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 การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ โดยรวมและในแตล่ะด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคณุธรรม

จริยธรรม และด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล จําแนกตามตวัแปร ชัน้ปีท่ีศกึษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

และลกัษณะการอบรมเลีย้งด ูกลุม่ตวัอยา่งประกอบด้วย นกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ชัน้ปีท่ี 2-4 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 

256 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่คะแนน

เฉล่ีย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความ

แตกตา่งของคา่คะแนนเฉล่ียเป็นรายคู ่โดยวิธีของเชฟเฟ่ 

 ผลการวิจยั สรุปได้ดงันี ้

 1. นกัศกึษามีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือโดยรวมและ  

ในแตล่ะด้านอยูใ่นระดบัมาก 

 2. นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ีตา่งกนั มีคณุลกัษณะ

ของนกัศกึษาพยาบาลโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบวา่ นกัศกึษา ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ีตา่งกนั มีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ด้านคว ามรู้ความสามารถและด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นด้านคณุธรรมจริยธรรมไมพ่บความแตกตา่ง 

 3. นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนั มีคณุลกัษณะ

ของนกัศกึษาพยาบาลโดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั  

 4. นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดใูนลกัษณะท่ี

แตกตา่งกนั มีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาลโดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั   
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 The purposes of this research were to study the characteristics of nursing students 

of the Royal Thai Navy College in overall and each of the three aspects: knowledge, moral 

and virtue, and nursing performance skills and to compare the characteristics of nursing 

students of the Royal Thai Navy College with different classes, academic achievement, and 

parenting styles.  The sample of the study consisted of 256 second to fourth year students 

of the Bachelor of Nursing Science Program in the academic year of 2012.  The instrument 

used for collecting data was a Likert five - point rating scale questionnaire with 66 items.  

Statistical procedures used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, one way analysis of variance and Scheffe’s test. 

 The results of the study were as follows: 

1.  The characteristics of nursing students of the Royal Thai Navy College in overall 

and each aspect were at the high level. 

2.  Nursing students with different classes held a statistically significant different in 

overall aspect of the characteristics of nursing students of the Royal Thai Navy College at 

.05 level.  When considering the characteristics of nursing students of the Royal Thai Navy 

College in each aspect, it was found that there were a statistically significant different in the 

aspect of knowledge and nursing performance skills at .05 level.  There was no significant 

different of the characteristics of nursing students of the Royal Thai Navy College in the 

aspect of moral and virtue. 

3. Nursing students with different academic achievement had no significant different 

in overall and each aspect of the characteristics of nursing students of the Royal Thai Navy 

College. 

4. Nursing students with different parenting styles had no significant different in 

overall and each aspect of the characteristics of nursing students of the Royal Thai Navy 

College. 
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ท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือการวิจยั 

 ขอกราบขอบพระคณุนาวาโทหญิงสวุพักตร์ เวศม์วิบลูย์  หวัหน้าฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์ผู้ วิจยัในการตดิตอ่ประสานงานกบันกัศกึษาใน  

การเก็บข้อมลูเพ่ือการวิจยั 

 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ทกุทา่นในสาขาวิชาการอดุมศกึษาท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์และ

ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ผู้ วิจยั รวมทัง้ประสบการณ์ตา่งๆท่ีผู้ วิจยัได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา 

และขอบคณุพ่ีๆเพ่ือนๆท่ีไมส่ามารถกลา่วนามในนีไ้ด้ทัง้หมด ท่ีคอยให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้ วิจยัในด้าน

ตา่งๆ และเป็นกําลงัใจให้เสมอมา 

 ขอขอบคณุนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือท่ีได้กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

 สดุท้ายนีผู้้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุด้วยความเคารพย่ิงสําหรับคณุพอ่ คณุแม ่ท่ีได้อบรมสิ่งสอน

สนบัสนนุให้ความชว่ยเหลือในการศกึษา และทําให้ผู้ วิจยัทําปริญญานพินธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งไปด้วยดี  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

สถานศกึษาเป็นสถาบนัหนึง่ท่ีมีความจําเป็นอยา่งย่ิงตอ่สงัคม เพ่ือทําให้มนษุย์เกิดการพฒันา 

มีการแลกเปล่ียนความคดิเห็น ประสบการณ์และตอ่ยอดความรู้อยา่งเป็นระบบ ดงัท่ีนกั  การศกึษาได้

กลา่วไว้วา่ “มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศกึษามีหน้าท่ีสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและ

ผู้ เรียน พร้อมๆกบัทําหน้าท่ีรวบรวม สงัเคราะห์ วิเคราะห์ สร้างและเผยแพร่ “ความรู้” ผา่นกระบวนการ

ศกึษาวิจยัโลกในอดีต สิ่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัและสิ่งท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ผลท่ีสงัคมควรได้รับจาก

มหาวิทยาลยัคือ “บณัฑิต” ท่ีมีความรู้ สามารถเข้าสูชี่วิตการทํางาน เป็นพลเมืองท่ีได้รับการขดัเกลา

ทางสงัคมและวฒันธรรมมาเป็นอยา่งดี สว่นความรู้และองค์ความรู้ท่ีเป็นผลิตผลจากมหาวิทยาลยั 

นอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศโดยเฉพาะอยา่งย่ิงทางเศรษฐกิจแล้ว  ยงัจะต้องชว่ย

นําพาสงัคมไปสูค่วามเป็นอารยประเทศอยา่งยัง่ยืน” (สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 2551: 2)  

ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ .ศ. 2542 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึง่นกัวิชาการได้วิเคราะห์ไว้วา่ กฎหมายฉบบันีมุ้ง่ท่ีจะเปล่ียนแปลง

รูปแบบและวิธีการจดัการศกึษาของประเทศ เพ่ือยกระดบัผู้ เรียนให้สงูขึน้ ดงัมาตรา 6 ของพระราชบญัญตัิ

การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 กําหนดเป้าหมายของการจดัการศกึษาท่ีสงูมากในลกัษณะอดุมคต ิ  

เม่ือเทียบกบัเป้าหมายของการจดัการศกึษาและคณุภาพของคนไทยในปัจจบุนั ดงันี ้“การจดัการศกึษา

ต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ทัง้ร่างกาย จิตใจ สตปัิญญา ความรู้และคณุธรรม 

มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ” (ปรัชญา เวสารัชช์. 

2545: 75) 

การศกึษาในระดบัปริญญา มีการจดัการเรียนการสอนในสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ของรัฐและ

เอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลยัราชภฏั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลยัสงฆ์ สถาบนั

บณัฑติพฒันศลิป์ และสถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั ซึง่การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา สามารถแบง่

ออกได้เป็น 3 สาย (Program) (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ. 2542: 21-23) ดงันี ้ 

1. สายวิชาการ (Academic Program) มีจดุเน้นในการผลตินกัวิชาการ นกัวิจยั ตัง้แต่

ระดบักลางขึน้ไปถึงระดบัสงู ได้แก่หลกัสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิตและศลิปศาสตรบณัฑิตใน

สถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆ 

2. สายวิชาชีพ (Professional Program) เน้นการสร้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน การศกึษาใน

ระดบัสงูกวา่ปริญญาตรีในสายนี ้เป็นการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัร และประกาศนียบตัรชัน้สงู 

(Graduate Diploma) ในสาขาเฉพาะทาง เชน่ แพทย์ วิทยาศาสตร์สขุภาพ สาธารณสขุศาสตร์ 

หลกัสตูรเนตบิณัฑิต หลกัสตูรของทหารและตํารวจ เป็นต้น 
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3. สายเทคโนโลยี (Technology Program) เน้นการผลิตนกัเทคโนโลยีหรือผู้ เช่ียวชาญ

ทางด้านเทคโนโลยี 

การจดัการศกึษาพยาบาล  เป็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพผู้ เรียนให้เป็นบคุลากรพยาบาล

