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บทคดัย่อ 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาไดมุ้่งเน้นพฒันาบณัฑิตให้มีอตัลกัษณ์เป็นที%พึงประสงค์
ของผูใ้ชบ้ณัฑิต การวิจยัครั, งนี, จดัทาํขึ,นเพื%อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลภายในและภายนอกวิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี นครราชสีมา ต่ออตัลกัษณ์บณัฑิตของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา  กลุ่มตวัอยา่ง
ประกอบด้วยบุคคลภายนอกและภายในวิทยาลัยพยาบาลฯ จาํนวน 863 คน ผูว้ิจ ัยได้พฒันาเครื% องมือ 
ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลและแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์บณัฑิต     
จาํวน 25 ข้อ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื% องมือโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน และตรวจสอบความเที%ยง
(reliability)ไดค้่าสัมประสิทธิE แอลฟาของครอนบราค เท่ากบั .80 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย ต่อ   
อตัลกัษณ์บณัฑิตของวิทยาลยัพยาบาลฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (M = 4.47, SD = .63) เมื%อพิจารณาขอ้ที%มี
คะแนนเฉลี%ยสูงสุดในแต่ละดา้น พบว่า ด้านปฏิบัติงานดี กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมากที%สุดกบัอตัลกัษณ์

บณัฑิตในการให้ขอ้มูลแก่ผูรั้บบริการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ( M = 4.51, SD = .59) ด้านความมีวินัย กลุ่ม

ตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมากวา่บณัฑิตมีความซื%อสัตย ์(M = 4.58, SD = .57) ด้านเข้าใจความเป็นมนุษย์ พบวา่
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที%สุดที%บัณฑิตมีอัตลักษณ์เคารพในสิทธิและศักดิE ศรีของผู ้รับบริการ             

(M = 4.59, SD = .58) ด้านการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมากที%สุดกบั 
อตัลกัษณ์บณัฑิตในการให้ความรู้คาํแนะนาํเพื%อช่วยให้ผูป่้วยและญาติดูแลตนเองได ้(M = 4.54, SD = .56) จาก
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าอตัลกัษณ์บณัฑิตดงักล่าวควรได้รับการพฒันาให้เป็นคุณลกัษณะเด่นของบณัฑิต 
เพื%อที%บณัฑิตจะไดเ้ป็นที%พึงประสงคข์องผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ชบ้ริการสุขภาพ รวมถึงนาํมาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
ควบคุมคุณภาพการผลิตบณัฑิตพยาบาลใหไ้ดคุ้ณภาพมากยิ%งขึ,น 
 

คําสําคัญ: บณัฑิต, อตัลกัษณ์, วชิาชีพพยาบาล 

 

 

* ขา้ราชการบาํนาญเกษียณอายใุนตาํแหน่งผูอ้าํนวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
** พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการพิเศษ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 



 
 

The Identity of Nurses Graduated from Boromarajonani College of Nursing, 

Nakhonratchasima 
 

Abstract 

             Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima has committed to produce nursing graduates 
to with professional identity in response to the desirable characteristics as perceived by the users. The aim of 
this research was to identify perceptions of stakeholders within and outside the college on the graduate’s 
professional identity. The study samples comprised 863 participants who were the stakeholders of the nursing 
program. The researcher developed research instruments including a demographic questionnaire and the 
questionnaire of graduate users’ perception on graduates’ identity.  Content validity was examined by three 
experts. The reliability of the instrument using Cronbach’s Alpha Coefficient was at .80. The findings 
revealed that the sample agree that the graduates possessed the characteristics outlined as the identity at high 
level (M = 4.47, SD = .63). The items with the highest mean scores fell in 4 categories including providing 
information accurately for effective working category (M = 4.51, SD = .59), honesty for discipline category 
(M = 4.58, SD = .57), awareness  of  clients  rights  and  dignity  of  the  client for humanize category            
(M = 4.59, SD = .58), and advising and support both  clients  and  relatives  self  care  abilities for highest 
benefit for community category (M = 4.54, SD = .56). Thus, graduates characteristics should be developed 
inconsistent with the identity and utilized them as criteria to control higher quality of graduate production.  
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ดว้ยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัแกไ้ขเพิ%มเติม (ฉบบัที% 2) พ.ศ. 2545 วา่ดว้ย มาตรฐานและ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ตามมาตรา 47 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีระบบคุณภาพการศึกษา เพื%อพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาใหดี้ยิ%งขึ,น และผลิตบณัฑิตเป็นที%พึงพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ/ผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยมี
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทาํการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง  ส่งผลใหว้ิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมามุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพ รักษามาตรฐานการศึกษา   
และปรับกระบวนการผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ สามารถปฏิบติังานได้ดี มีวินัย เข้าใจความเป็นมนุษย์ และ
สามารถทาํประโยชน์ให้แก่ชุมชน ตามที%วิทยาลยัพยาบาลฯไดก้าํหนดอตัลกัษณ์บณัฑิตไว ้อตัลกัษณ์ถือเป็น
คุณลกัษณะในตวับุคคลหรือกลุ่มชน ที%ทาํให้บุคคลหรือกลุ่มชนนั,น รวมทั,งสังคมรู้ถึงเอกลกัษณ์ของตวัเองหรือ
ลกัษณะเฉพาะตวัที%มีความโดดเด่นจนทาํให้มีความแตกต่างจากคนอื%นหรือกลุ่มชนอื%น การมีอตัลกัษณ์ที%ดียอ่ม
ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ที%ดี อตัลกัษณ์ยงัเป็นรากฐานแห่งความมั%นคงขององคก์ร ให้เป็นที%รู้จกั ไดรั้บการสนบัสนุน
ร่วมมือ ไดรั้บการไวว้างใจ ทาํให้องค์กรนั,นประสบผลสําเร็จในการดาํเนินงาน  (จรรยา  แกว้ใจบุญและนิภา  
ไชยคาํริน, 2551; รัฐพล  พรหมมาศม, 2552)  

