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บทคัดย่ อ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มาได้มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิ ตให้มีอตั ลักษณ์ เป็ นที%พึงประสงค์
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต การวิจยั ครั,งนี, จดั ทําขึ,นเพื%อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลภายในและภายนอกวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครราชสี มา ต่ออัตลักษณ์บณั ฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้ว ยบุ ค คลภายนอกและภายในวิ ท ยาลัย พยาบาลฯ จํา นวน 863 คน ผูว้ ิ จ ัย ได้พ ฒ
ั นาเครื% อ งมื อ
ประกอบด้วย 2 ส่ วนคื อแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุ คคลและแบบสอบถามความคิ ดเห็ นต่ออัตลักษณ์ บณ
ั ฑิ ต
จํา วน 25 ข้อ ได้มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื% อ งมื อ โดยผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ 3 ท่ า น และตรวจสอบความเที% ย ง
(reliability)ได้ค่าสัมประสิ ทธิE แอลฟาของครอนบราค เท่ากับ .80 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย ต่อ
อัตลักษณ์บณ
ั ฑิตของวิทยาลัยพยาบาลฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (M = 4.47, SD = .63) เมื%อพิจารณาข้อที%มี
คะแนนเฉลี%ยสู งสุ ดในแต่ละด้าน พบว่า ด้ านปฏิบัติงานดี กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที%สุดกับอัตลักษณ์
บัณฑิตในการให้ขอ้ มูลแก่ผรู ้ ับบริ การอย่างถูกต้องเหมาะสม ( M = 4.51, SD = .59) ด้ านความมีวินัย กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากว่าบัณฑิตมีความซื% อสัตย์ (M = 4.58, SD = .57) ด้ านเข้ าใจความเป็ นมนุษย์ พบว่า
กลุ่ ม ตัว อย่ า งเห็ น ด้ว ยในระดับ มากที% สุ ด ที% บ ัณ ฑิ ต มี อ ัต ลัก ษณ์ เ คารพในสิ ท ธิ แ ละศัก ดิE ศรี ข องผู ้รั บ บริ ก าร
(M = 4.59, SD = .58) ด้ านการเกิดประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที%สุดกับ
อัตลักษณ์บณ
ั ฑิตในการให้ความรู ้คาํ แนะนําเพื%อช่วยให้ผปู ้ ่ วยและญาติดูแลตนเองได้ (M = 4.54, SD = .56) จาก
ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่าอัตลักษณ์ บณ
ั ฑิ ตดังกล่าวควรได้รับการพัฒนาให้เป็ นคุ ณลักษณะเด่ นของบัณฑิ ต
เพื%อที%บณั ฑิตจะได้เป็ นที%พึงประสงค์ของผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ช้บริ การสุ ขภาพ รวมถึงนํามาใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
ควบคุมคุณภาพการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้ได้คุณภาพมากยิง% ขึ,น
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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.
Keywords: graduate, identity, nursing professional