ท่ีมีความรู้ ทกัษะ และจริยธรรม มีความพร้อมท่ีจะเป็นพยาบาลท่ีมีคณุภาพ การจดัการศกึษาเพ่ือ

พฒันาผู้ เรียนต้องเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน้นการฝึก

ปฏิบตัใินสถานการณ์จริงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้สงูสดุ การพฒันาศกัยภาพของ

ผู้ เรียนจงึเป็นกระบวนการพฒันาทกัษะในการคดิวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความสามารถในการ

แก้ปัญหา และการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม อีกทัง้การพฒันาจริยธรรมเป็น

กระบวนการท่ีสําคญัในการพฒันาผู้ เรียนให้คดิดี ทําดี ตระหนกัถึงความรับผดิชอบตอ่ผู้ใช้บริการตอ่

สงัคมและตอ่ตนเอง (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 2541: ออนไลน์) 

ในการจดัการศกึษาด้านการพยาบาลของประเทศไทย มีสถาบนัท่ีเปิดสอนทัง้ในระดบัปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสถาบนัการศกึษาทัง้ของภาครัฐและเอกชน เชน่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

วิทยาลยัพยาบาลเซนต์หลยุส์ วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ เป็นต้น ซึง่ทกุสถาบนัล้วนแตต้่องยดึ

และปฏิบตัติามพระราชบญัญตัวิิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ พ .ศ.2528 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2540 ซึง่ได้ให้ความหมายของการปฏิบตักิารพยาบาลวา่ “เป็นการกระทําตอ่มนษุย์ 

ทัง้ในลกัษณะของบคุคล ครอบครัว ชมุชน โดยการให้การดแูล ชว่ยเหลือเม่ือเจบ็ป่วย สง่เสริมสขุภาพ 

ป้องกนัโรค และฟืน้ฟสูภาพ รวมทัง้ชว่ยเหลือแพทย์ในการรักษาโรคโดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตร์และ

ศลิปะการพยาบาล” ด้วยภาระหน้าท่ีดงักลา่ว ผู้ปฏิบัตกิารพยาบาลต้องมีความรู้ความสามารถและ

ทกัษะอยา่งเพียงพอ จงึจะให้การบริการหรือการปฏิบตักิารพยาบาลท่ีเป็นท่ีพงึประสงค์ของบคุคล 

ชมุชน และสงัคมได้อยา่งมีคณุภาพ ดงันัน้คณุลกัษณะพยาบาลท่ีผู้ รับบริการคาดหวงัและพงึพอใจมี  

ผู้ศกึษาไว้อยา่งหลากหลาย จากการศกึษาของสภาการพยาบาลท่ีได้จากเอกสาร ตํารา งานวิจยั     

การสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุ ิผู้ รับบริการ ประชาชน พบวา่ คณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศกึษาท่ีพงึประสงค์

ในอนาคตข้างหน้าจะมีลกัษณะ (สภาการพยาบาล. 2553: ออนไลน์) ดงันี ้ 

1. ความสามารถด้านการบริการแบบองค์รวม  

2. ความสามารถด้านวิชาการ โดยมีความรู้ในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัระบบบริการและศาสตร์

อ่ืน ๆ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สขุภาพโดยเน้นวิชาใหม ่มีความรอบรู้และทนัเหตกุารณ์ 

ตลอดจนความรู้ด้านโภชนาการ รู้จกัการคดิวิเคราะห์และคดิอยา่งมีวิจารณญาณ รู้จกัคดิและตดัสนิใจ 

สามารถเลือกวา่สิ่งใดถกูสิ่งใดผิด มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและแสวงหาความรู้ด้วยวิธีตา่งๆ และมีทกัษะ

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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3. ด้านคณุธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การมีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มี

ความรักและเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ มีใจรักให้บริการ การมีความสํานกึรับผดิชอบตอ่สงัคม มีจติสํานกึใน

การชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์ รักตนเองและผู้ อ่ืน 

4. ความสามารถด้านการปฏิบตักิารพยาบาล ได้แก่ ความสามารถในการพยาบาลเฉพาะ

สาขา/เฉพาะทาง มีความรู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาใดสาขาหนึง่ ขณะเดียวกนัมีความรู้ความสามารถเชงิ

กว้างและรอบรู้ทกุด้าน ทําให้ยืดหยุน่สามารถทํางานแทนกนัได้ มีความรู้เช่ียวชาญเฉพาะทางมากขึน้

ความสามารถท่ีเน้นการสง่เสริม ป้องกนัและฟืน้ฟสูมรรถภาพของผู้ ป่วย (Promotion, Prevention and 

Rehabilitation) ความรู้ความสามารถด้านชมุชน สามารถชว่ยเหลือบคุคลในครอบครัวและชมุชนได้   

มีความรู้เร่ืองโรคมากขึน้ สามารถตรวจรักษาเบือ้งต้นและสง่ตอ่ได้ สามารถดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวม 

(Holistic Care) มีลกัษณะการดแูลท่ีครบวงจรและตอ่เน่ือง เน้นกาย จิตและสงัคม (Bio-Psychosocial) 

อยา่งไรก็ตาม คณุลกัษณะดงักลา่วเป็นคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์โดยทัว่ไปเทา่นัน้ 

สถาบนัการศกึษาพยาบาลแตล่ะแหง่ยงัมีคณุลกัษณะเฉพาะของตนกําหนดไว้อีกด้วย เชน่ สถาบนัท่ี

สงักดัองค์กรการกศุล สงักดักระทรวงสาธารณสขุ และสงักดักระทรวงกลาโหม เป็นต้น  

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ  เป็นหนว่ยงานการศกึษาในสงักดักรมแพทย์ทหารเรือและเปิด

ทําการสอนครัง้แรกในวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 โดยมีช่ือวา่ “โรงเรียนพยาบาล ผดงุครรภ์ และ

อนามยักองทพัเรือ” ตอ่มาได้เปล่ียนช่ือเป็นวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจกิายน  

พ.ศ. 2532 และในปี พ.ศ. 2536 สภามหาวิทยาลยัมหดิล ได้อนมุตัใิห้วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 

เป็นสถาบนัสมทบของมหาวิทยาลยัมหิดล (วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ. 2554ก: ออนไลน์) มีภารกิจ

ในการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ือให้บริการสขุภาพแก่ทหารและครอบครัว รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปทัง้ใน

ภาวะปกต ิฉกุเฉินและสงคราม โดยเช่ือวา่มนษุย์เป็นบคุคลท่ีมีศกัยภาพ และสามารถพฒันาได้ในทกุด้าน 

สิ่งสําคญัในการพฒันาบุคคลให้เจริญงอกงาม คือ ความรอบรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการสง่เสริม

สนบัสนนุท่ีดีจากสงัคม  วิชาชีพการพยาบาลมีความสําคญัและจําเป็นอยา่งย่ิงตอ่สงัคม  มีหน้าท่ี

ให้บริการสขุภาพอยา่งครอบคลมุทัง้ในด้านการสง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค การรักษา พยาบาล

และการฟืน้ฟสูขุภาพ โดยเน้นการใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลมาประยกุต์ใช้ในการดแูลบคุคล ครอบครัว 

ชมุชน และสงัคมแบบองค์รวม โดยยดึผู้ รับบริการเป็นศนูย์กลาง ปฏิบตักิารพยาบาลด้วยความเสมอ

ภาค และคํานงึถึงสิทธิของผู้ ป่วย ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล มีคณุธรรมจริยธรรม ตลอดจนยดึมัน่ใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ในปีการศกึษา 2554 วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือมีนกัศกึษาพยาบาลทัง้หมด 328 คน แบง่