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาซึ% งดาํเนินการสอนตั,งแต่ปีพุทธศกัราช 2498 เป็นตน้มา มี
ผูส้าํเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัพยาบาลฯไปแลว้จาํนวน 5,216 คน (วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 
2553)  ผูส้ําเร็จการศึกษาเหล่านี, ไดไ้ปปฏิบติังานในสถานบริการสุขภาพทั,งภาครัฐ และเอกชน โดยไดรั้บการ
ยอมรับและเชื%อถือจากประชาชนผูม้ารับบริการ เพื%อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา  ในดา้นความรู้ ความสามารถ
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัดี แต่อยา่งไรก็ตามในปี พ.ศ. 2553 ไดมี้การติดตามประเมินคุณภาพบณัฑิตรุ่นที% 51 หลงั
จบการศึกษาและปฏิบติังานครบ 1 ปี ผลการประเมินจากผูบ้งัคบับญัชาพบวา่ จาํนวนบณัฑิตเพียงร้อยละ 50   
เป็นที%พึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา  (วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 2553) ผลการประเมินนี,
สะทอ้นใหเ้ห็นคุณภาพบณัฑิตของวทิยาลยัพยาบาลฯไม่สารมารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต ที%
ทาํให้เกิดความเชื%อมั%นและการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆที% บณัฑิตไปปฏิบติังาน นอกจากนี, อตัลกัษณ์ของ
บณัฑิตที%สาํเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัพยาบาลฯ ควรมีการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตใหเ้ด่นชดัมากขึ,น 
 ฉะนั,นจึงจาํเป็นตอ้งกลบัมาทบทวนเป้าหมายการผลิตบณัฑิตและวธีิการจดัการเรียนสอนเพื%อให้บณัฑิต
ที%สาํเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัพยาบาลฯ  มีคุณลกัษณะตามที%ผูใ้ชบ้ณัฑิตตอ้งการ  และเพื%อยืนยนัคุณลกัษณะเด่น
ของบณัฑิตที%สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัพยาบาลฯ ตามการประเมินของบุคคลหลายฝ่ายที%เกี%ยวขอ้ง   ผล
การศึกษาที%ได้จะใช้กาํหนดเป็นอตัลกัษณ์บณัฑิต  และเป็นเป้าหมายหลกัของการจดัการเรียนการสอนและ
พฒันานกัศึกษา  ให้ประสบผลสําเร็จในการดาํเนินงานพฒันาอตัลกัษณ์บณัฑิตให้สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของ
วิทยาลยัพยาบาลฯ  เพื%อตอบสนองความตอ้งการจากชุมชน อนัจะส่งผลต่อคุณภาพการบริการพยาบาลและ
ภาพลกัษณ์ของวทิยาลยัใหเ้ป็นที%ยอมรับมีความเชื%อมั%นจากสังคม  
 
 



 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

          เพื%อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลภายในและภายนอกวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ต่อ 

อตัลกัษณ์บณัฑิตของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา 

 

วธีิดําเนินการวจิัย 

         การศึกษาครั, งนี, ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive research) ศึกษาอตัลกัษณ์บณัฑิต ที%สําเร็จ

การศึกษาจากวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล    

ผู ้วิจ ัยได้เก็บข้อมูลจากทั, งบุคคลภายนอกและภายในวิทยาลัยพยาบาลฯ โดยบุคคลภายนอก        

วิทยาลยัพยาบาลฯ ไดรั้บแบบสอบถามทางไปรษณียแ์ละขอให้ตอบกลบัภายใน 2 สัปดาห์ ส่วนประชาชนผูม้า

รับบริการที%โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลชุมชน ไดต้อบแบบสอบถามขณะไดรั้บบริการ

