูล และน�าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  มาใช้

            ในการปฏบิัตงิานได้ 

     3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน

            ได้อย่างเหมาะสม 

     3.4  สามารถน�าข้อมูลของผู้ใช้บรกิารมาประกอบการคดิวเิคราะห์

             และตัดสนิใจแก้ปัญหาได้

    3.5 สามารถวิเคราะห์ป ัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

            เพือ่ให้บรกิารทางการพยาบาลอย่างมปีลอดภยัและมคีณุภาพ

     3.6  สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหา

             ทางการพยาบาลได้

     3.7 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์

             และบรบิททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป  

ภาพรวมด้านทักษะทางปัญญา

4.06

3.96

3.92

3.88

3.86

3.88

3.81

3.92

0.45

0.48

0.50

0.44

0.46

0.46

0.45

0.53

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ

      4.1 มคีวามรับผดิชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

      4.2 สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาได้ 

      4.3 สามารถท�างานเป็นทมี รับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 

      4.4 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้มี 

            การพัฒนางาน  

     4.5 มกีารพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

ภาพรวมด้านทกัษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ

4.21

4.31

4.27

3.88

3.99

4.14

0.52

0.55

0.54

0.62

0.53

0.57

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ภาพรวมคุณภาพบัณฑติโดยรวม 3.98 0.55 มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

คุณภาพบัณฑติ    μ σ ระดับ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้  

     เทคโนโลยสีารสนเทศ

     5.1  สามารถใช้หลกัคณติศาสตร์และสถติใินการค�านวณและปฏบิตัิ 

             การพยาบาลได้

     5.2 สามารถแปลข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและถ่ายทอด

            ให้ผู้อื่นเข้าใจได้  

    5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง 

            การอ่าน การเขยีนและการน�าเสนอ

     5.4  สามารถใช้ภาษาองักฤษในการตดิต่อสือ่สารในระดับพื้นฐานได้

     5.5 สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

     5.6 สามารถเลอืกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมในการตดิต่อ

            สื่อสารและการท�างาน  

 ภาพรวมด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

3.84

3.78

4.00

3.77

4.03

3.94

3.88

0.49

0.49

0.49

0.57

0.50

0.52

0.52

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

6. ด้านทักษะการปฏบิัตทิางวชิาชพี

     6.1  สามารถปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลอย่าง 

            เป็นองค์รวม

     6.2 สามารถปฏบิัตกิารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ 

    6.3 สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการทุกภาวะสุขภาพ 

           และทุกช่วงวัย โดยค�านึงถึงพระราชบัญญัติวิชาชีพหลักสิทธิ

            ผู้ป่วย จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี 

     6.4 สามารถปฏบิตักิารพยาบาลโดยค�านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคลได้   

     6.5 สามารถปฏบิัตงิานร่วมกับทมีสหสาขาวชิาชพีได้ 

ภาพรวมด้านทักษะการปฏบิัตทิางวชิาชพี

3.76

3.70

3.92

3.89

4.11

3.89

0.53

0.57

0.44

0.52

0.52

0.53

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
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อภปิรายผล
 การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ของผูส้�าเร็จการศกึษาประจ�าปีการศกึษา 2560  

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนสีวรรค์ประชารักษ์  

นครสวรรค์ คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ตามความคิดเห็นของผู ้ ใช ้บัณฑิตพบว ่า  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.98, σ = 

0.55) สอดคล้องกับการศึกษาของรพีพรรณ 

วิบูลย์วัฒนกิจ และพีระ เรืองฤทธิ์ (2560)  

พบว่าคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยรวมอยู ่

ในระดับมาก (μ = 3.88, σ = 0.66) นาตยา 

พึ่งสว่าง และสิริพร บุญเจริญพานิช (2560)  

พบว่าคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตโิดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (μ = 4.12, σ = 0.40) และอรนันท์ 

หาญยุทธ และรชัยา รตันะถาวร (2556) ทีพ่บว่า 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาพยาบาลศาสตร์ทัง้ 6 ด้าน อยูใ่นระดบัมาก  

(μ = 4.34, σ = 0.65) เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด ้านที่มีค ่าเฉลี่ยมากที่ สุดคือด้าน

คุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

(μ = 4.19, σ.=0.58) รองลงมาคือด้านทักษะ

ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 

มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (μ = 4.14, σ= 0.57) 