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติฉบับแก้ไขเพิ%มเติม (ฉบับที% 2) พ.ศ. 2545 ว่าด้วย มาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรา 47 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ งมีระบบคุณภาพการศึกษา เพื%อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาให้ดียง%ิ ขึ,น และผลิตบัณฑิตเป็ นที%พึงพอใจของนายจ้าง/ผูป้ ระกอบการ/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทําการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง ส่ งผลให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ รักษามาตรฐานการศึกษา
และปรั บ กระบวนการผลิ ต บัณ ฑิ ตให้มี ค วามรู ้ สามารถปฏิ บ ตั ิ ง านได้ดี มี วินัย เข้า ใจความเป็ นมนุ ษ ย์ และ
สามารถทําประโยชน์ให้แก่ชุมชน ตามที% วิทยาลัยพยาบาลฯได้กาํ หนดอัตลักษณ์ บณ
ั ฑิ ตไว้ อัตลักษณ์ ถือเป็ น
คุณลักษณะในตัวบุคคลหรื อกลุ่มชน ที%ทาํ ให้บุคคลหรื อกลุ่มชนนั,น รวมทั,งสังคมรู ้ถึงเอกลักษณ์ของตัวเองหรื อ
ลักษณะเฉพาะตัวที%มีความโดดเด่นจนทําให้มีความแตกต่างจากคนอื%นหรื อกลุ่มชนอื%น การมีอตั ลักษณ์ที%ดียอ่ ม
ส่ งผลต่อภาพลักษณ์ที%ดี อัตลักษณ์ยงั เป็ นรากฐานแห่ งความมัน% คงขององค์กร ให้เป็ นที%รู้จกั ได้รับการสนับสนุ น
ร่ วมมือ ได้รับการไว้วางใจ ทําให้องค์กรนั,นประสบผลสําเร็ จในการดําเนิ นงาน (จรรยา แก้วใจบุญและนิ ภา
ไชยคําริ น, 2551; รัฐพล พรหมมาศม, 2552)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มาซึ% งดําเนิ นการสอนตั,งแต่ปีพุทธศักราช 2498 เป็ นต้นมา มี
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลฯไปแล้วจํานวน 5,216 คน (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา,
2553) ผูส้ ําเร็ จการศึกษาเหล่านี, ได้ไปปฏิ บตั ิงานในสถานบริ การสุ ขภาพทั,งภาครัฐ และเอกชน โดยได้รับการ
ยอมรับและเชื%อถือจากประชาชนผูม้ ารับบริ การ เพื%อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา ในด้านความรู ้ ความสามารถ
การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับดี แต่อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิตรุ่ นที% 51 หลัง
จบการศึกษาและปฏิบตั ิงานครบ 1 ปี ผลการประเมินจากผูบ้ งั คับบัญชาพบว่า จํานวนบัณฑิตเพียงร้อยละ 50
เป็ นที% พึงพอใจของผูบ้ งั คับบัญชา (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา, 2553) ผลการประเมิ นนี,
สะท้อนให้เห็นคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลฯไม่สารมารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ที%
ทําให้เกิ ดความเชื% อมัน% และการยอมรับจากหน่ วยงานต่างๆที% บัณฑิ ตไปปฏิ บตั ิ งาน นอกจากนี, อตั ลักษณ์ ของ
บัณฑิตที%สาํ เร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลฯ ควรมีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้เด่นชัดมากขึ,น
ฉะนั,นจึงจําเป็ นต้องกลับมาทบทวนเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตและวิธีการจัดการเรี ยนสอนเพื%อให้บณ
ั ฑิต
ที%สาํ เร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลฯ มีคุณลักษณะตามที%ผใู ้ ช้บณั ฑิตต้องการ และเพื%อยืนยันคุณลักษณะเด่น
ของบัณฑิ ตที% สําเร็ จการศึ กษาจากวิทยาลัยพยาบาลฯ ตามการประเมินของบุ คคลหลายฝ่ ายที% เกี% ยวข้อง ผล
การศึ กษาที% ได้จะใช้กาํ หนดเป็ นอัตลักษณ์ บณ
ั ฑิ ต และเป็ นเป้ าหมายหลักของการจัดการเรี ยนการสอนและ
พัฒนานักศึกษา ให้ประสบผลสําเร็ จในการดําเนิ นงานพัฒนาอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของ
วิทยาลัยพยาบาลฯ เพื%อตอบสนองความต้องการจากชุ มชน อันจะส่ งผลต่อคุ ณภาพการบริ การพยาบาลและ
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยให้เป็ นที%ยอมรับมีความเชื%อมัน% จากสังคม

วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
เพื%อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลภายในและภายนอกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา ต่อ
อัตลักษณ์บณั ฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ กษาครั,งนี, ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งบรรยาย (Descriptive research) ศึ กษาอัตลักษณ์ บณ
ั ฑิ ต ที%สําเร็ จ
การศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้วิ จ ัย ได้ เ ก็ บ ข้อ มู ล จากทั,ง บุ ค คลภายนอกและภายในวิ ท ยาลั ย พยาบาลฯ โดยบุ ค คลภายนอก
วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับแบบสอบถามทางไปรษณี ยแ์ ละขอให้ตอบกลับภายใน 2 สัปดาห์ ส่ วนประชาชนผูม้ า
รับบริ การที%โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มาและโรงพยาบาลชุ มชน ได้ตอบแบบสอบถามขณะได้รับบริ การ
สุ ขภาพจากบัณฑิตที%จบจากวิทยาลัยพยาบาลฯ สําหรับบุคคลภายในวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับแบบสอบถามและ
ส่ งกลับคืนให้กบั ทีมผูว้ จิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ประกอบด้วยบุคคลภายนอกและภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
กลุ่ ม ตัว อย่า ง ผู ้วิ จ ัย ได้เ ก็ บ ข้อ มู ล จากบุ ค คลภายในและภายนอกวิ ท ยาลัย พยาบาลฯ ประกอบด้ว ย
ประชาชนที% ใช้บริ ก ารในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา และโรงพยาบาลชุ มชนในจังหวัดนครราชสี ม า
จํานวน 186 คน ผูบ้ งั คับบัญชาบัณฑิตได้แก่ หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล จํานวน 18 คน หัวหน้าหอผูป้ ่ วย จํานวน
37 คน พยาบาลศิ ษ ย์เ ก่ า วิ ท ยาลัย พยาบาลฯจํา นวน 17 คน พยาบาลวิ ช าชี พ ที% ดู แ ลการฝึ กภาคปฏิ บ ัติ ข อง
นัก ศึ ก ษาพยาบาลในหอผูป้ ่ วยหรื อแหล่ ง ฝึ กในชุ ม ชน จํา นวน 30 คน บุ ค คลภายในวิ ท ยาลัย พยาบาลฯ
ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลฯ จํานวน 34 คน บุคลากรสายสนับสนุ นจํานวน 29 คน
นักศึกษาพยาบาลปั จจุบนั จํานวน 512 คน รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั,งหมด 863 คน
การพิทกั ษ์ สิทธ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
งานวิจยั ครั,งนี, ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นคราชสี มา หลังจากนั,นที มผูว้ ิจยั ได้ขอความร่ วมมื อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามพร้ อมทั,ง
ชี, แจงวัตถุประสงค์งานวิจยั และรายละเอียดของแบบสอบถาม การตอบแบบสอบถามถื อเป็ นอิสระในการตอบ
หรื อสามารถปฏิ เสธที% จะเข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้ทุกเวลา ข้อมูลที% ได้จะถู กเก็บไว้เป็ นความลับ บุคคลอื% นไม่
สามารถเข้าถึ ง ข้อมู ลส่ วนบุ คคลของกลุ่ มตัวอย่างได้ย กเว้นที มผูว้ ิจยั ผลการวิจยั ถู ก นําเสนอในภาพรวมเชิ ง
วิชาการเท่านั,น

เครืMองมือทีใM ช้ ในงานวิจัย
เครื% องมือที%ใช้ในการวิจยั ครั,งนี,เป็ นแบบสอบถามที%ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ,นจากการศึกษาเอกสาร ตําราที%เกี%ยวข้อง
และจากผลการวิจยั ติ ดตามบัณฑิ ตที% สําเร็ จการศึ กษาจากวิทยาลัยพยาบาลฯ รุ่ นที% 46, 48, 49, 50 และ 51
(นุ ชมาศ แก้วกุลฑล, พิสมัย อุบลศรี , ผกาทิพย์ สิ งห์คาํ , ปั ทมาภรณ์ คงขุนทุด และนํ,าฝน ไวทยวงศ์กร, 2553;
วิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี ม า, 2553; อรพรรณ พงษ์ป ระสิ ท ธิE , ลออวรรณ อึ, ง สกุ ล ,
จงกลณี ตุย้ เจริ ญ และอิสราวรรณ สนธิ ภูมาศ, 2549) จากการศึกษาความสามารถบัณฑิตที%สาํ เร็ จการศึกษาในแต่
ละปี พบลักษณะเด่นในแต่ละด้าน เช่น ด้านความสามารถทางวิชาชีพ ด้านคุณธรรมและด้านมนุ ษยสัมพันธ์ เป็ น
ต้น ผูว้ ิจยั จึ งนําลักษณะเด่นในแต่ละด้านของบัณฑิ ตมาสร้ างแบบสอบถาม โดยผ่านการตรวจสอบการหาค่า
ความเที%ยง (content validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล 2 ท่าน ที%เชี% ยวชาญด้าน
การศึกษาพยาบาลและพยาบาลระดับบริ หารสถานบริ การ 1 ท่าน โดยยึดเกณฑ์การยอมรับจากผูท้ รงคุณวุฒิ 2 ใน
3 ท่าน แล้วนําข้อแนะนําไปปรับปรุ งแก้ไข ก่อนนําไปเก็บข้อมูล และหาค่าความเชื% อมัน% (reliability)โดยนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบั บุคคลภายนอกวิทยาลัยจํานวน 15 คนและใช้กบั บุคคลภายในวิทยาลัยจํานวน 15
คนซึ% งไม่ใช่ กลุ่ มตัวอย่างที% ศึกษา นําข้อมูลมาหาค่าความเชื% อมัน% โดยหาค่าสัมประสิ ทธิE อัลฟาของครอนบราค
(Cronbach’s coefficiency) ได้ค่าความเชื%อมัน% เท่ากับ .80 แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนที% 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามมีท, งั หมด 3 ข้อ
ส่ วนที% 2 ความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์บณ
ั ฑิตจํานวน 25 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการปฏิบตั ิงานจํานวน 6 ข้อ
ด้า นมี วินัย จํา นวน 6 ข้อ ด้า นเข้าใจความเป็ นมนุ ษ ย์จาํ นวน 7 ข้อ ด้านเกิ ดประโยชน์ แก่ ชุ มชนจํา นวน 6 ข้อ
ลักษณะคําตอบเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับได้แก่
ค่าคะแนน 5 หมายถึง ข้อความนั,นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที%สุดร้อยละ 81-100
ค่าคะแนน 4 หมายถึง ข้อความนั,นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก ร้อยละ 61-80
ค่าคะแนน 3 หมายถึง ข้อความนั,นตรงกับความคิดเห็นของท่านร้อยละ 41-60
ค่าคะแนน 2 หมายถึง ข้อความนั,นตรงกับความเห็นของท่านร้อยละ 21-40
ค่าคะแนน 1 หมายถึง ข้อความนั,นตรงกับความเห็นของท่านร้อยละ 1-2
การแปลผล
คะแนนเฉลี%ย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที%สุด
คะแนนเฉลี%ย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลี%ย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลี%ย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลี%ย 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที%สุด