สุขภาพจากบณัฑิตที%จบจากวทิยาลยัพยาบาลฯ สาํหรับบุคคลภายในวิทยาลยัพยาบาลฯ ไดรั้บแบบสอบถามและ 

ส่งกลบัคืนใหก้บัทีมผูว้จิยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

            ประชากร ประกอบดว้ยบุคคลภายนอกและภายในวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  
            กลุ่มตัวอย่าง ผู ้วิจ ัยได้เก็บข้อมูลจากบุคคลภายในและภายนอกวิทยาลัยพยาบาลฯ ประกอบด้วย 
ประชาชนที%ใช้บริการในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลชุมชนในจงัหวดันครราชสีมา 
จาํนวน 186 คน ผูบ้งัคบับญัชาบณัฑิตไดแ้ก่ หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล จาํนวน 18 คน หวัหนา้หอผูป่้วย จาํนวน 
37 คน พยาบาลศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลฯจํานวน 17 คน พยาบาลวิชาชีพที% ดูแลการฝึกภาคปฏิบัติของ   
นักศึกษาพยาบาลในหอผูป่้วยหรือแหล่งฝึกในชุมชน จาํนวน 30 คน บุคคลภายในวิทยาลัยพยาบาลฯ 
ประกอบดว้ย อาจารยพ์ยาบาลของวิทยาลยัพยาบาลฯ จาํนวน 34 คน บุคลากรสายสนบัสนุนจาํนวน 29 คน 
นกัศึกษาพยาบาลปัจจุบนัจาํนวน 512 คน รวมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั,งหมด 863 คน  
การพทิกัษ์สิทธ์ผู้ให้ข้อมูล 

 งานวิจยัครั, งนี, ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ของวิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี นคราชสีมา หลงัจากนั,นทีมผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามพร้อมทั,ง
ชี, แจงวตัถุประสงคง์านวิจยัและรายละเอียดของแบบสอบถาม การตอบแบบสอบถามถือเป็นอิสระในการตอบ
หรือสามารถปฏิเสธที%จะเขา้ร่วมโครงการวิจยัได้ทุกเวลา ขอ้มูลที%ได้จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั บุคคลอื%นไม่
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างได้ยกเวน้ทีมผูว้ิจยั ผลการวิจยัถูกนาํเสนอในภาพรวมเชิง
วชิาการเท่านั,น  



 
 

เครืMองมือทีMใช้ในงานวจัิย    

 เครื%องมือที%ใชใ้นการวจิยัครั, งนี, เป็นแบบสอบถามที%ผูว้จิยัสร้างขึ,นจากการศึกษาเอกสาร ตาํราที%เกี%ยวขอ้ง
และจากผลการวิจยัติดตามบณัฑิตที%สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลฯ รุ่นที% 46, 48, 49, 50 และ 51           
(นุชมาศ  แกว้กุลฑล, พิสมยั อุบลศรี, ผกาทิพย ์สิงห์คาํ, ปัทมาภรณ์  คงขุนทุด และนํ, าฝน ไวทยวงศก์ร, 2553; 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 2553; อรพรรณ พงษ์ประสิทธิE , ลออวรรณ อึ, งสกุล,              
จงกลณี  ตุย้เจริญ และอิสราวรรณ สนธิภูมาศ, 2549)  จากการศึกษาความสามารถบณัฑิตที%สาํเร็จการศึกษาในแต่
ละปี พบลกัษณะเด่นในแต่ละดา้น เช่น ดา้นความสามารถทางวชิาชีพ ดา้นคุณธรรมและดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เป็น
ตน้ ผูว้ิจยัจึงนาํลกัษณะเด่นในแต่ละดา้นของบณัฑิตมาสร้างแบบสอบถาม โดยผ่านการตรวจสอบการหาค่า
ความเที%ยง (content  validity) จากผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบดว้ย อาจารยพ์ยาบาล 2 ท่าน ที%เชี%ยวชาญดา้น
การศึกษาพยาบาลและพยาบาลระดบับริหารสถานบริการ 1 ท่าน โดยยดึเกณฑก์ารยอมรับจากผูท้รงคุณวุฒิ 2 ใน 
3 ท่าน แลว้นาํขอ้แนะนาํไปปรับปรุงแกไ้ข ก่อนนาํไปเก็บขอ้มูล  และหาค่าความเชื%อมั%น (reliability)โดยนาํ
แบบสอบถามไปทดลองใชก้บับุคคลภายนอกวทิยาลยัจาํนวน 15 คนและใชก้บับุคคลภายในวิทยาลยัจาํนวน 15 
คนซึ% งไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างที%ศึกษา นาํขอ้มูลมาหาค่าความเชื%อมั%นโดยหาค่าสัมประสิทธิE อลัฟาของครอนบราค 
(Cronbach’s coefficiency) ไดค่้าความเชื%อมั%นเท่ากบั .80 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
          ส่วนที% 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามมีทั,งหมด 3 ขอ้  
          ส่วนที% 2 ความคิดเห็นต่ออตัลกัษณ์บณัฑิตจาํนวน 25 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นการปฏิบติังานจาํนวน 6 ขอ้ 
ด้านมีวินัยจาํนวน 6 ข้อ ด้านเข้าใจความเป็นมนุษยจ์าํนวน 7 ข้อ ด้านเกิดประโยชน์แก่ชุมชนจาํนวน 6 ข้อ 
ลกัษณะคาํตอบเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบัไดแ้ก่ 