และด้านความรู ้มีค ่าเฉลี่ยต�่าสุด แต่ยังอยู ่ 

ในระดับมาก (μ =3.84, σ =0.58) สามารถ

อธิบายได้ว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ นอกจากมี

การด�าเนินการตามพันธกิจหลักคือ การผลิต

พยาบาลวิชาชีพที่ ได ้มาตรฐานสากลเพื่อ 

ตอบสนองความต ้องการของสังคมแล ้ว  

การดแูลสขุภาพแบบองค์รวมได้เน้นการบรกิาร

สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รวมถึง 

การจัดการเรียนการสอนที่ส ่งเสริมทักษะ 

การเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 เพือ่พฒันาพยาบาล

วิชาชีพที่มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา  

มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และ

การมีคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการ 

สอดคล ้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของ 

วิทยาลัยฯ และสถาบันพระบรมราชชนก 

คอืการบรกิารสขุภาพด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์  

ทั้งในด้านการเรียนการสอน และกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา กล่าวคือนอกจากนี้มีการจัด 

การเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม 

ให้นกัศกึษาเกดิผลลพัธ์การเรยีนรูท้กัษะ 6 ด้าน  

ทัง้ในภาคทฤษฎ ีภาคทดลอง และการฝึกปฏบิตัิ

การบนหอผูป่้วยทัง้ในสถานบรกิารด้านสขุภาพ

และในชุมชนซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีด้านทักษะ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 

ในระดับดี เนื่องจากพยาบาลต้องปฏิบัติ 

อยู่ในฐานะสมาชิกทีมสุขภาพหลักสูตรจึงมุ่ง

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท�างานร่วมกับผู้อื่น  

รวมทัง้การมปีฏสิมัพนัธ์กบัสมาชกิในทมีสขุภาพ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพและผู้รับบริการ ดังนั้นจึงมี

การมอบหมายงานให้นักศึกษาท�างานเป็นกลุ่ม 

ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทุกรายวิชา  

ส่งเสริมให้นักศึกษารับผิดชอบโครงการต่าง ๆ   

ในงานเสรมิหลกัสตูร มส่ีวนร่วมเป็นคณะกรรมการ  

ด�าเนินโครงการ มีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา

ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
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ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพที่ระบุว ่า 

พยาบาลวิชาชีพจะต้องมีความรู้และทักษะ

ในการติดต่อสื่อสาร การน�าเสนอข้อมูลและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การ

สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีความ

ตระหนักในความถูกต ้องของการสื่อสาร

และการสร้างปฏิสัมพันธ์ตามบทบาทหน้าที่ 

แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด ้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ชิ ง วิ ช า ชี พ  

(สภาการพยาบาล, 2553, น. 24) ส่วนด้านความรู ้

ที่มีค ่าเฉลี่ยต�่าสุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

แล้วพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ มีความรู้ 

ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ของสังคมที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและ

ประชาชน ทัง้นี้อาจเนือ่งจาก การเรยีนการสอน 

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์

ประชารักษ์ นครสวรรค์ ที่มุ ่งส่งเสริมให้เกิด

ทักษะ 6 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ อาจจะยังไม่ได้ 

มุ ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะการวิเคราะห์

สถานการณ์และป ัญหาทางด ้านสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างลุ ่มลึกพอ แต่มุ ่งเน ้น 

การปฏิบัติทางการพยาบาลจึงควรต้องมีการ

พฒันาการคดิวเิคราะห์สถานการณ ์บรบิทและ

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่มีผลกระทบต่อภาวะ

สุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพิ่มขึ้น 

โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล การวิเคราะห์

กรณีศึกษาและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์

ในการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 1. น�าผลการศึกษาคุณภาพบัณฑิต 

ตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใช ้ในการวางแผน

พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมนิผลการเรยีนรูใ้นรายวชิาให้สามารถ

พฒันาผูเ้รยีนได้ครบ 6 ด้าน และให้มค่ีาคะแนน

สูงขึ้นโดยเฉพาะด้านความรู้ในประเด็นการน�า

หลักฐานเชิงหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการ

วางแผนการพยาบาล และผลลัพธ์การเรียนรู้

ด้านอื่น ๆ  ให้มคีุณภาพมากยิ่งขึ้น  

 2. เป ็นแนวทางในการพัฒนางาน

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรใน

มาตรฐานด้านการผลติบัณฑติ

 3. น�าผลการวิจัยไปใช ้เป ็นข ้อมูล 

พื้นฐาน ในการปรับปรุงกลยุทธ ์การเรียน

การสอนทั้งภาค ทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

 ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัครัง้ต่อไป

 1. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่น ระดับ

สถานบริการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อายุ 

ประสบการณ์การท�างานและต�าแหน่งงาน  

ซึ่งอาจจะมผีลต่อคุณภาพบัณฑติได้

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหา 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม

เสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ในทุก ๆ  ด้าน

 3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ 

โดยการศึกษาข้อมูลเชิงลึกตามสภาพจริง 

ของผู ้ใช ้บัณฑิต และความคิดเห็นของ

บัณฑิตในการรับรู ้ของตนเองตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ
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