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั บันทึ กข้อมูลและวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์
ข้อมู ล ทัว% ไป ใช้ส ถิ ติใ นการแจกแจงความถี% และหาค่า ร้ อยละ ส่ วนข้อมู ล ความคิ ดเห็ นต่ ออัตลัก ษณ์ บ ณ
ั ฑิ ต
คํานวณหาค่าเฉลี%ยและส่ วนเบี%ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
คุณลักษณะทัว% ไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีท, งั บุคคลภายในและภายนอกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสี มา บุคคลภายในส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาพยาบาล (ร้อยละ 89.05) บุคคลภายนอกเป็ นประชาชนผูม้ าใช้
บริ การทางสุ ขภาพมากที%สุด (ร้อยละ 64.58) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 86.33) อยูใ่ นช่วงอายุ
21-30 ปี (ร้อยละ 47.40) (ตารางที% 1)
ตารางทีM 1
จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามเพศ อายุและความเกี/ยวข้ องกับวิทยาลัย (N = 863)
รายการ
จํานวน (คน )
ร้อยละ
เพศ
ชาย
118
13.67
หญิง
745
86.33
อายุ
ตํ%ากว่า 20ปี
150
17.38
21-30 ปี
409
47.40
31-40 ปี
104
12.05
41-50 ปี
123
14.25
สู งกว่า 50 ปี
77
8.92
บุคคลภายในวิทยาลัย
อาจารย์ประจํา
34
5.91
บุคลากรสายสนับสนุน
29
5.04
นักศึกษา
512
89.05
บุคคลภายนอกวิทยาลัย
หัวหน้าฝายการพยาบาล
18
6.25
หัวหน้าหอผูป้ ่ วย
37
12.85
พยาบาลพี%เลี,ยง
30
10.42
ศิษย์เก่า
17
5.90
ประชาชนผูใ้ ช้บริ การ
186
64.58