ค่าคะแนน 5 หมายถึง ขอ้ความนั,นตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที%สุดร้อยละ 81-100 
ค่าคะแนน 4 หมายถึง ขอ้ความนั,นตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก ร้อยละ 61-80 
ค่าคะแนน 3 หมายถึง ขอ้ความนั,นตรงกบัความคิดเห็นของท่านร้อยละ 41-60 
ค่าคะแนน 2 หมายถึง ขอ้ความนั,นตรงกบัความเห็นของท่านร้อยละ 21-40 
ค่าคะแนน 1 หมายถึง ขอ้ความนั,นตรงกบัความเห็นของท่านร้อยละ 1-2 

      การแปลผล 
คะแนนเฉลี%ย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากที%สุด 
คะแนนเฉลี%ย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
คะแนนเฉลี%ย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
คะแนนเฉลี%ย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
คะแนนเฉลี%ย 1.00-1.49 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที%สุด 

 

 

 



 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล    
  ผูว้ิจยับนัทึกขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลทั%วไป ใช้สถิติในการแจกแจงความถี%และหาค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลความคิดเห็นต่ออตัลักษณ์บณัฑิต
คาํนวณหาค่าเฉลี%ยและส่วนเบี%ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัย 
 คุณลกัษณะทั%วไปของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่มีทั,งบุคคลภายในและภายนอกวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
นครราชสีมา  บุคคลภายในส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาพยาบาล (ร้อยละ 89.05) บุคคลภายนอกเป็นประชาชนผูม้าใช้
บริการทางสุขภาพมากที%สุด (ร้อยละ 64.58) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 86.33) อยูใ่นช่วงอาย ุ
21-30 ปี (ร้อยละ 47.40) (ตารางที% 1)    
ตารางทีM 1  

จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตามเพศ อายแุละความเกี/ยวข้องกับวิทยาลัย (N = 863) 
รายการ จาํนวน (คน ) ร้อยละ 

เพศ   
            ชาย 118 13.67 
            หญิง 745 86.33 
อาย ุ    
             ต ํ%ากวา่ 20ปี                                                          150 17.38 
              21-30  ปี 409 47.40 
               31-40   ปี 104 12.05 
              41-50   ปี 123 14.25 
              สูงกวา่ 50 ปี 77 8.92 
บุคคลภายในวทิยาลยั                                                                         
              อาจารยป์ระจาํ          34 5.91 
              บุคลากรสายสนบัสนุน 29 5.04 
               นกัศึกษา 512 89.05 
บุคคลภายนอกวทิยาลยั   
             หวัหนา้ฝายการพยาบาล 18 6.25 
             หวัหนา้หอผูป่้วย  37 12.85 
             พยาบาลพี%เลี,ยง 30 10.42 
             ศิษยเ์ก่า 17 

186 
5.90 

             ประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 64.58 



 
 

  
ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี%ยวกบัอตัลกัษณ์บณัฑิตของวิทยาลยัพยาบาลฯ ทั,งโดยรวมและรายดา้น

พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยในระดบัมากที%บณัฑิตส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีอตัลกัษณ์ตามที%วิทยาลยักาํหนด         
( M = 4.47, SD = .632) เมื%อแยกพิจารณาอตัลกัษณ์บณัฑิตเป็นรายดา้น ด้านปฏิบัติงานดี กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

มากที%สุดกบัอตัลกัษณ์บณัฑิตในการให้ขอ้มูลแก่ผูรั้บบริการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ( M = 4.51, SD = .59) ด้าน

ความมีวินัย กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากที%สุดวา่บณัฑิตมีความซื%อสัตย ์(M = 4.58, SD = .57) แต่งกายสะอาด (M = 

4.57, SD = .55) รักษาความลบัและผลประโยชน์ของผูรั้บบริการ (M = 4.56, SD = .59) ด้านเข้าใจความเป็น

มนุษย์ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากที%สุดที%บณัฑิตมีอตัลกัษณ์ในการปฏิบติัตนเป็นกลัยาณมิตรที%ดี (M = 4.53, 
SD = .62) มีสัมพนัธภาพที%ดีกบัผูร่้วมงานทุกระดบั (M = 4.51, SD = .63)  เคารพในสิทธิและศกัดิE ศรีของ
ผูรั้บบริการ (M = 4.59, SD = .58) ปฏิบติัการพยาบาลดว้ยความเต็มใจและเอื,ออาทร (M = 4.56, SD = .60) ด้าน

การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน พบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยมากที%สุดกบัอตัลกัษณ์บณัฑิตในการให้ความรู้
คาํแนะนาํเพื%อช่วยใหผู้ป่้วยและญาติดูแลตนเองได ้(M= 4.54, SD = .56) (ตารางที% 2) 
 ตารางทีM 2  
ค่าเฉลี/ย ส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี/ยวกับอัตลักษณ์บัณฑิตจาํแนกเป็นรายด้าน (N = 863) 

อตัลกัษณ์บณัฑิต  M  SD เห็นดว้ย 
ด้านปฏิบัติงานดี    
    1.มีความรู้ในงานที%รับผดิชอบดีมาก 4.42 .65 มาก 
    2. มีความชาํนาญในการใหก้ารพยาบาล 4.40 .67 มาก 
    3. ตดัสินใจแกปั้ญหาไดท้นัเหตุการณ์ 4.36 .70 มาก 
    4. ใหข้อ้มูลแก่ผูรั้บบริการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 4.51 .59 มากที%สุด 
    5.ปฏิบติัการพยาบาลไดค้รอบคลุมทั,งดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม 

4.42 .69 มาก 

    6.ปฏิบติัการพยาบาลทั,งดา้นส่งเสริม ป้องกนั ฟื, นฟู
สภาพและการรักษา 

4.50 .60 มาก 

ด้านมีวนัิย    
     1.มีความซื%อสัตย ์ 4.58 .57 มากที%สุด 
     2.มีความตรงต่อเวลา 4.42 .70 มาก 
     3.แต่งกายสะอาด 4.57 .55 มากที%สุด 
    4.ใชว้าจาสุภาพ หนา้ตายิ,มแยม้ 4.48 .68 มาก 
    5.ยนิดีใหข้อ้มูลและตอบคาํถาม 4.47 .63 มาก 
    6.รักษาความลบัและผลประโยชน์ของผูรั้บบริการ 4.56 .59 มากที%สุด 



 
 

ตารางทีM 2  
ค่าเฉลี/ย ส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี/ยวกับอัตลักษณ์บัณฑิตจาํแนกเป็นรายด้าน (N = 863)(ต่อ) 

อตัลกัษณ์บณัฑิต M SD เห็นดว้ย 

ด้านเข้าใจความเป็นมนุษย์    
     1.ปฏิบติัตนเป็นกลัยาณมิตรที%ดี 4.53 .621 มากที%สุด 
     2. มีสัมพนัธภาพที%ดีกบัผูร่้วมงานทุกระดบั 4.51 .629 มากที%สุด 
     3. แสดงความกระตือรือร้นพร้อมช่วยเหลือ 4.49 .635 มาก 
     4.  เคารพในการตดัสินใจของผูรั้บบริการ 4.49 .627 มาก 
     5. เคารพในสิทธิและศกัดิE ศรีของผูรั้บบริการ 4.59 .581 มากที%สุด 
     6. ปฏิบติัการพยาบาลดว้ยความเตม็ใจและเอื,ออาทร 4.56 .602 มากที%สุด 
     7.  มีความยดืหยุน่ในการปฏิบติังานและสามารถ
ปรับตวัไดเ้ร็ว 

4.42 .637 มาก 

ด้านเกดิประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน 

     1.ประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์ไดเ้หมาะสมตามสภาพ 4.33 .639 มาก 
     2.ใหค้วามรู้คาํแนะนาํเพื%อช่วยใหผู้ป่้วยและญาติดูแล
ตนเองได ้

4.54 .560 มากที%สุด 

     3.ปฏิบติังานดว้ยความเสียสละอุทิศเวลาใหก้บังาน 4.44 .666 มาก 
     4. ใหผู้รั้บบริการไดรั้บรู้ขอ้มูลและตดัสินใจเลือกแนว
ทางการดูแลสุขภาพ 

4.44 .631 มาก 

     5. ท่านพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของพยาบาลที%สาํเร็จ
การศึกษาจากวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

4.38 .672 มาก 

     6. ชุมชนไดรั้บประโยชน์จากการปฏิบติังานของ
พยาบาลที%สาํเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา 

4.39 .677 มาก 

                              ค่าเฉลี%ยรวม   4.47 .632 มาก 
 

อภิปรายผลการวจิัย 

ผลการศึกษาพบว่า  ค่าเฉลี%ยความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์บัณฑิตโดยรวมของบุคคลภายในและ

บุคคลภายนอกวทิยาลยัพยาบาลฯ มีค่าเฉลี%ยอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (M=4.47, SD = .632) การพฒันาอตัลกัษณ์

บณัฑิตของวทิยาลยัพยาบาลฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้นกัศึกษาพยาบาลไดป้ฏิสัมพนัธ์กบับุคคลที%เกี%ยวขอ้งกบัวิชาชีพ