ออกเป็น ชัน้ปีท่ีหนึง่ 89 คน ชัน้ปีท่ีสอง 89 คน ชัน้ปีท่ีสาม 89 คน และชัน้ปีทีส่ี 61 คน วิทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรือ มีวิสยัทศัน์คือ เป็นสถาบนัชัน้นําระดบัประเทศในการผลิตบณัฑิตพยาบ าลท่ีมีคณุลกัษณะ
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ทางทหาร และเป็นแหลง่เรียนรู้ด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือได้

จดัการศกึษาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑติ 4 ปี ประกอบด้วย 1.หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 38 หนว่ยกิต 

ได้แก่ กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สงัคมศาสตร์และม นษุยศาสตร์ 2.หมวดวิชา

เฉพาะ 97 หนว่ยกิต ได้แก่ กลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพและกลุม่วิชาชีพ ซึง่มีทัง้การเรียนในภาคทฤษฎีและ

การฝึกปฏิบตั ิ3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนว่ยกิต และ 4. หมวดวิชาทหาร 4 หนว่ยกิต 

 สําหรับวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือได้กําหนดวา่ บณัฑติพยาบาลศาสตร์ท่ี สําเร็จการศกึษา

ต้องมีคณุลกัษณะ แบง่ออกเป็น 3 ด้าน (วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ. 2554ข: ออนไลน์) สรุปได้ดงันี ้

1. ด้านความรู้ความสามารถ ได้แก่ มีความรู้ทางวิชาชีพการพยาบาล รู้จกัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 

และการตดัสินใจแก้ปัญหาเชิงเหตผุล มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง

ตลอดชีวิต มีความสามารถค้นคว้าข้อมลู ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และมีทกัษะ

ในการส่ือสารทางการพยาบาลในระดบัสากล  2. ด้านคณุธรรมจริยธรรม ได้แก่ มีความตระหนกัใน

คณุคา่และมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบตัติามขอบเขตของกฎหมาย 

มีมนษุย์สมัพนัธ์ มีภาวะผู้ นํา ตลอดจนสามารถประสานความร่วมมือกบับคุคลทกุฝ่าย มีวฒุภิาวะทาง

อารมณ์และคณุลกัษณะทางทหาร มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง วิชาชีพและประเทศชาติ  และ 3. ด้าน

ทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล ได้แก่ มีความสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางภาคทฤษฎีเป็นพืน้ฐาน

ในการปฏิบตักิารพยาบาลแบบองค์รวม และเชงิรุกโดยใช้กระบวนการทางการพยาบาลเป็นหลกัในการ

ให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตักิารพยาบาลสนาม การดแูลผู้ ท่ีประสบสาธารณภยัและ

ได้รับอบุตัเิหตทุางนํา้  

ในหลกัสตูรการศกึษาวิชาชีพพยาบาล นกัศกึษาต้องมีความรู้พืน้ฐานทัว่ไปและความรู้

พืน้ฐานวิชาชีพท่ีมีการศกึษาทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมีการกําหนดการจดัการเรียนการสอนไว้

อยา่งตอ่เน่ืองเป็นขัน้ตอนในแตล่ะชัน้ปีการศกึษา โดยการเรียนการสอนจะเน้นความรู้เฉพาะวิชาชีพ

และการวดัผลการเรียนวิชาตา่งๆ จะวดัความรู้เฉพาะวิชามากกวา่การวดัความสามารถการนําความรู้

จากวิชาท่ีเรียนไปปฏิบตัแิละมากกวา่การวดัความสามารถในการตดัสนิใจแก้ปัญหาเม่ือต้องเผชญิกบั

สถานการณ์ระหวา่งการปฏิบตัิการพยาบาล ดงันัน้ผลกระทบท่ีตามมาคือนกัศกึษาไมส่ามารถนํา

ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้ ป่วยได้ (ผอ่งศรี เกียรติเลิศนภา. 2536: 4) สําหรับวิทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรือเป็นสถาบนัท่ีสงักดักระทรวงกลาโหม มีจดุเน้นในเร่ืองของการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล 

รวมถึงการพยาบาลในสถานการณ์สงคราม โดยเฉพาะการพยาบาลผู้ ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยความ

กดบรรยากาศสงู ทําให้นกัศกึษาพยาบาลมีความเช่ียวชาญเฉพาะในด้านนี เ้พิ่มขึน้ 
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จากการสมัภาษณ์ผู้ อํานวยการวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ (อนงค์นชุ ภยูานนท์. 2554: 

สมัภาษณ์) สรุปได้วา่ ในด้านความรู้ความสามารถ นกัศกึษาพยาบาลบางสว่นยงัมีความรู้ความเข้าใจ

ไมล่กึซึง้เก่ียวกบัผลการตรวจทางชีวะเคมี (Biochemistry) ท่ีซบัซ้อน ในกรณีท่ีผู้ ป่วยมีการเปล่ียนแปลง

ทางพยาธิสภาพอยา่งรวดเร็วและวิกฤต ซึง่จะต้องเรียนรู้จากการฝึกปฏิบตังิานภายใต้การนิเทศของ

อาจารย์พยาบาล และพยาบาลพ่ีเลีย้ง จากผู้ ป่วยเป็นรายกรณีไป รวมทัง้ยงัขาดประสบการณ์ตรง  

ทางคลินิก (Clinical Experience) ในเร่ืองของการดแูลผู้ ป่วยผา่ตดัเปล่ียนอวยัวะ การรักษาผู้ ป่วย

โรคมะเร็งแบบครบวงจร เน่ืองจากแหลง่ฝึกของกรมแพทย์ทหารเรือยงัมีผู้ ป่วยทัง้ 2 ประเภทดงักลา่ว

น้อย ทําให้วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือต้องจดัให้นกัศกึษาพยาบาลได้ศกึษาดงูานจากโรงพยาบาล

ระดบัมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีมีการผา่ตดัเปล่ียนอวยัวะและการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร ร่วมกบั

การใช้สถานการณ์จําลอง ในด้านบคุลากรนัน้ ปัจจบุนัวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรืออยูร่ะหวา่งการ

พฒันาอาจารย์สาขาเฉพาะทาง การพยาบาลจิตเวชเพิ่มขึน้ เพ่ือใช้ทดแทนการเชิญอาจารย์จาก

ภายนอกบางสว่นท่ีมาร่วมงาน  

ในด้านคณุธรรม จริยธรรม นกัศกึษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ มีพฒันาการใน

ด้านนีค้อ่นข้างดีมาก โดยเฉพาะในด้านความมีระเบียบวินยั เน่ืองจากนกัศกึษาทกุคนเป็นนกัศกึษาท่ี

อยูป่ระจําในหอพกันกัศกึษา และสว่นใหญ่จะเป็นผู้ มีภมูิลําเนาอยูใ่นตา่งจงัหวดั จะได้กลบับ้านเฉพาะ

เวรปลอ่ยกลบับ้านในชว่งท่ีได้หยดุหลายๆวนัเทา่นัน้ ทําให้การใช้ชีวิตในชว่งเป็นนกัศกึษาสว่นใหญ่ต้อง

ปรับตวัให้เข้ากบักฏระเบียบของสถาบนัและขนบธรรมเนียมประเพณีทหาร เชน่ การจงรักภกัดีตอ่ชาต ิ

ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเคารพตามอาวโุส การฝึกความอดทน ความสามคัคีและความเสียสละ 

ตลอดจนการปลกูฝังการมีจติอาสา ซึง่เป็นคณุสมบตัท่ีิจําเป็นของวิชาชีพพยาบาลสงักดั  เหลา่ทพั 

ควบคูไ่ปกบัการเรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ  

 ด้านของทกัษะการปฏิบตัิการพยาบาล อดีตรองผู้ อํานวยการฝ่ายการแพทย์ ปี พ.ศ. 2551-

2552 โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า (เกรียงศกัดิ ์พทิกัษ์อวกาศ. 2554: สมัภาษณ์) ได้กลา่ววา่ 

นกัศกึษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือโดยเฉพาะในชัน้ปีท่ี 1-2 จะได้เรียนเฉพาะทฤษฎี แต่

เม่ือขึน้ชัน้ปี 3-4 นกัศกึษาจะได้ขึน้ฝึกปฏิบตัใินหอผู้ ป่วยกบัรุ่นพ่ีซึง่จบการศกึษาแล้ว โดยมีอาจารย์

พยาบาลทําหน้าท่ีเป็นผู้นิเทศ ทําให้นกัศกึษาได้ฝึกทกัษะการปฏิบตัิการพยาบาลตา่งๆ อีกทัง้นกัศกึษา

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือยงัมีความรู้และทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาลสนามในสถานการณ์สงคราม

รูปแบบตา่งๆเพิ่มขึน้ เน่ืองจากเป็นภารกิจหนึง่ของโรงพยาบาลในสงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 

 จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ผู้ วิจยัจงึสนใจศกึษาคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยั

พยาบาลกองทพัเรือ เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือให้

มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปสูก่ารปรับปรุงเปล่ียนแปลงนโยบายทางการศกึษา ให้ผลติบคุลากรท่ี

ตรงตามความต้องการของหนว่ยงานท่ีนกัศกึษาจะออกไปปฏิบตังิาน อีกทัง้ยงัเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ี

เก่ียวข้องตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพ่ือ 

1. ศกึษาคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ใน 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคณุธรรมจริยธรรม และด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล  

2. เปรียบเทียบคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือระดบั

ปริญญาตรี โดยรวมและในแตล่ะด้าน จําแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และลกัษณะ

การอบรมเลีย้งดขูองครอบครัว  

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 ผลจากการวิจยัครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหาร อาจารย์ ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้

ในการกําหนดนโยบายวางแผนดําเนนิงานเพ่ือพฒันานกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 

ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคณุธรรมจริยธรรม และด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล 

เพ่ือให้เป็นผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมในการเป็นบณัฑิตทางการพยาบาลท่ีพงึประสงค์ตอ่ไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

         ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ  

ชัน้ปีท่ี   2-4 ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 256 คน 

       ตัวแปรท่ีศึกษา 

1.  ตวัแปรอิสระ แบง่เป็นดงันี ้

  1.1  ชัน้ปีท่ีศกึษา แบง่ออกเป็น 

1.1.1 ชัน้ปีท่ี 2  

1.1.2 ชัน้ปีท่ี 3  

1.1.3 ชัน้ปีท่ี 4  

1.2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบง่ออกเป็น 

 1.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา  

1.2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง 

1.2.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู  

1.3  ลกัษณะการอบรมเลีย้งดขูองครอบครัว แบง่ออกเป็น 

1.3.1 การอบรมเลีย้งดแูบบมีเหตผุล 

1.3.2 การอบรมเลีย้งดแูบบใช้อํานาจควบคมุ 

1.3.3 การอบรมเลีย้งดแูบบปลอ่ยตามใจ 
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2. ตวัแปรตาม ได้แก่ คณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือใน      

3 ด้าน ตามเกณฑ์สภาการพยาบาลดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ด้านความรู้ความสามารถ  

2.2 ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

2.3 ด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  คุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ลกัษณะหรือพฤตกิรรมการแสดงออกของ 

นกัศกึษา ซึง่เป็นคณุลกัษณะท่ีสงัคมต้องการ ในการปฏิบตังิานทางการพยาบาล ความมีคณุธรรม

จริยธรรม และความสามารถในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ ในงานวิจยันี ้หมายความถึง 

คณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือใน 3 ด้าน ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล

ดงัตอ่ไปนี ้

  1.1 ด้านความรู้ความสามารถ หมายถึง การมีความรู้และทกัษะของความเป็นมนษุย์ และ

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนมนษุย์ ทกัษะด้านการให้คําแนะนําปรึกษาและคดักรองโรค (Counseling Skill) 

ทกัษะความเช่ียวชาญท่ีไมเ่น้นด้านเทคโนโลยีแตต้่องอาศยัความรู้ด้านจติวิทยา (Psychology) และ

สงัคมวิทยา (Community and Social) ความรู้ในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัระบบบริการและศาสตร์อ่ืนๆ 

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ โดยเน้นวิชาใหม ่ๆ มีความรอบรู้และทนัเหตกุารณ์ มีความ สามารถ

ในการคดิวิเคราะห์ อยา่งเป็นระบบ  มีทกัษะการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทกัษะในการส่ือสาร 

การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ อ่ืน และทกัษะด้านภาษา 

1.2 ด้านคณุธรรม จริยธรรม หมายถึง การมีความเคารพและยอมรับความคดิเห็น ความ

เช่ือและคา่นิยมของผู้ อ่ืน มีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เชน่ เมตตากรุณา ซ่ือสตัย์ เสียสละ 

ขยนั รับผิดชอบ อดทน มีนํา้ใจ ดแูล ชว่ยเหลือ ให้บริการ ฯลฯ การมีความรัก เจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ มีใจ

รักในการให้บริการ การมีความสํานกึรับผดิชอบตอ่สงัคม มีจติสํานกึในการชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์  

สามารถวิเคราะห์พฤตกิรรมเชิงจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ และค้นหาแนวทางปฏิบตัไิด้ด้วยตนเอง 

รักตนเองและผู้ อ่ืน  

1.3 ด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล หมายถึง ความสามารถในการพยาบาลเฉพาะ

สาขา/เฉพาะทาง ขณะเดียวกนัมีความรู้ความสามารถเชงิกว้างความรู้เบด็เสร็จรอบรู้ทกุด้านเข้ามาเสริม 

ตลอดจนความสามารถท่ีเน้นการสง่เสริม ป้องกนัและฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ ป่วย (Promotion, Prevention 

and Rehabilitation) มีความสามารถในการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีทกัษะ

การดแูลชมุชนและการคืนพลงัให้ประชาชนดแูลตนเอง สามารถชว่ยเหลือบคุคล ครอบครัวและชมุชน
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ได้ทัง้ในลกัษณะปกตหิรือมีความเบ่ียงเบนทางสขุภาพตัง้แตเ่กิดจนตาย มีความรู้เร่ืองโรคมากขึน้ 

สามารถตรวจรักษาเบือ้งต้นและสง่ตอ่ได้ มีความสามารถดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวม (Holistic Care)      

มีลกัษณะการดแูลท่ีครบวงจรและตอ่เน่ือง  

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนท่ีพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียสะสม

ทัง้หมดของนกัศกึษาตัง้แตเ่ข้าศกึษาในวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือจนถึงสิน้ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศกึษา 2554 แบง่ออกเป็น  

2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา หมายถึง คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) น้อยกวา่หรือเทา่กบั 

2.80 

2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง หมายถึง คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ระหวา่ง 

2.81-3.10 

2.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู หมายถึง คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ตัง้แต ่3.11 ขึน้ไป 

3.  ลักษณะการอบรมเลีย้งดู หมายถึง ลกัษณะวิธีการตา่งๆท่ีพอ่แมผู่้ปกครองใช้ในการ

เลีย้งและดแูลอบรมสัง่สอนรวมถึงมีปฏิสมัพนัธ์กบันกัศกึษา ในการวิจยันี ้จําแนกวิธีการอบรมเลีย้งดู

ออกเป็น 3 แบบ (วิไลลกัษณ์ เสรีตระกลู. 2552: 60; อ้างอิงจาก Baumrind. 1978: 239) ดงันี ้

3.1 การอบรมเลีย้งดแูบบมีเหตผุล (Authoritative Parenting Style) หมายถึง ลกัษณะ

การอบรมเลีย้งดท่ีูบดิามารดาให้ความรักความอบอุน่มาก มีการควบคมุความประพฤตอิยา่งเข้มงวด 

