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บทคัดยอ 
 การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะทางการพยาบาล 
ความพึงพอใจตอสมรรถนะทางการพยาบาล และคุณลักษณะบางประการตามตัวช้ีวดัในเกณฑการประเมิน
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจาก วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปการศึกษา 2548 ตามการรับรู
ของตนเองและผูบังคับบัญชา หรือผูรวมงาน กลุมตัวอยางคือ  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตร
พยาบาลศาสตร จํานวน 82 คน  และหลักสูตรประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตรเทียบเทาปริญญาตรี (ตอเนื่อง 
2 ป) จํานวน  157 คน และผูบังคับบัญชา หรือผูรวมงานของผูสําเร็จการศึกษา      เกบ็รวบรวมขอมูล โดยใช
แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชา หรือผูรวมงานของผูสําเร็จการศึกษา
เกี่ยวกับสมรรถนะทางการพยาบาลและความพึงพอใจตอสมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษา  ที่มีคาความ
เชื่อมั่นในระดบั 0.95 – 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
คาสถิติ T-test      ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
1. สมรรถนะทางการพยาบาลโดยรวมตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร และผูบังคับบัญชาอยูในระดับดี ( Mean= 3.76 S.D. = .52  และ  Mean= 3.73 S.D. =.59 ตามลําดับ) 
และไมมีความแตกตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับการรับรูของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรเทียบเทาปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป)  และผูบังคับบัญชาอยูในระดับดี (Mean  
= 3.98  SD = .43 และ Mean = 3.68  SD = .46 ตามลําดับ) และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(t=  0.948  , p< 0.01 ) 
2. ความพึงพอใจตอสมรรถนะทางการพยาบาลโดยรวมตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร  และผูบังคับบัญชาอยูในระดับดี (Mean = 3.70 SD = .57 และ Mean = 3.71  
SD = .57 ตามลําดับ) และไมมีความแตกตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับการรับรูของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรเทียบเทาปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป)  และผูบังคับบัญชาอยูในระดับ
ดี (Mean = 3.92  SD = .46 และ Mean = 3.70  SD = .46 ตามลําดับ) และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (t=3.257  , p< 0.01 ) 
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 3. การรับรูและความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร  และ
ผูบังคับบัญชาตอสมรรถนะทางดานวิชาการและการปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ  ทางดานจริยธรรมวิชาชีพอยูใน
ระดับดี  (Mean = 3.74  SD = .50 ) และไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   สําหรับการรับรูและ
ความพึงพอใจตอสมรรถนะทางดานการปฏิบัติการพยาบาลอยูในระดับดี (Mean = 3.93  SD = .52 เชนกัน 
และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t =3.933  , p< 0.01 ) 
4. การรับรูและความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรเทียบเทา
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป)    และผูบังคับบัญชาตอสมรรถนะทางดานการปฏิบัติการพยาบาล    ดานวิชาการ
และการปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ  ทางดานจริยธรรมวิชาชีพอยูในระดับดีทุกดาน(Mean = 3.92  SD = .46    และ
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (t=3.257   , p< 0.01 ) 
5. การศึกษาคุณลักษณะบางประการตามตัวช้ีวัดในเกณฑการประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากหลกัสตูร
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร พบวาผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ( รอยละ 82.0 )  เร่ิมปฏิบัติงานทันทีหลัง
สําเร็จการศึกษา รอยละ 72.0 ยังไมมีแผนในการศึกษาตอ  รอยละ 46.0   ตองการมีกิจการเปนของตนเอง
สวนใหญมากกวาครึ่ง (รอยละ 60.0 ) สอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพผานในครั้งแรก สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร(ตอเนื่อง 2 ป) เกือบทั้งหมด(รอยละ 91.1 )  เร่ิม
ปฏิบัติงานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา  รอยละ 67.8  ยังไมมีแผนในการศึกษาตอ รอยละ 44.4 ตองการมี
กิจการเปนของตนเองโดยรอยละ 42.2 สอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพผานในครั้งแรก สวนอีกรอยละ50.0
ไดรับใบประกอบวิชาชีพจากการสอบครั้งที่สอง 
 
คําสําคัญ    สมรรถนะทางการพยาบาล  ผูสําเร็จการศึกษา 
*พยาบาลวิชาชีพระดับ 8  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
 

 
 