การพยาบาลและได้ฝึกทดลองปฏิบติัการพยาบาลบนหอผูป่้วย ซึ% งเป็นกระบวนการสร้างประสบการณ์ตาม



 
 

บทบาทหน้าที%พยาบาล เพื%อให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาความสามารถทางวิชาชีพพยาบาล เรียนรู้ระเบียบวินยัในการ

ทาํงานรวมถึงแบบแผนของสังคมวิชาชีพ นอกจากนี, อาจารย์พยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลฯเป็นบุคคลที%มี

ความสาํคญัในการพฒันาอตัลกัษณ์บณัฑิต จากการจดัการเรียนการสอนทฤษฏีการพยาบาล เทคนิคการพยาบาล 

การปฏิบติังาน ตลอดจนถ่ายทอดวฒันธรรม  ความคิดใหน้กัศึกษาเพื%อเป็นพยาบาลที%สมบูรณ์แบบ 

เมื%อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีค่าเฉลี%ยในระดบัเห็นดว้ยมากที%สุดในขอ้ต่อไปนี,  

1. การให้ขอ้มูลแก่ผูรั้บบริการถูกตอ้งเหมาะสมและการเคารพในสิทธิและศกัดิE ศรีของผูรั้บบริการ

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตที%สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2546 ถึง 

2549 พบว่าผูใ้ช้บณัฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตอยู่ในระดบัมากสําหรับทกัษะในการให้

ขอ้มูลทางสุขภาพและให้คาํแนะนาํแก่ผูรั้บบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ (นุชมาศ แกว้กุลฑล และคณะ, 2552; 

วราพร  ตณัฑะสุวรรณะ และคณะ, 2548; อรพรรณ  พงษป์ระสิทธิE , ลออวรรณ อึ,งสกุล, จงกลณี ตุย้เจริญ และ

อิสราวรรณ สนธิภูมาศ, 2549) การให้ขอ้มูลแก่ผูรั้บบริการถูกตอ้งเหมาะสมมีความสําคญัมากสําหรับวิชาชีพ

พยาบาล เพราะพยาบาลเป็นบุคลากรทางสุขภาพที%ตอ้งติดต่อใกลชิ้ดกบัผูม้ารับบริการสุขภาพมากที%สุด การให้

ขอ้มูลถูกต้องเหมาะสมกับผูรั้บบริการทางสุขภาพถือเป็นการปฏิบติัตามสิทธิของผูม้ารับบริการฯ ที%จะได้

รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าใจอย่างชัดเจน จากผู ้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื%อใช้ในการ

ประกอบการตดัสินใจในการยนิยอมหรือไม่ยนิยอมใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพปฏิบติัต่อตน  

2. ความซื%อสัตย ์ผลการศึกษาครั, งนี,สอดคลอ้งกบัการศึกษาความพึงพอใจดา้นความซื%อสัตยสุ์จริตอยูใ่น
ระดบัมากของผูส้ําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2546  และ 2547 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
(วราพร  ตณัฑะสุวรรณะ และคณะ, 2548; อรพรรณ พงษป์ระสิทธิE , ลออวรรณ อึ,งสกุล, จงกลณี ตุย้เจริญ และ
อิสราวรรณ สนธิภูมาศ, 2549) ทั,งนี, เพราะพยาบาลไดรั้บความคาดหวงัในความซื%อสัตยแ์ละรับผิดชอบในการ
ดูแลให้ผูป่้วยไดรั้บการรักษาและการพยาบาลอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ผูรั้บบริการทางสุขภาพเกิดความไวว้างใจ
จึงจะฝากความหวงัและชีวิตไวก้บัพยาบาล ดงันั,นพยาบาลตอ้งซื%อสัตยต่์อหลกัการ ต่อเพื%อนร่วมวิชาชีพ เพื%อน
ร่วมทีมสุขภาพและที%สาํคญัคือตอ้งซื%อสัตยต่์อตนเองควบคู่ไปกบัความซื%อสัตยต่์อวิชาชีพยาบาล (ฟาริดา  อิบรา
ฮิม, 2554) 

3. การแต่งกายสะอาด ผลการศึกษาขอ้นี, สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนุชมาศ  แกว้กุลฑล และคณะ
(2553) และอรพรรณ พงษป์ระสิทธิE  และคณะ (2549) ที%ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต
ดา้นแต่งกายสุภาพ สะอาดเหมาะสมกบักาลเทศะอยู่ในระดบัมาก โดยภาพรวมแลว้สังคมรับรู้คุณลกัษณะของ
พยาบาลว่าเป็นนางฟ้าในชุดขาวที%แสดงถึงความบริสุทธิE  มีคุณงามความดี และเป็นวิชาชีพที%ต้องดูแลเรื% อง
สุขภาพอนามยั สังคมจึงคาดหวงัวา่พยาบาลจะตอ้งเป็นผูที้%แต่งกายสะอาด  เครื%องแบบถูกตอ้งเหมาะสม (พิรุณ  
รัตนวนิช, 2545) นอกจากนี,  สิ%งที%ควบคู่กบัพยาบาลคือความสะอาด เป็นแบบอยา่งที%ดีตั,งแต่การแต่งกาย การ