แตมี่การควบคมุทางด้านจิตใจในระดบัต่ํา บดิามารดายินดีรับฟังลกู เพ่ือท่ีจะได้ให้การแนะนํา 

เสนอแนะแนวทางท่ีดีให้แก่ลกู ให้คําแนะนําลกูอยา่งสม่ําเสมอ บดิามารดาตัง้มาตรฐานและบงัคบัลกู

ให้ทําตามมาตรฐานท่ีตนเองกําหนด อยา่งไรก็ตาม บดิามารดารับฟังความคดิเห็นของลกู ยอมรับฟัง

เหตผุลตา่ง ๆ ท่ีลกูใช้อธิบายถึงการตดัสนิใจและเปิดโอกาสให้ลกูได้บอกจดุมุง่หมายของลกูด้วย  

3.2 การอบรมเลีย้งดแูบบใช้อํานาจควบคมุ (Authoritarian Parenting Style) หมายถึง 

ลกัษณะการอบรมเลีย้งดท่ีูบดิามารดาให้ความรักความอบอุน่ไมม่าก มีการควบคมุความประพฤติ

อยา่งเข้มงวด และมีการควบคมุทางด้านจติใจในระดบัสงูด้วย บดิามารดามีการควบคมุและประเมนิผล

พฤตกิรรมและทศันคตขิองลกูเพ่ือให้ตรงกบัมาตรฐานของการปฏิบตัท่ีิถกูจงูใจในทางทฤษฎี และ

กําหนดโดยผู้ ท่ีมีอํานาจสงูกวา่ ในครอบครัวลกูถกูคาดหวงัให้ยอมรับคําพดูของบดิามารดาวา่เป็นสิง่   

ท่ีถกูต้องเสมอ บดิามารดาแบบนีค้าดหวงัให้ลกูต้องทําดีท่ีสดุและผดิไมไ่ด้เลย ลกูถกูมองวา่ยงัมี

สถานภาพเป็นเดก็ โดยมีความเข้มงวดกบัลกูในเร่ืองอิสรภาพ และระบคุวามรับผดิชอบเก่ียวกบังาน

บ้านท่ีลกูต้องรับผิดชอบ เพ่ือสอนลกูให้เอาใจใสใ่นงาน บดิามารดามกัฝึกหดัลกูให้ทําตามท่ีสงัคม

ต้องการ ยดึมัน่ในตนเองอยา่งแข็งขนัและเข้มงวดตอ่ลกู 



9 
 

3.3 การอบรมเลีย้งดแูบบปลอ่ยตามใจ (Indulgent Parenting Style) หมายถึง ลกัษณะ

การอบรมเลีย้งดท่ีูบดิามารดาให้ความรักความอบอุน่มาก มีการควบคมุ ความประพฤตไิมเ่ข้มงวดและ

มีการควบคมุทางด้านจิตใจในระดบัต่ําด้วย บดิามารดาในกลุม่นีเ้ช่ือวา่  การควบคมุลกูเป็นการละเมดิ

สิทธิของเดก็และจํากดัขีดพฒันาการของลกู จงึตามใจลกู พยายามปฏิบตัตินในแนวทางตา่ง ๆ ท่ีไมบี่บ

บงัคบัลกู เชน่ ไมล่งโทษ ยอมรับลกูและเห็นด้วยกบัแรงกระตุ้นเก่ียวกบัความปรารถนาและการกระทํา

ของลกู บดิามารดาจะไมเ่ข้มงวดกวดขนัลกูปลอ่ยให้ลกูทําตามใจชอบ 

 

สมมตฐิานในการวิจัย 

1. นกัศกึษาท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ีตา่งกนัมีคณุลกัษณะโดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั  

2. นกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนัมีคณุลกัษณะโดยรวมและในแตล่ะด้าน

แตกตา่งกนั 

3. นกัศกึษาท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดตูา่งกนัมีคณุลกัษณะโดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหวัข้อ

ตอ่ไปนี ้

1. ความหมายและความสําคญัของคณุลกัษณะ 

2. แนวคดิและหลกัการในการพฒันาคณุลกัษณะนสิตินกัศกึษา  

3. แนวคดิเก่ียวกบัคณุลกัษณะของนิสตินกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

4. คณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาลในสถาบนัอดุมศกึษา  

5. การจดัการศกึษาของวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ  
 

ความหมายและความสาํคัญของคุณลักษณะ 

         ความหมาย 

 คําวา่ “คณุลกัษณะ” ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน หมายถึง เคร่ืองหมายหรือสิ่งท่ี

ชีใ้ห้เห็นความดีหรือลกัษณะประจํา (พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน. 2542: ออนไลน์) 

ลกัษณะ (Characteristic) หมายถึง ลกัษณะเฉพาะ หรือลกัษณะพเิศษ ในนยิาม Competency 

ของ แมคเคลแลนด์ (อาสาสมคัรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2554: ออนไลน์; อ้างอิงจาก McClelland. 

1973: unpaged) และดบูวัและรอร์ธเวล (อาสาสมคัรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2554: ออนไลน์; 

อ้างอิงจาก Dubois; & Rothwell. 2004: unpaged) ใช้คําๆนีอ้ธิบายความหมายของ Competency  

วา่เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีทําให้คนๆนัน้ประสบความสําเร็จในการทํางาน  

สรุปได้วา่ คณุลกัษณะ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะหรือลกัษณะประจําท่ีทําให้คนๆนัน้ประสบ

ความสําเร็จในทกุๆด้าน 

         ความสาํคัญ 

การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็นหวัใจสําคญัในการพฒันาประเทศ โดยท่ีมีการจดัการศกึษา

เป็นวิธีการหลกัท่ีสําคญัท่ีสดุ การจดัการศกึษาให้ผู้ เรียนเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ จงึจําเป็นต้องมีการ

พฒันาผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีมีการพฒันาการทัง้ด้านปัญญา จติใจ ร่างกาย และสงัคม การพฒันาจิตใจจงึ

ถือเป็นสิ่งท่ีสําคญัอยา่งย่ิง ดงัจะเห็นได้จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ .ศ. 2542 มาตราท่ี 

23 คือ การจดัการศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั ต้องเน้นทัง้

ความรู้ คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้และบรูณาการตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบั  มาตรา 24 

วรรค 4 คือ จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ตา่งๆ อยา่งเป็นสดัสว่นสมดลุกนั รวมทัง้

การปลกูฝังคณุธรรม คา่นิยมท่ีดีงาม และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ไว้ในทกุวิชา ด้วยเหตดุงักลา่วข้างต้น 
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สํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษาจงึได้กําหนดกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาของประเทศ

ไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการนํา

นโยบายท่ีปรากฏในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตเิก่ียวกบัมาตรฐานการศกึษาของ ชาตไิปสู่การ

ปฏิบตัใินสถานศกึษาอยา่งเป็นรูปธรรม ซึง่กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษามุง่เน้นเป้าหมาย

การจดัการศกึษาท่ีผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนกัศกึษาซึง่เป็นการประกนัคณุภาพ

บณัฑิตท่ีได้รับคณุวฒุิแตล่ะคณุวฒุิ และส่ือสารให้สงัคม ชมุชน รวมทัง้สถาบนัอดุมศึกษาทัง้ในและ

ตา่งประเทศเข้าใจได้ตรงกนัและเช่ือมัน่ถึงผลการเรียนรู้ท่ีบณัฑิตได้รับการพฒันาวา่มีมาตรฐานท่ี

สามารถเทียบเคียงกนัได้กบัสถาบนัอดุมศกึษาท่ีดีทัง้ในและตา่งประเทศ (สํานกังานคณะกรรมการ 

การอดุมศกึษา. 2552: ออนไลน์) 

สรุปได้วา่ คณุลกัษณะมีความสําคญัตอ่การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ โดยท่ีมีการจดัการศกึษา 