ผลการสํารวจความคิดเห็ นเกี% ยวกับอัตลักษณ์ บณ
ั ฑิ ตของวิทยาลัยพยาบาลฯ ทั,งโดยรวมและรายด้าน
พบว่า กลุ่ มตัวอย่างเห็ นด้วยในระดับมากที% บณ
ั ฑิ ตส่ วนใหญ่โดยภาพรวมมี อตั ลักษณ์ ตามที% วิทยาลัยกําหนด
( M = 4.47, SD = .632) เมื%อแยกพิจารณาอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตเป็ นรายด้าน ด้ านปฏิบัติงานดี กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
มากที%สุดกับอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตในการให้ขอ้ มูลแก่ผรู ้ ับบริ การอย่างถูกต้องเหมาะสม ( M = 4.51, SD = .59) ด้ าน
ความมีวินัย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที%สุดว่าบัณฑิตมีความซื% อสัตย์ (M = 4.58, SD = .57) แต่งกายสะอาด (M =
4.57, SD = .55) รักษาความลับและผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การ (M = 4.56, SD = .59) ด้ านเข้ าใจความเป็ น
มนุษย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที%สุดที%บณั ฑิตมีอตั ลักษณ์ในการปฏิบตั ิตนเป็ นกัลยาณมิตรที%ดี (M = 4.53,
SD = .62) มีสัมพันธภาพที%ดีกบั ผูร้ ่ วมงานทุกระดับ (M = 4.51, SD = .63) เคารพในสิ ทธิ และศักดิEศรี ของ
ผูร้ ับบริ การ (M = 4.59, SD = .58) ปฏิบตั ิการพยาบาลด้วยความเต็มใจและเอื,ออาทร (M = 4.56, SD = .60) ด้ าน
การเกิดประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็ นด้วยมากที%สุดกับอัตลักษณ์ บณ
ั ฑิ ตในการให้ความรู ้
คําแนะนําเพื%อช่วยให้ผปู ้ ่ วยและญาติดูแลตนเองได้ (M= 4.54, SD = .56) (ตารางที% 2)
ตารางทีM 2
ค่ าเฉลี/ย ส่ วนเบี/ยงเบนมาตรฐานของความคิ ดเห็นเกี/ยวกับอัตลักษณ์ บัณฑิตจําแนกเป็ นรายด้ าน (N = 863)
อัตลักษณ์บณั ฑิต
M
SD
เห็นด้วย
ด้ านปฏิบัติงานดี
1.มีความรู ้ในงานที%รับผิดชอบดีมาก
4.42
.65
มาก
2. มีความชํานาญในการให้การพยาบาล
4.40
.67
มาก
3. ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้ทนั เหตุการณ์
4.36
.70
มาก
4.51
.59
มากที%สุด
4. ให้ขอ้ มูลแก่ผรู ้ ับบริ การอย่างถูกต้องเหมาะสม
5.ปฏิบตั ิการพยาบาลได้ครอบคลุมทั,งด้านร่ างกาย จิตใจ
4.42
.69
มาก
อารมณ์และสังคม
6.ปฏิบตั ิการพยาบาลทั,งด้านส่ งเสริ ม ป้ องกัน ฟื, นฟู
4.50
.60
มาก
สภาพและการรักษา
ด้ านมีวนิ ัย
1.มีความซื% อสัตย์
2.มีความตรงต่อเวลา
3.แต่งกายสะอาด
4.ใช้วาจาสุ ภาพ หน้าตายิม, แย้ม
5.ยินดีให้ขอ้ มูลและตอบคําถาม
6.รักษาความลับและผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การ

4.58
4.42
4.57
4.48
4.47
4.56

.57
.70
.55
.68
.63
.59

มากที%สุด
มาก
มากที%สุด
มาก
มาก
มากที%สุด

ตารางทีM 2
ค่ าเฉลี/ย ส่ วนเบี/ยงเบนมาตรฐานของความคิ ดเห็นเกี/ยวกับอัตลักษณ์ บัณฑิตจําแนกเป็ นรายด้ าน (N = 863)(ต่ อ)
อัตลักษณ์บณั ฑิต
ด้ านเข้ าใจความเป็ นมนุษย์
1.ปฏิบตั ิตนเป็ นกัลยาณมิตรที%ดี
2. มีสัมพันธภาพที%ดีกบั ผูร้ ่ วมงานทุกระดับ
3. แสดงความกระตือรื อร้นพร้อมช่วยเหลือ
4. เคารพในการตัดสิ นใจของผูร้ ับบริ การ
5. เคารพในสิ ทธิ และศักดิEศรี ของผูร้ ับบริ การ
6. ปฏิบตั ิการพยาบาลด้วยความเต็มใจและเอื,ออาทร
7. มีความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิงานและสามารถ
ปรับตัวได้เร็ ว
ด้ านเกิดประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ชุมชน
1.ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามสภาพ
2.ให้ความรู ้คาํ แนะนําเพื%อช่วยให้ผปู ้ ่ วยและญาติดูแล
ตนเองได้
3.ปฏิบตั ิงานด้วยความเสี ยสละอุทิศเวลาให้กบั งาน
4. ให้ผรู ้ ับบริ การได้รับรู ้ขอ้ มูลและตัดสิ นใจเลือกแนว
ทางการดูแลสุ ขภาพ
5. ท่านพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานของพยาบาลที%สาํ เร็ จ
การศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
6. ชุมชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานของ
พยาบาลที%สาํ เร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสี มา
ค่าเฉลี%ยรวม

