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การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) และคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล
วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อณัญญา ลาลุน อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ศิปภา ภุมมารักษ์ อาจารย์ วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เกรียงวรา เข็มทอง อาจารย์ วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธรณินทร์ คุณแขวน อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มัณฑนา เป็งยาวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บทคัดย่อ
การวิ จั ย เชิง สำ�รวจครั้ง นี้มีจุดมุ่ง หมายเพื่อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ นของประชาชนต่ อ การเปิ ด หลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) และคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 2 จำ�นวน 500 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และแบบสอบถาม
คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลโดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน–สิงหาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16-20 ปีมากที่สุด มี
ความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และเห็น
สมควรที่จะมีสถาบันใหม่เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล คือ
ควรเป็นผู้ที่เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย มีสมรรถนะทางวัฒนธรรมสามารถปฏิบัติงานในสภาพการณ์
ของความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้
คำ�สำ�คัญ: คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์, พยาบาลศาสตรบัณฑิต
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Abstract
This survey research aimed to study the perspectives on the openings of the Nursing Science
Curriculum (new curriculum) and desired characteristics of nursing graduates. The samples
were 500 persons who allocated Regional Health 2 area. The rating scale from one to five
was used as a tool to measure the perspectives on the openings new curriculum and the
desired characteristics of nursing graduates. Data were collected from June to August 2018.
The quantitative data were analyzed with average and standard deviation.
The results of the research revealed that most of the participants were female with age
between 16-20 years old. The perspectives on the openings of the Nursing Science Curriculum
(new curriculum) was at a good level. Desired characteristics of nursing graduates were should
be a good citizen of democracy, cultural performance and work in conditions of cultural
differences.
Keywords: Perspectives, Nursing Science Curriculum, Desired Characteristics of Graduates.
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บทนำ�
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การ
ขยายหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชน ระบาดวิทยา
หรือการเปลี่ยนแปลงของโรคที่มีความรุนแรงและสลับ
ซับซ้อนมากขึ้นประกอบกับความเจริญก้าวหน้าด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมไปถึงการขยายตัวของ
สถานบริการสุขภาพ เพื่อการรองรับการเปิดเสรีด้าน
การค้าบริการ เนื่องมาจากการประกาศตัวของประเทศ
ไทยที่จะเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical
hub) รวมถึงประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) มีการเปิด
การค้าเสรีเกี่ยวกับอาชีพการบริการใน 8 อาชีพ ซึ่ง
พยาบาลเป็น 1 ใน 8 วิชาชีพนั้น ทำ�ให้วิชาชีพการ
พยาบาลมีโอกาสขาดแคลนสูง มีการเคลื่อนย้ายออก
ไปประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ จึงอาจส่งผลกระ
ทบต่อการผลิตกำ�ลังคนสาขาการพยาบาล1-3 รวมทั้ง
วิชาชีพการพยาบาลเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
ทางด้านระบบบริการสุขภาพทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศล้วนเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้พยาบาลเป็นที่ต้องการ
ของสังคม ซึ่งจริงๆ แล้วนั้นวิชาชีพการพยาบาลเป็น
กำ�ลังคนหลักในระบบบริการสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็น
สาขาที่ขาดแคลนมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนถึงปัจจุบัน
ถือว่าเป็นอุปสรรคที่สำ�คัญต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ของประชาชน ซึ่งสาเหตุของความขาดแคลนที่สำ�คัญ
คือความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น
มีข้อจำ�กัดในการจ้างงานและไม่สามารถรักษากำ�ลังคน
พยาบาลไว้ในระบบบริการสุขภาพ2
การขาดแคลนกำ�ลังคนทางการพยาบาลใน
ประเทศไทยนั้นเป็นปัญหาระดับชาติที่มีมาอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ
จึงส่งผลกระทบต่อทุกด้านอย่างมากมาย เช่น ด้าน
พยาบาลวิชาชีพ ด้านผู้ป่วย ด้านองค์กร รวมทั้ง
ด้านสังคมและประเทศชาติและมีแนวโน้มที่ยังคงขาด
แคลนมากขึ้นเรื่อยๆ1
ดังนั้นเพื่อลดการขาดแคลน
กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามแก้ไขและดำ�เนินการ
ในรูปแบบต่างๆ และหลายๆ หน่วยงานพยายามให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเชิงนโยบาย ทั้งด้าน
การกำ � หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารลดความเหลื่ อ มล้ำ � และ
ขยายบริ ก ารสุ ข ภาพภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการจัด
บริการสุขภาพที่เป็นเลิศ จึงจำ�เป็นต้องมีกำ�ลังคน
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พยาบาลที ่ เ พี ย งพอ 4 มี ก ารวางแผนเรื ่ อ งการผลิ ต
พยาบาลวิชาชีพให้เหมาะสม สถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจึงมีบทบาทที่สำ�คัญในการผลิตบัณฑิต
พยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อให้ ไ ด้ ม าตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละได้
มาตรฐานตามวิชาชีพการพยาบาลกำ�หนด5 สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมหรือผู้ใช้บัณฑิตซึ่งในการ
จัดทำ�หลักสูตรเป็นกระบวนการที่มีความสำ�คัญเป็น
อย่างมากเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มี
ความเหมาะสมทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน3 จึงต้องมีการตระเตรียมความพร้อมของการ
เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ซึ่งการเปิดหลักสูตรนั้น
ต้ อ งเป็ น ไปตามที่ เ กณฑ์ ค ณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา
กำ�หนด
และที่สำ�คัญในการเปิดหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ นั้ น จะต้ อ งเป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ส ภาวิ ช าชี พ
กำ�หนด ทั้งในด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การ
เตรียมสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นต้น
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เล็งเห็น
ความสำ � คั ญ ของการเปิ ด หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบัน
การศึกษาสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษามีบทบาทที่
สำ�คัญในการผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานมาโดยตลอด เห็นความสำ�คัญของวิชาชีพ
การพยาบาล โดยเป็นวิชาชีพที่มีความสำ�คัญต่อระบบ
การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพซึ่ ง ยั ง พบว่ า มี ค วามขาดแคลน
มาอย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นความสำ�คัญต่อการเปิด
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิด
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) และ
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต พยาบาล เพื ่ อ เป็ นข้ อ มู ล ที ่ ม ี
ประโยชน์ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมต่อ
การจัดทำ�หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ นำ�ไปสู่การเป็น
หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องความต้องการของ
สังคมได้อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่)
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนใน
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เดียวกัน

วิธีการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลโดยใช้ โ ปรแกรมคอม(Survey research) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการเปิด พิวเตอร์สำ�เร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) และ อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา หาค่า
คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ วิทยาลัย เฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ง นี้ ได้แก่ กรรมการวิจัย วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัย
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตสุขภาพที่ 2 เลือกกลุ่ม ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูล
ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple ดังนี้
Random Sampling)จาก 5 จังหวัดๆ ละ 100 คน 1.การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยทำ�
รวมจำ�นวน 500 คน ดำ�เนินการเก็บข้อมูลระหว่าง หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลไปยังโรงเรียนเทศบาล
เดือนมิถุนายน–สิงหาคม 2561 โดยกลุ่มตัวอย่างมี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ ก่อน
คุณลักษณะดังนี้คือ อายุตั้งแต่ 16-25 ปี สามารถ ดำ�เนินการเก็บข้อมูล
สื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้ดีและยินดีให้ความร่วม
2. ผู้วิจัยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงราย
มือในการตอบแบบสอบถาม
ละเอียดเกี่ยวกับการวิจัย เช่น วัตถุประสงค์ ประโยชน์
ของการวิจัย การปกปิดความลับ เปิดโอกาสให้ซักถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
และตัดสินใจ พูดคุยให้เข้าร่วมการวิจัยโดยสมัครใจ
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
3. เมื่อกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย
รวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวน และยินยอมเข้าร่วมการวิจัยแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
เอกสาร ตำ�รา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความ แบบสอบถามโดยใช้เวลาประมาณ 15-30 นาทีและ
ตรงเชิงเนื้อหา (contenet validity: CVI) โดยผู้ทรง ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลโดยผู้วิจัย
คุณวุฒิ จำ�นวน 3 ท่าน ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
เท่ากับ 0.90 และ 0.92 และหาความเชื่อมั่นด้วย
4. ผู้วิจัยนำ�แบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้
การวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งภายในโดยคำ � นวณค่ า โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป โดยข้อมูลทั่วไป ความ
สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Coeffi- คิ ด เห็ น ต่ อ การเปิ ด หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
cient of Alpha) ได้ 0.77-0.88 ประกอบด้วย
(หลักสูตรใหม่)คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลใช้สถิตเชิง
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปได้แก่ เพศ อายุ พรรณนาด้วยการคำ�นวณหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
และระดับการศึกษา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเปิดหลัก
สูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) จำ�นวน 9
ผลการศึกษา
ข้อ โดยคำ�ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating
ข้อมูลทั่วไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
scale) 5 ระดับ การแปลผลคือ คะแนน 1.00-1.49 มี ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.60 (308 คน) เพศชาย
ความคิดเห็นน้อยที่สุด, 1.50-2.49 มีความคิดเห็นน้อย, ร้อยละ 38.40 (192 คน) โดยอยู่ในช่วงอายุ 16-20 ปี
2.50-3.49 มีความคิดเห็นปานกลาง, 3.50-4.49 มีความ ร้อยละ 62.40 และอายุมากกว่า 21 ปี ร้อยละ 37.60
คิดเห็นดี, 4.50-5.00 มีความคิดเห็นดีมาก
และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาใน
3. แบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 45.80 (n=229)
จำ�นวน 13 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่าเช่น ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จำ�นวนและค่าร้อยละจำ�แนกตามเพศ อายุ ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ระดับความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตร (ต่อ)
และระดับการศึกษา (N = 500)
เพศ
อายุ