เป็นวิธีการท่ีสําคญัท่ีสดุ ซึง่จะต้องจดัการศกึษาให้ผู้ เรียนเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ด้านปัญญา จิตใจ 

ร่างกาย และสงัคม 

 

แนวคดิและหลักการในการพฒันาคุณลักษณะนิสตินักศึกษา 

บราวน์ (สําเนาว์ ขจรศลิป์. 2538: 15; อ้างอิงจาก Brown. 1972: unpaged) ได้เสนอแนวคดิ

ท่ีสําคญัในการพฒันานกัศกึษาไว้ 5 ประการ คือ  

1. นกัศกึษาท่ีเข้าสูส่ถาบนัอดุมศกึษา มีความแตกตา่งกนัหลายด้าน และความแตกตา่งนัน้มี

ผลโดยตรงตอ่ประสบการณ์ท่ีนกัศกึษาได้รับจากสถาบนัอดุมศกึษา  

2. ชว่งเวลาท่ีศกึษาอยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษา เป็นชว่งเวลาท่ีนกัศกึษาได้รับการพฒันาหลาย

ด้าน และชว่งเวลาแรกเป็นชว่งเวลาท่ีมีความสําคญัมาก 

3. มีโอกาสมากในโปรแกรมการศกึษา ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีผลตอ่การพฒันานกัศกึษา  

4. ปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมภายในสถาบนัอดุมศกึษา ได้แก่ กลุม่เพ่ือน ท่ีพกัอาศยั 

อาจารย์ และการศกึษาในชัน้เรียน มีอิทธิพลตอ่การพฒันานกัศกึษามาก  

5. นกัศกึษาได้รับการพฒันา อนัเน่ืองจากปฏิกิริยาระหวา่งลกัษณะของนกัศกึษากบัความ

กดดนัของสภาพแวดล้อม 

การพฒันานกัศกึษานัน้ มีหลกัการท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้แรกตัง้แตต้่นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 โดย

นกัการอดุมศกึษาหลายคน เชน่ ฮอพกินส์ (Hopkins. 1926: unpaged) โคลแธร์ (Clothier. 1931: 

unpaged) คาวล่ีย์ (Cowley. 1936: unpaged) และท่ีสําคญัคือ สภาการศกึษาอเมริกนั (สําเนาว์  

ขจรศลิป์. 2538: 15; อ้างอิงจาก American Council on Education. 1949: unpaged) ซึง่ได้เสนอ

หลกัการในการพฒันานกัศกึษาไว้ 4 ประการ ดงันี ้
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1. การพฒันานกัศกึษานัน้ต้องพฒันาให้มีความสมบรูณ์ทกุด้าน  

2. นกัศกึษามีความแตกตา่งกนั แตล่ะคนมีเอกลกัษณ์ของตนเอง จงึควรปฏิบตัติอ่นกัศกึษา

ตามลกัษณะท่ีมีความแตกตา่งกนั 

3. ควรจดัสภาพแวดล้อมทัง้หมด เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันานกัศกึษา 

4. นกัศกึษาเป็นผู้ รับผดิชอบตนเอง ในการเข้าร่วมพฒันาบคุลกิภาพ ด้วยความกระตือรือร้น  

มิลเลอร์ และวินสตนัจเูนียร์ (สําเนาว์ ขจรศลิป์. 2538: 16; อ้างอิงจาก Miller; & Winston. 

1991: unpaged) ได้เสนอหลกัการพฒันานกัศกึษาไว้ดงันี  ้

1. การพฒันามนษุย์เป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ืองและสะสม ทัง้นีเ้ป็นเพราะบคุคลอยูใ่น

กระบวนการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทิศทางในการพฒันานัน้ขึน้อยูก่บัประสบการณ์ของบคุคล 

ถึงแม้จะมีความพยายามท่ีจะทําให้การพฒันาลดน้อยลง แตก่ารพฒันาก็ยงัคงดําเนินอยูใ่นบางลกัษณะ 

และการพฒันาก็เป็นกระบวนการท่ีสะสมซึง่เกิดขึน้ตามธรรมชาตโิดยประสบการณ์ท่ีบคุคลเรียนรู้ใน

อดีต มีอิทธิพลตอ่การพฒันาของบคุคลในอนาคต  

2. การพฒันาเกิดขึน้ในลกัษณะท่ีงา่ยไปสูล่กัษณะท่ียุง่ยาก และมีความสลบัซบัซ้อน 

หลกัการข้อนีเ้ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เก่ียวข้องกบัการพฒันานกัศกึษาทกุฝ่าย โดยการแนะนําชว่ยเหลือใ ห้

นกัศกึษาอยูใ่นขัน้ตอนของการพฒันาจากระดบัท่ีนกัศกึษามีอยูไ่ปสูร่ะดบัท่ีสงูขึน้  

3. การพฒันานัน้เป็นไปตามลําดบัและขัน้ตอนของการพฒันา เน่ืองจากการพฒันาเป็นการ

เปล่ียนแปลงท่ีไมมี่ความแนน่อนและไมค่งท่ี การใช้คําวา่ขัน้ตอน (Stage) อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิด

ได้ จงึควรใช้คําวา่ระยะมากกวา่จะใช้คําวา่ขัน้ตอน มลิเลอร์ และวินสตนัจเูนียร์ ได้อ้างถึงมอ งตากู 

(สําเนาว์ ขจรศลิป์. 2538: 16-17; อ้างอิงจาก Montagu. 1981: unpaged) ซึง่ได้เสนอแนะวา่ “ขัน้ตอน

นัน้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีไมต่อ่เน่ือง สว่นระยะนัน้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีตอ่เน่ืองจาก

ระยะหนึง่ไปสูอี่กระยะหนึง่อยา่งกลมกลืน จนยากท่ีจะสงัเกตเห็นได้” โดยทัว่ไปทัง้นกัทฤษฎีและนกัปฏิบตัิ 

พยายามกําหนดชว่งของระยะการพฒันาแล้วก็เรียกวา่ “ขัน้ตอน” จากการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันา

นกัศกึษาหลายโครงการ พบวา่กลุม่อายเุพียงอยา่งเดียวไมส่ามารถกําหนดขัน้ตอนการพฒันาของ

นกัศกึษาในวยัปกตไิด้ ดงันัน้บคุลากรฝ่ายกิจการนกัศกึษา จงึควรพจิารณาให้รอบคอบในการกําหนด

กลุม่พฒันากลุม่หนึง่กลุม่ใดขึน้ การพฒันาในสภาพแวดล้อมของแตล่ะบคุคล จะทําให้นกัศกึษา

สามารถพฒันาไปสูร่ะดบัการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของตนเองมากท่ีสดุ 

 4.  การพฒันานกัศกึษานัน้ เก่ียวข้องกบัสภาพการณ์หลายอยา่ง เชน่  

4.1 ขนาดของสถาบนัอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัขนาดใหญ่ท่ีมีนกัศกึษาเกิน 20,000 คน

นัน้ ควรทําการแยกการพฒันาออกเป็นคณะและภาควิชา สว่นสถาบนัขนาดเลก็ท่ีมีนกัศกึษาน้อยกวา่ 

2,000 คนอาจแยกการพฒันาเป็นคณะวิชาได้ 
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4.2 หอพกันกัศกึษามีความสําคญัตอ่การพฒันา สถาบนัซึง่มีหอพกัให้นกัศกึษาสว่นมาก

ได้พกัอาศยัอยูภ่ายในสถาบนันัน้ จะทําให้นกัศกึษาได้มีโอกาสมีสว่นร่วมในการพฒันา ยอ่มทําให้

ได้ผลการพฒันาดีกวา่สถาบนัท่ีไมมี่หอพกัให้นกัศกึษา 

5. ทกุฝ่ายในสถาบนัอดุมศกึษามีสว่นรับผดิชอบในการพฒันานกัศกึษา การร่วมมือและการ

ทํางานร่วมกนัของบคุลากรทกุๆฝ่ายในสถาบนั จงึมีความสําคญัตอ่ความสําเร็จในการพฒันานกัศกึษา   