 
 

วางตวัและการปฏิบติักิจกรรมทางการพยาบาลในการทาํความสะอาดปราศจากเชื,อ ช่วยผูรั้บบริการฯ ในการทาํ
กิจวตัรประจาํวนัใหร่้างกายและเสื,อผา้ที%สะอาด (ฟาริดา  อิบราฮิม, 2554)  

4. การรักษาความลบัและผลประโยชน์ของผูรั้บบริการฯ พยาบาลควรถือเป็นจรรยาบรรณที%สําคญัใน
การรักษาความลบัเกี%ยวกบัโรค อาการ ขอ้มูลต่างๆที%เกี%ยวกบัตวัผูป่้วย ซึ% งถือเป็นเรื%องส่วนตวัของบุคคลและ
ผลประโยชน์ของผูรั้บบริการฯ การเปิดเผยความลบัของผูป่้วย อาจนาํมาซึ% งความเสื%อมเสียต่อผูรั้บบริการฯ และ
ต่อกระบวนการรักษาพยาบาล (สิวลี  ศิริไล, 2539) 
             5. การปฏิบติัตนเป็นกลัยาณมิตรที%ดี และมีสัมพนัธภาพที%ดีกบัผูร่้วมงานทุกระดบั บณัฑิตควรที%จะมี 
อตัลกัษณ์ทั,งสองดา้นนี, เนื%องจากพยาบาลตอ้งมีการติดต่อกบัคนอื%นๆ ดงันั,นพยาบาลควรที%จะเขา้กบัคนไดทุ้ก
เพศ ทุกวยั มีมนุษยสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการ จะสามารถจูงใจ ตอบขอ้ซักถาม แนะนาํสถานที%และแนะนาํการ
ปฏิบติัตนให้กบัผูรั้บบริการ ปฏิบติัตามเพื%อให้มีสุขภาพที%ดี (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2539) สําหรับ
ผูร่้วมงานยนิดีและเตม็ใจใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือในการทาํงาน การมีมนุษยสัมพนัธ์ คือ การจูงใจคนให้ความ
ร่วมมือปฏิบติัอย่างใดอย่างหนึ% งให้สําเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ% งตอ้งอาศยัการพูดจาไพเราะ ยิ,มแยม้ มีความ
จริงใจ ใหเ้กียรติผูอื้%น สนใจรับฟังผูอื้%น สิ%งเหล่านี, จะช่วยให้พยาบาลทาํงานประสานกบัผูร่้วมงานในทีมสุขภาพ
ไดดี้โดยรู้สึกวา่พยาบาลเป็นมิตรและเป็นกนัเอง 

6. ปฏิบติัการพยาบาลดว้ยความเต็มใจและเอื,ออาทร การศึกษาครั, งนี, พบวา่กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมาก
ที%สุดที%บณัฑิตจบจากวิทยาลยัพยาบาลฯ มีอตัลกัษณ์ในด้านนี,  ความเอื,ออาทรต่อบุคคลเป็นกระบวนการของ
ความสัมพนัธ์ที%ประกอบดว้ยความเขา้ใจในธรรมชาติของกนัและกนั ความเป็นมิตร เชื%อถือไวว้างใจ ความเอื,อ
อาทรเป็นสิ%งสาํคญัของความสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บบริการฯ และพยาบาล เกิดความตระหนกัในคุณค่าของบุคคล  
เกิดความอ่อนโยน เคารพต่อความเป็นตวัของตวัเองของผูรั้บบริการฯ ความห่วงใยการปฏิบติัหน้าที%ดว้ยความ
เอื,ออาทร ก่อให้เกิดความรู้สึกคุน้เคย (สิวลี  ศิริไล, 2539) และผูบ้งัคบับญัชามีความตอ้งการให้พยาบาลมี
คุณลกัษณะเอื,ออาทร ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจและเอื,ออาทรต่อผูรั้บบริการเช่นกนั (นุชมาศ   แกว้กุลฑล และ
คณะ, 2553; อรพรรณ พงษป์ระสิทธิE , ลออวรรณ อึ,งสกุล, จงกลณี ตุย้เจริญ และอิสราวรรณ สนธิภูมาศ, 2549) 
        7. การใหค้วามรู้คาํแนะนาํเพื%อช่วยใหผู้ป่้วยและญาติดูแลตนเองได ้ถือเป็นกิจกรรมที%พยาบาลให้ความรู้
ความเขา้ใจที%ถูกตอ้งเกี%ยวกบัภาวะสุขภาพ การปฏิบติัตวัที%เหมาะสม ทั,งดา้นป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพ การ
ดูแลรักษาขณะเจบ็ป่วย การฟื, นฟูสภาพเพื%อป้องกนัความรุนแรงและความพิการ ตลอดจนการปรับตวัให้ยอมรับ
กบัความเป็นจริง ดงันั,นพยาบาลตอ้งประเมินความพร้อมและความพร่องของผูม้ารับบริการฯในโรงพยาบาล 
แลว้วางแผนสอนจนถึงการประเมินหลงัการสอนจนผูรั้บบริการฯสามารถดูแลสุขภาพตนเองและพึ%งพาตนเอง
ได้ (สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย, 2546) และบัณฑิตที%มีอัตลักษณ์ดังกล่าว ยงัเป็นที%ต้องการของ
ผูบ้งัคบับญัชาอย่างมากในการปฏิบติัการพยาบาลดา้นฟื, นฟูสภาพโดยการกระตุน้ให้ผูรั้บบริการฯ ช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัและให้ความรู้คาํแนะนาํเกี%ยวกบัสุขภาพ การดูแลตนเองเมื%อกลบัไปอยู่
บา้น (วราพร ตณัฑะสุวรรณะ และคณะ, 2548, น. 69; อรพรรณ พงษป์ระสิทธิE , ลออวรรณ อึ,งสกุล, จงกลณี ตุย้
เจริญ และอิสราวรรณ สนธิภูมาศ, 2549) 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะในการนาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ดงันี,  