M

SD

เห็นด้วย

4.53
4.51
4.49
4.49
4.59
4.56
4.42

.621
.629
.635
.627
.581
.602
.637

มากที%สุด
มากที%สุด
มาก
มาก
มากที%สุด
มากที%สุด
มาก

4.33
4.54

.639
.560

มาก
มากที%สุด

4.44
4.44

.666
.631

มาก
มาก

4.38

.672

มาก

4.39

.677

มาก

4.47

.632

มาก

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ค่ า เฉลี% ย ความคิ ด เห็ น ต่ อ อัต ลัก ษณ์ บ ัณ ฑิ ต โดยรวมของบุ ค คลภายในและ
บุคคลภายนอกวิทยาลัยพยาบาลฯ มีค่าเฉลี%ยอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก (M=4.47, SD = .632) การพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาพยาบาลได้ปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลที%เกี%ยวข้องกับวิชาชี พ
การพยาบาลและได้ฝึกทดลองปฏิ บตั ิ การพยาบาลบนหอผูป้ ่ วย ซึ% งเป็ นกระบวนการสร้ างประสบการณ์ ตาม

บทบาทหน้าที%พยาบาล เพื%อให้นกั ศึกษาได้พฒั นาความสามารถทางวิชาชี พพยาบาล เรี ยนรู ้ ระเบียบวินยั ในการ
ทํางานรวมถึ ง แบบแผนของสัง คมวิชาชี พ นอกจากนี, อาจารย์พยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลฯเป็ นบุ คคลที% มี
ความสําคัญในการพัฒนาอัตลักษณ์บณั ฑิต จากการจัดการเรี ยนการสอนทฤษฏีการพยาบาล เทคนิ คการพยาบาล
การปฏิบตั ิงาน ตลอดจนถ่ายทอดวัฒนธรรม ความคิดให้นกั ศึกษาเพื%อเป็ นพยาบาลที%สมบูรณ์แบบ
เมื%อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี%ยในระดับเห็นด้วยมากที%สุดในข้อต่อไปนี,
1. การให้ขอ้ มูลแก่ผูร้ ับบริ การถูกต้องเหมาะสมและการเคารพในสิ ทธิ และศักดิE ศรี ของผูร้ ั บบริ การ
สอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตที%สําเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2546 ถึง
2549 พบว่าผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตอยู่ในระดับมากสําหรับทักษะในการให้
ข้อมูลทางสุ ขภาพและให้คาํ แนะนําแก่ผรู ้ ับบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (นุ ชมาศ แก้วกุลฑล และคณะ, 2552;
วราพร ตัณฑะสุ วรรณะ และคณะ, 2548; อรพรรณ พงษ์ประสิ ทธิE , ลออวรรณ อึ,งสกุล, จงกลณี ตุย้ เจริ ญ และ
อิสราวรรณ สนธิ ภูมาศ, 2549) การให้ขอ้ มูลแก่ผูร้ ับบริ การถูกต้องเหมาะสมมีความสําคัญมากสําหรับวิชาชี พ
พยาบาล เพราะพยาบาลเป็ นบุคลากรทางสุ ขภาพที%ตอ้ งติดต่อใกล้ชิดกับผูม้ ารับบริ การสุ ขภาพมากที%สุด การให้
ข้อมู ลถู ก ต้องเหมาะสมกับผูร้ ั บ บริ ก ารทางสุ ข ภาพถื อเป็ นการปฏิ บ ตั ิ ตามสิ ท ธิ ข องผูม้ ารั บ บริ ก ารฯ ที% จะได้
รั บ ทราบข้อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอ และเข้า ใจอย่ า งชั ด เจน จากผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้า นสุ ข ภาพเพื% อ ใช้ ใ นการ
ประกอบการตัดสิ นใจในการยินยอมหรื อไม่ยนิ ยอมให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพปฏิบตั ิต่อตน
2. ความซื% อสัตย์ ผลการศึกษาครั,งนี,สอดคล้องกับการศึกษาความพึงพอใจด้านความซื% อสัตย์สุจริ ตอยูใ่ น
ระดับมากของผูส้ ําเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2546 และ 2547 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
(วราพร ตัณฑะสุ วรรณะ และคณะ, 2548; อรพรรณ พงษ์ประสิ ทธิE , ลออวรรณ อึ,งสกุล, จงกลณี ตุย้ เจริ ญ และ
อิสราวรรณ สนธิ ภูมาศ, 2549) ทั,งนี, เพราะพยาบาลได้รับความคาดหวังในความซื% อสัตย์และรับผิดชอบในการ
ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาและการพยาบาลอย่างถูกต้องเหมาะสม ผูร้ ับบริ การทางสุ ขภาพเกิดความไว้วางใจ
จึงจะฝากความหวังและชี วิตไว้กบั พยาบาล ดังนั,นพยาบาลต้องซื% อสัตย์ต่อหลักการ ต่อเพื%อนร่ วมวิชาชี พ เพื%อน
ร่ วมทีมสุ ขภาพและที%สาํ คัญคือต้องซื% อสัตย์ต่อตนเองควบคู่ไปกับความซื% อสัตย์ต่อวิชาชี พยาบาล (ฟาริ ดา อิบรา
ฮิม, 2554)
3. การแต่งกายสะอาด ผลการศึกษาข้อนี, สอดคล้องกับการศึกษาของนุ ชมาศ แก้วกุลฑล และคณะ
(2553) และอรพรรณ พงษ์ประสิ ทธิE และคณะ (2549) ที%ผใู ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
ด้านแต่งกายสุ ภาพ สะอาดเหมาะสมกับกาลเทศะอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมแล้วสังคมรับรู ้คุณลักษณะของ
พยาบาลว่า เป็ นนางฟ้ าในชุ ดขาวที% แสดงถึ ง ความบริ สุท ธิE มี คุ ณงามความดี และเป็ นวิช าชี พ ที% ต้องดู แลเรื% อง
สุ ขภาพอนามัย สังคมจึงคาดหวังว่าพยาบาลจะต้องเป็ นผูท้ ี%แต่งกายสะอาด เครื% องแบบถูกต้องเหมาะสม (พิรุณ
รัตนวนิ ช, 2545) นอกจากนี, สิ% งที%ควบคู่กบั พยาบาลคือความสะอาด เป็ นแบบอย่างที%ดีต, งั แต่การแต่งกาย การ