จิรวฒัน์ วีรังกร (2552: 138) ได้กลา่วถึงการพฒันาบณัฑิตอดุมคตใินยคุใหมท่ี่มุง่เน้นการ

พฒันาปัญญา เพราะสงัคมยคุใหมเ่ป็นสงัคมท่ีมีความเป็นพลวตัและมีความซบัซ้อนสงูมาก การมี

ความรู้ความคดิเพียงมติเิดียว ไมอ่าจพฒันาหรือแก้ปัญหาสงัคมได้ คนไทยยคุใหมจํ่าเป็นต้องใช้

ความรู้ท่ีหลากหลายมาใช้ในการดําเนินชีวิตการทํางาน การพฒันาบณัฑิตอดุมคตยิคุใหมจ่งึมุง่เน้น

การพฒันา “ปัญญา” ให้เกิดขึน้แก่นกัศกึษา เพ่ือพฒันาสู่การ “ตกผลกึทางปัญญา” 

การพฒันา “ปัญญา” คือ การพฒันาความรู้ ความคดิ วิธีคดิ มมุมอง ทกัษะความสามารถ 

คณุธรรม เพ่ือให้เกิด “ความคดิแจม่ชดั” ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ นัน่คือการรู้ภาพรวมทัง้หมดของเร่ือง รู้

ท่ีมาท่ีไป รู้ความเช่ือมโยงของเหตแุละผล ตลอดจนปัจจยัตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง รู้เทา่ทนัความเป็นไปเป็นมา

ของเร่ือง รวมทัง้รู้ท่ีจะป้องกนัและแก้ไข รู้มรรควิธีท่ีจะดําเนินการ 

ในการพฒันา “ปัญญา” แก่นกัศกึษา ต้องสร้างสิง่ตา่งๆตอ่ไปนีใ้ห้เกิดขึน้แก่นกัศกึษา ได้แก่  

1.  ต้องสร้างให้นกัศกึษามีต้นทนุท่ีดีในตนเอง ประกอบด้วย  

1.1 การทําให้นกัศกึษารู้จกัและเข้าใจตนเอง 

1.2 การเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการแสวงหาความรู้ และทกัษะการคดิเพ่ือการ

เรียนรู้ เพราะถือวา่เป็นรากฐานท่ีดีแก่นกัศกึษา  

1.3 การเสริมสร้างการเป็นคนมีมมุมองเชงิการเรียนรู้ 

1.4 พฒันาให้เป็นคนเปิดใจกว้าง การมีเหตผุล และการเรียนรู้ท่ีจะเคารพผู้ อ่ืน 

2.  ต้องเสริมสร้างให้นกัศกึษาเข้าใจวา่ ไมมี่ศาสตร์ใดท่ีมีความสมบรูณ์พร้อม นกัศกึษายงั

ต้องแสวงหาความรู้จากศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือสร้างความชดัเจนในศาสตร์อยา่งตอ่เน่ือง  

3.  ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุง่เน้นการพฒันาปัญญาแก่นกัศกึษา ด้วยการสง่เสริมให้

นกัศกึษารู้จกัตนเอง พฒันาให้เป็นผู้ มีจติใจเปิดกว้าง สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาสตแิละปัญญา 

สร้างโอกาสสมัผสัเรียนรู้ความเป็นจริงในสงัคม และสร้างทกุโอกาสให้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ ซึง่

กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีสามารถนํามาปรับใช้ ได้แก่ 

3.1 จติตปัญญาศกึษา (Contemplative Education) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุง่ให้

ความสําคญัตอ่การพฒันามติด้ิานจติใจของความเป็นมนษุย์ โดยเน้นการพฒันาท่ีครบทกุด้าน ทัง้ใน

ด้านการพฒันากาย การพฒันาสงัคม การพฒันาจติ และการพฒันาปัญญา จติตปัญญาศกึษานัน้
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เป้าหมายท่ีแท้จริงมุง่ตรงไปท่ีการพฒันาปัญญาแก่นกัศกึษา เพ่ือชว่ยให้ลด ละโลภ โกรธ หลงและเกิด

คณุธรรม ด้วยการจดักิจกรรมท่ีสนบัสนนุให้เกิดการฝึกฝนเพ่ือพฒันา “ความตระหนกัรู้ตอ่ตนเองและ

ผู้ อ่ืน” (Awareness) ในตวัผู้ เรียน และฝึกให้ผู้ เรียนได้รู้จกั “ใคร่ครวญ” (Contemplate) จนสามารถ

มองเห็นทกุอยา่งตามความเป็นจริง ดงันัน้กิจกรรมท่ีดําเนินการจงึมุง่เน้นกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์กบั

ผู้ อ่ืน ให้นกัศกึษาเป็นผู้ลงมือปฏิบตัจิริงในสงัคม โดยอาจารย์จะต้องสอนวิธีคดิ วิธีแสวงหาความรู้ โดย

การเรียนรู้ตามแนวคดิจติตปัญญาศกึษานัน้ เป็นการเรียนรู้จากการไปชว่ยเหลือผู้ อ่ืน เพ่ือให้รู้จกัตนเอง 

รู้จกัผู้ อ่ืน จนผู้ เรียนเกิดความสขุจากการได้เข้าร่วมกิจกรรม  

3.2 การจดัโปรแกรมเพ่ือการบรูณาการการเรียนรู้ (Integrated Learning Program หรือ 

(ILP) ซึง่เป็นแนวคดิจากประสบการณ์การดําเนินงานของมหาวิทยาลยั Lingnan ประเทศฮอ่งกง ซึง่

เน้นการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาการเจริญเตบิโตสว่นบคุคล ด้วยการจดักระบวนการเรียนรู้นอกชัน้เรียน

เพ่ือให้นกัศกึษาเป็นคนท่ีรู้จกัคดิ ตดัสินใจ มีจิตใจเอือ้อาทร และรับผิดชอบตอ่สงัคม สร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรมในชัน้เรียนและนอกชัน้เ รียน ในรูปของกิจกรรมร่วมหลกัสตูร 

วตัถปุระสงค์ท่ีสําคญัของ ILP คือ เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาเปิดใจกว้าง มีความมุง่มัน่ท่ีจะเรียนรู้        

เกิดทกัษะการเรียนรู้และการส่ือสาร เข้าใจศลิปะและวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัไป พฒันาความพร้อมทัง้

ทางด้านร่างกายและจติใจ ซึง่กิจกรรมร่วมหลกัสตูรเหลา่นีถ้กูสร้างและบรรจไุว้ในหลกัสตูรปกต ิโดย

การดําเนนิงานเน้นการสร้างความร่วมมือจากฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสนบัสนนุวิชาการ ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

และนกัศกึษา 

สรุปได้วา่ ในการพฒันานกัศกึษาจําเป็นต้องใช้ศาสตร์จากหลากหลายสาขาวิชามาสนบัสนนุ 

ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้หลกัคดิและแนวคดิในการพฒันานกัศกึษา ทําให้เกิดความเข้าใจและสามารถอธิบาย

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนร่วมมือกนัในการแสวงหาแนวทางเพ่ือแก้ปัญหา โดยการสร้างความรู้

ใหม่ๆ  นวตักรรมใหม่ๆ  และแสวงหาแนวทางในการปลกูฝังนกัศกึษาสูค่ณุลกัษณะบณัฑติท่ีคาดหวงั  

 

แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของนิสตินักศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ .ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

(กระทรวงศกึษาธิการ. 2545: 5) มาตรา 6 กําหนดไว้วา่ การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทย

ให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สตปัิญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรม

ในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ อีกทัง้ในมาตรา 7 ยงัได้กําหนดไว้อีกวา่ ใน