1. ควรใชอ้ตัลกัษณ์บณัฑิตเป็นเกณฑใ์นการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตที%พึงประสงคข์องผูบ้งัคบับญัชา 
และผูใ้ช้บริการสุขภาพ ซึ% งอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลฯที%ควรได้รับการพฒันาเพิ%มขึ, น ได้แก่     
มีความรู้ในงานที%รับผิดชอบดีมาก มีความชาํนาญในการให้การพยาบาล    มีความตรงต่อเวลา  ปฏิบติังานดว้ย
ความเสียสละอุทิศเวลาใหก้บังาน เป็นตน้  

2. ในการประเมินอตัลกัษณ์บณัฑิตควรประเมินก่อนสาํเร็จการศึกษาและติดตามประเมินบณัฑิตภาย 
หลงัสําเร็จการศึกษาต่อเนื%อง 1-2 ปี เพื%อติดตามอตัลกัษณ์บณัฑิตและประเมินพฒันาการ ส่งผลให้มีการควบคุม
คุณภาพบณัฑิตอยา่งต่อเนื%องและทราบปัญหาในการพฒันาอตัลกัษณ์บณัฑิตตามความเป็นจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารอ้างองิ 

จรรยา  แกว้ใจบุญ, นิภา  ไชยรินดาํ. (2551). อตัลกัษณ์ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.                    
        (รายงานการวจิยั).  พะเยา: วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.  
นุชมาศ  แกว้กุลฑล, พิสมยั อุบลศรี, ผกาทิพย ์สิงห์คาํ, ปัทมาภรณ์  คงขนุทุด และนํ,าฝน ไวทยวงศก์ร. (2553).  
         การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบณัฑิตที%สาํเร็จการศึกษาปี พ.ศ.  2548 และ ปี พ.ศ. 2549  
         วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 16(2),   
         84-96. 
พิรุณ  รัตนวนิช.  (2545).  คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสาํหรับพยาบาล.  นนทบุรี:  สถาบนัพระบรมราชชนก  
ฟาริดา  อิบราฮิม.  (2554).  สาระทางการพยาบาลเพื/อความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ.  นนทบุรี:  ธนา 
 เพรส. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (2539). เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล หน่วยที/ 1-8.      
        กรุงเทพฯ:  อรุณการพิมพ.์  
รัฐพล  พรหมมาศ. (2552). อัตลักษณ์. เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
วราพร   ตณัฑะสุวรรณะ, และคณะ.  (2548).  ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้สาํเร็จการศึกษาปีการศึกษา  
        2546 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา.  (รายงานการวจิยั).  นครราชสีมา:  วทิยาลยัพยาบาล  
        บรมราชชนนี นครราชสีมา.  
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา.  (2553). รายงานติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิตรุ่นที/ 50 และ 
 รุ่นที/ 51. นครราชสีมา:  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา.  (เอกสารอดัสาํเนา). 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. (2546).  การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครัIงที/ 12: การพยาบาล บทบาท 
 ภารกิจสู่ความสาํเร็จในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.  นนทบุรี:  พี วาทิน พริ,นติ,ง. 
สิวลี   ศิริไล.  (2539).  จริยศาสตร์สาํหรับพยาบาล.  กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
อรพรรณ  พงษป์ระสิทธิE , ลออวรรณ อึ,งสกุล, จงกลณี ตุย้เจริญ และอิสราวรรณ สนธิภูมาศ.  (2549).  การศึกษา 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที/ 46 ปี การศึกษา 2547 
 ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา.  (รายงานการวจิยั).   

นครราชสีมา:  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา.  
 