วางตัวและการปฏิบตั ิกิจกรรมทางการพยาบาลในการทําความสะอาดปราศจากเชื,อ ช่วยผูร้ ับบริ การฯ ในการทํา
กิจวัตรประจําวันให้ร่างกายและเสื, อผ้าที%สะอาด (ฟาริ ดา อิบราฮิม, 2554)
4. การรักษาความลับและผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การฯ พยาบาลควรถือเป็ นจรรยาบรรณที%สําคัญใน
การรั กษาความลับเกี% ยวกับโรค อาการ ข้อมูลต่างๆที% เกี% ยวกับตัวผูป้ ่ วย ซึ% งถื อเป็ นเรื% องส่ วนตัวของบุ คคลและ
ผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การฯ การเปิ ดเผยความลับของผูป้ ่ วย อาจนํามาซึ% งความเสื% อมเสี ยต่อผูร้ ับบริ การฯ และ
ต่อกระบวนการรักษาพยาบาล (สิ วลี ศิริไล, 2539)
5. การปฏิบตั ิตนเป็ นกัลยาณมิตรที%ดี และมีสัมพันธภาพที%ดีกบั ผูร้ ่ วมงานทุกระดับ บัณฑิตควรที%จะมี
อัตลักษณ์ท, งั สองด้านนี, เนื% องจากพยาบาลต้องมีการติดต่อกับคนอื%นๆ ดังนั,นพยาบาลควรที%จะเข้ากับคนได้ทุก
เพศ ทุ กวัย มี มนุ ษยสัมพันธ์ กบั ผูร้ ั บบริ การ จะสามารถจูงใจ ตอบข้อซักถาม แนะนําสถานที%และแนะนําการ
ปฏิ บตั ิตนให้กบั ผูร้ ับบริ การ ปฏิ บตั ิตามเพื%อให้มีสุขภาพที%ดี (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช, 2539) สําหรั บ
ผูร้ ่ วมงานยินดีและเต็มใจให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือในการทํางาน การมีมนุ ษยสัมพันธ์ คือ การจูงใจคนให้ความ
ร่ วมมือปฏิ บตั ิ อย่างใดอย่างหนึ% งให้สําเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ% งต้องอาศัยการพูดจาไพเราะ ยิ,มแย้ม มีความ
จริ งใจ ให้เกียรติผอู ้ ื%น สนใจรับฟั งผูอ้ ื%น สิ% งเหล่านี, จะช่วยให้พยาบาลทํางานประสานกับผูร้ ่ วมงานในทีมสุ ขภาพ
ได้ดีโดยรู ้สึกว่าพยาบาลเป็ นมิตรและเป็ นกันเอง
6. ปฏิบตั ิการพยาบาลด้วยความเต็มใจและเอื,ออาทร การศึกษาครั,งนี, พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็ นด้วยมาก
ที%สุดที% บณ
ั ฑิ ตจบจากวิทยาลัยพยาบาลฯ มี อตั ลักษณ์ ในด้านนี, ความเอื, ออาทรต่อบุคคลเป็ นกระบวนการของ
ความสัมพันธ์ที%ประกอบด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของกันและกัน ความเป็ นมิตร เชื% อถือไว้วางใจ ความเอื,อ
อาทรเป็ นสิ% งสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับบริ การฯ และพยาบาล เกิดความตระหนักในคุณค่าของบุคคล
เกิ ดความอ่อนโยน เคารพต่อความเป็ นตัวของตัวเองของผูร้ ับบริ การฯ ความห่ วงใยการปฏิบตั ิหน้าที%ดว้ ยความ
เอื,ออาทร ก่ อให้เกิ ดความรู ้ สึกคุ น้ เคย (สิ วลี ศิริไล, 2539) และผูบ้ งั คับบัญชามีความต้องการให้พยาบาลมี
คุณลักษณะเอื,ออาทร ปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจและเอื,ออาทรต่อผูร้ ับบริ การเช่นกัน (นุ ชมาศ แก้วกุลฑล และ
คณะ, 2553; อรพรรณ พงษ์ประสิ ทธิE , ลออวรรณ อึ,งสกุล, จงกลณี ตุย้ เจริ ญ และอิสราวรรณ สนธิ ภูมาศ, 2549)
7. การให้ความรู ้คาํ แนะนําเพื%อช่วยให้ผปู ้ ่ วยและญาติดูแลตนเองได้ ถือเป็ นกิจกรรมที%พยาบาลให้ความรู ้
ความเข้าใจที%ถูกต้องเกี% ยวกับภาวะสุ ขภาพ การปฏิ บตั ิตวั ที%เหมาะสม ทั,งด้านป้ องกันและส่ งเสริ มสุ ขภาพ การ
ดูแลรักษาขณะเจ็บป่ วย การฟื, นฟูสภาพเพื%อป้ องกันความรุ นแรงและความพิการ ตลอดจนการปรับตัวให้ยอมรับ
กับความเป็ นจริ ง ดังนั,นพยาบาลต้องประเมินความพร้ อมและความพร่ องของผูม้ ารับบริ การฯในโรงพยาบาล
แล้ววางแผนสอนจนถึ งการประเมินหลังการสอนจนผูร้ ับบริ การฯสามารถดูแลสุ ขภาพตนเองและพึ%งพาตนเอง
ได้ (สมาคมพยาบาลแห่ ง ประเทศไทย, 2546) และบัณ ฑิ ต ที% มี อ ัต ลัก ษณ์ ดัง กล่ า ว ยัง เป็ นที% ต้อ งการของ
ผูบ้ งั คับบัญชาอย่างมากในการปฏิ บตั ิการพยาบาลด้านฟื, นฟูสภาพโดยการกระตุ น้ ให้ผูร้ ั บบริ การฯ ช่ วยเหลื อ
ตนเองในการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวันและให้ความรู ้ คาํ แนะนําเกี% ยวกับสุ ขภาพ การดูแลตนเองเมื%อกลับไปอยู่
บ้าน (วราพร ตัณฑะสุ วรรณะ และคณะ, 2548, น. 69; อรพรรณ พงษ์ประสิ ทธิE , ลออวรรณ อึ,งสกุล, จงกลณี ตุย้
เจริ ญ และอิสราวรรณ สนธิ ภูมาศ, 2549)