ตัวแปร

จำ�นวน (n) ร้อยละ(%)

ชาย
หญิง

16-20 ปี
มากกว่า 21 ปี
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวส., อนุปริญญา
ปริญญาตรีขึ้นไป

192
308

38.40
61.60

312
188

62.40
37.60

229
154
117

45.80
30.80
23.40

ข้อความ
8.ท่านเห็นว่าวิชาชีพพยาบาลยังเป็นวิชาชีพที่
ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการ...
9.ท่านเห็นสมควรที่จะมีสถาบันใหม่เพื่อเปิด
หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
		
รวม

X

S.D. ระดับ

4.48 0.71

ดี

4.57 0.66

ดี

4.39 0.81

ดี

ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล
พบว่าความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลในภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก ( X =4.51, S.D.=0.64) และพบ
ว่าคุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ ได้แก่ เป็นพลเมือง
ดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข อยู่ในระดับดีมาก ดี ( X =4.65, S.D.=0.55)
และสามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และ
คุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่ประชาชนต้องการเป็น
ลำ�ดับน้อยที่สุด คือ ใช้สถิติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ
( X =4.64, S.D.=0.55) อยู่ในระดับดี ดังตารางที่ 3

ความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.39, S.D.=0.81) และ
พบว่ า ความคิ ด เห็ น ต่ อ การเปิ ด หลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) คือ มีประโยชน์ต่อผู้
เรียนในด้านการประกอบอาชีพ ( X =4.67, S.D.=0.54)
ในระดับดี ม าก และเห็น สมควรที่จ ะมีสถาบันใหม่ ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะ
คุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์
เพื ่ อ เปิ ด หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ในระดับดี
คุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์
( X =4.57, S.D.=0.66) ดังตารางที่ 2
X
S.D. ระดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ระดับความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตร
ข้อความ
1. ท ่านเห็นว่าการผลิตบัณฑิตพยาบาลมี
ประโยชน์.....
2. ท่านเห็นว่าการผลิตบัณฑิตพยาบาลนี้มีประโยชน์
ต่อสถานประกอบ….
3. ท่านเห็นว่าการผลิตบัณฑิตพยาบาลมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน...
4.ท่านเห็นว่าการผลิตบัณฑิตพยาบาลมีความ
สอดคล้องกับความต้องการ...
5.ท่านเห็นว่าการผลิตบัณฑิตพยาบาลสอดคล้องกับ
ตลาดงานที่จะรองรับ...
6.ท่านเห็นว่าการศึกษาหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียน
จบมาแล้วมีโอกาสที่...
7.ท่านเห็นว่าการศึกษาหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียน
จบมาแล้วมีโอกาสที่...

X

S.D. ระดับ

4.67 0.54 ดีมาก
4.42 0.56

ดี

4.42 0.56

ดี

4.44 0.68

ดี

4.34 0.69

ดี

4.48 0.56

ดี

4.45 0.64

ดี

1.รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ...
2.สามารถปฏิบัติการพยาบาลองค์รวม เน้นความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ...
3.สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.คิดอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ตัดสินใจ...
5.มีความรู้และสมรรถนะด้านดิจิทัลในการศึกษา
ค้นคว้า ...
6.ใช้กระบวนการวิจัยและกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา...
7.แสดงภาวะผู้นำ�และสามารถบริหารจัดการในการ
ทำ�งานร่วมกับทีมสุขภาพ...
8.มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ...
9.สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสนใจใฝ่รู้ในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง...
10.สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้สถิติ
อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ

4.49 0.64

ดี

4.50 0.65 ดีมาก
4.43 0.70

ดี

4.49 0.64

ดี

4.50 0.62 ดีมาก
4.45 0.66

ดี

4.49 0.63

ดี

4.62 0.58 ดีมาก
4.50 0.63 ดีมาก
4.21 0.74

ดี

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะ ของความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก
คุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ (ต่อ)
จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์
คุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์
หรือผู้ใช้บัณฑิตนั้นแต่ละ
X
S.D. ระดับ ในมุมมองของประชาชน
11.แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการ
4.60 0.59 ดีมาก แห่งต้องการหรือมีความคาดหวัง
ตลอดจนมุมมอง
พยาบาล ...
12.เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ 4.65 0.55 ดีมาก ต่ อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง สะท้ อ นที่ สำ � คั ญ ยิ่ ง ต่ อ
มหากษัตริย์เป็น...
การจัดทำ�หรือพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เพื่อ
13.มีสมรรถนะทางวัฒนธรรม ปฏิบัติงานในสภาพ 4.64 0.55 ดีมาก พัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่ต้องการพัฒนา
การณ์ของความแตกต่าง...
		รวม
4.51 0.64 ดีมาก คนให้สมดุลรอบด้านและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนและผู้ ใ ช้
อภิปรายผลการศึกษา
บัณฑิตครบถ้วนทุกมิติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
จากการศึ กษาความคิ ด เห็ น ของประชาชน ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.
ในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 25526,8 ส่วนการมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม ปฏิบัติ
ใหม่) และคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยการ งานในสภาพการณ์ของความแตกต่างทางวัฒนธรรม
พยาบาล มหาวิทยาลัยพิบูลสงครามพบว่า ส่วนใหญ่ นั้น เป็นประเด็นที่มีความสำ�คัญในปัจจุบันอาจเนื่อง
มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การเปิ ด หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร มาจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ พร้อมทั้งปัจจัย
บัณฑิต ในภาพรวมอยู่ในระดับดี และพบว่าความคิด ที่ทำ�ให้บัณฑิตต้องมีสมรรถนะที่นอกเหนือเชิงวิชาชีพ
เห็นต่อการผลิตบัณฑิตพยาบาลมีน่าสนใจ มีประโยชน์ รวมทั้งประเทศไทยได้ก้าวสู่โลกทุนนิยมโลกาภิวัฒน์
ต่อสังคม
และประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประกอบ ซึ่งเป็นอิทธิพลต่อระบบการศึกษา หลักสูตรพยาบาล
อาชีพด้านสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งจากการศึกษา ศาสตร์จึงเล็งเห็นประเด็นจุดนี้และมีการพัฒนาระบบ
ที่ ผ่ า นมาจึ ง พบว่ า หลั ก สู ต รสาขาพยาบาลนั้ น เป็ น การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ
หลักสูตรที่น่าสนใจ6,7 อาจเนื่องมาจากสาขาพยาบาล ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม9 รวมถึงการพัฒนา
ศาสตร์นั้นมีความขาดแคลนกำ�ลังคนด้านสุขภาพทั้งใน และการจัดทำ�หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจึงต้อง
ระดับปริญญาตรี และในระดับที่สูงขึ้น และหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้
นี้เป็นประโยชน์
เมื่อสำ�เร็จการศึกษาแล้วสามารถ
ประกอบอาชีพได้ เป็นต้น อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
สรุป
สังคม การขยายตัวของสถานบริการสุขภาพ รวมถึง
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาความคิ ด
ปัจจัยอื่นๆ จึงอาจทำ�ให้พยาบาลวิชาชีพยังขาดแคลน เห็ น เป็ น ไปได้ ใ นการเปิ ด หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร
ต่อเนื่อง จึงทำ�ให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตยังมี บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์
ความน่าสนใจ เป็นต้น
มหาวิ ท ยาลั ย พิ บู ล สงครามผลการศึ ก ษาพบว่ า
ความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุระหว่าง
ประสงค์ในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 16-20 ปีมากที่สุด ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตอน
นั้นพบว่าความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล ปลายมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การเปิ ด หลั ก สู ต รพยาบาล
ที่พึงประสงค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และ ศาสตรบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับดี และพบว่า
พบว่าคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ ควร ความคิดเห็นต่อการผลิตบัณฑิตพยาบาลมีน่าสนใจ มี
เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระ ประโยชน์ต่อสังคม
มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
มหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของ บัณฑิตที่ต้องการ
และพบว่า คุณลักษณะบัณฑิต
ชาติ ภูมิภาค และประชาคมโลกอยู่ในระดับดีมาก และ พยาบาลที่พึงประสงค์ ควรเป็นพลเมืองดีในระบอบ
มีสมรรถนะทางวัฒนธรรม ปฏิบัติงานในสภาพการณ์ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอด
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จนเป็นพลเมืองดีของชาติ ภูมิภาค และประชาคมโลก
และมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม ปฏิบัติงานในสภาพ
การณ์ของความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ดังนั้นผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ปัจจุบัน
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