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษามีขอ้ เสนอแนะในการนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ดงั นี,
1. ควรใช้อตั ลักษณ์บณั ฑิตเป็ นเกณฑ์ในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที%พึงประสงค์ของผูบ้ งั คับบัญชา
และผูใ้ ช้บ ริ ก ารสุ ข ภาพ ซึ% ง อัตลัก ษณ์ บ ัณ ฑิ ต ของวิ ท ยาลัย พยาบาลฯที% ค วรได้รับ การพัฒ นาเพิ% ม ขึ, น ได้แ ก่
มีความรู ้ในงานที%รับผิดชอบดีมาก มีความชํานาญในการให้การพยาบาล มีความตรงต่อเวลา ปฏิบตั ิงานด้วย
ความเสี ยสละอุทิศเวลาให้กบั งาน เป็ นต้น
2. ในการประเมินอัตลักษณ์บณั ฑิตควรประเมินก่อนสําเร็ จการศึกษาและติดตามประเมินบัณฑิตภาย
หลังสําเร็ จการศึกษาต่อเนื% อง 1-2 ปี เพื%อติดตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตและประเมินพัฒนาการ ส่ งผลให้มีการควบคุม
คุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื%องและทราบปั ญหาในการพัฒนาอัตลักษณ์บณั ฑิตตามความเป็ นจริ ง
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