กระบวนการเรียนรู้ต้องมุง่ปลกูฝังจติสํานกึท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ รู้จกัรักษาและสง่เสริมสทิธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 

ความเสมอภาค และศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ มีความภาคภมูใิจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์
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สว่นรวมและของประเทศชาต ิรวมทัง้สง่เสริมศาสนา ศลิปะ วฒันธรรมของชาต ิการกีฬา ภมูิปัญญา

ท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึง่ตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง

อยา่งตอ่เน่ือง 

 คณุลกัษณะสําคญัของผู้ เรียนตามแนวพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ .ศ. 2543 

(กระทรวงศกึษาธิการ. 2543: มปน) ได้กลา่วไว้ดงันี ้

เก่ง คือ  คนท่ีมีสมรรถภาพสงูในการดําเนินชีวิต มีความรอบรู้ในเร่ืองของไทยและสากล  

ทนัสมยัทนัเหตกุารณ์ ทนัเทคโนโลยี มีความคดิสร้างสรรค์ มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางและพฒันา

ตนเองได้เตม็ศกัยภาพ เป็นผู้ นําผู้ตามท่ีดี รู้จกัแก้ปัญหาและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  

ดี คือ  คนท่ีดําเนินชีวิ ตอยา่งมีคณุภาพ มีจติใจดีงาม  มีคณุธรรมจริยธรรมมีคณุลกัษณะท่ี    

พงึประสงค์ทัง้ทางด้านจิตใจ และพฤตกิรรมท่ีแสดงออก เชน่ มีวินยั  เอือ้เฟือ้เกือ้กลูผู้ อ่ืน มีเหตผุล  

รับผดิชอบตอ่หน้าท่ี ซ่ือสตัย์ พากเพียร ขยนั ประหยดั มีจิตสํานกึในประชาธิปไตย รักษาสิ่งแวดล้อม 

และสามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งสนัตสิขุ 

มีความสขุ คือ คนท่ีมีสขุภาพดีทัง้กายและจิต ร่าเริงแจม่ใส รู้จกัและเข้าใจตนเอง มีมนษุย-

สมัพนัธ์ดี  มีความสขุในการเรียนรู้และการทํางาน มีความรักตอ่ทกุสรรพสิ่ง ปลอดพ้นจากอบายมขุ

และสามารถดํารงชีวิตได้อยา่งพอเพียงแก่อตัภาพ 

ดงันัน้สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา จงึได้กําหนดบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ไว้ใน

แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 9 พ.ศ. (2545 – 2549) (ทบวงมหาวิทยาลยั. 2543: 9-11) 

ไว้วา่ บณัฑิตท่ีพงึประสงค์ ควรมีคณุลกัษณะ ดงันี ้

เป็นบณัฑิตท่ีมีความรับผิดชอบ มีคณุธรรม จริยธรรม มีวินยั ภาคภมูิใจในวิชาชีพ มีจิตสํานกึ

ของการเป็นผู้ประกอบการ มีความเป็นผู้ นํา และสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมท่ีแปรเปล่ียนได้ 

และบณัฑติควรเป็นผู้ มีความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการ มีความรอบรู้ 

มีความคดิด้านวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถพฒันาประยกุต์แนวทางใหม ่เพ่ือพฒันาตนเอง

และสงัคมอยา่งตอ่เน่ืองโดยสามารถใช้เทคโนโลยีพืน้ฐานได้อยา่งดี มีทกัษะในการส่ือสารโดยสามารถ

ใช้ภาษาตา่งประเทศได้อยา่งน้อย 2 ภาษา ตลอดจนสามารถสร้างงานท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ

ของตนเอง และทํางานในสภาพการทํางานท่ีเป็นสากลได้  

คณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ประกาศกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEd) ซึง่เป็นกรอบท่ีแสดงระบบ

คณุวฒุกิารศกึษาระดั บอดุมศกึษาของประเทศ ซึง่ประกอบด้วย ระดบัคณุวฒุ ิการแบง่สายวิชา     

ความเช่ือมโยงตอ่เน่ืองจากคณุวฒุิระดบัหนึง่ไปสูร่ะดบัท่ีสงูขึน้ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแตล่ะระดบั
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คณุวฒุิซึง่เพิ่มสงูขึน้ตามระดบัของคณุวฒุิ ลกัษณะของหลกัสตูรในแตล่ะระดบัคณุวฒุิ ปริมาณ        

การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัเวลาท่ีต้องใช้ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์    

ซึง่เป็นการสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทัง้ระบบและกลไกท่ีให้ความมัน่ใจในประสิทธิผลการ

ดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตขิองสถาบนัอดุมศกึษาวา่ส ามารถ

ผลิตบณัฑิตให้บรรลคุณุภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ไพฑรูย์ สินลารัตน์; สมสขุ ธีระพิจิตร; และ

วชันีย์ เชาว์ดํารง. 2552: 214) 

การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาของ

ประเทศไทย (ไพฑรูย์ สินลารัตน์; สมสขุ ธีระพิจิตร; และ วชันีย์ เชาว์ดํารง. 2552: 218) มีดงันี ้

การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมท่ีนกัศกึษาพฒันาขึน้ในตนเอง จาก

ประสบการณ์ท่ีได้รับระหวา่งการศกึษา กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตไิด้กําหนด   

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้บณัฑิตมีอยา่งน้อย 5 ด้าน ดงันี ้ 

1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานสิยัในการประพฤติ

อยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผดิชอบทัง้ในสว่นตนและสว่นรวม ความสามารถในการ

ปรับวิถีชีวิตในความขดัแย้งทางคา่นิยม การพฒันานิสยัและการปฏิบตัตินตามศีลธรรม ทัง้ในเร่ือง

สว่นตวัและสงัคม 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนกึคดิ และการ

นําเสนอข้อมลู การวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการตา่งๆ  และ

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์

สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคดิ หลกัการ ทฤษฏี และกระบวนการตา่งๆในการคดิ

วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไมไ่ด้คาดคดิมาก่อน  

4. ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเป็นกลุม่ การแสดงถึงภาวะผู้ นํา ความ

รับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง  

5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการ

วิเคราะห์เชงิตวัเลข ความสามารถในการใช้เทคนคิทางคณิตศาสตร์และสถิต ิความสามารถในการ

ส่ือสารทัง้การพดู การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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นอกจากผลการเรียนรู้ทัง้ 5 ด้านนีบ้างสาขาวิชาต้องการทกัษะทางกายภาพสงู เชน่ การเต้นรํา 

ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลกั พลศกึษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จงึต้องเพิม่การ

เรียนรู้ทางด้านทกัษะพสิยั (Domain of Psychomotor Skill) 

 ไพฑรูย์ สินลารัตน์, สมสขุ ธีระพิจิตร  และวชันีย์ เชาว์ดํารง (2552: 27-43) ได้กลา่วถึง

คณุลกัษณะหรือความคาดหวงัท่ีเก่ียวกบัคณุลกัษณะของบณัฑตินัน้มีความหลากหลายและแตกตา่ง

กนัไปตามแนวคดิและความเช่ือของนกัคดิแตล่ะคน แตล่ะสถาบนั เม่ือได้ประมวลแนวคดิของนกัคดิ

และนกัการอดุมศกึษาไทยเข้าด้วยกนัแล้ว ซึง่สามารถสรุปคณุลกัษณะของบณัฑติออกได้เป็นกลุม่ใหญ่

ด้วยกนั 5 กลุม่ ดงันี ้ 

1. กลุม่อดุมคตนิยิม 

คณุลกัษณะบณัฑิตในกลุม่อดุมคตนิิยมเน้นคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีเป็นอดุมคตขิองมนษุย์ 

คือ คณุธรรมจริยธรรม เป็นฐานหลกัท่ีสําคญั รวมถึงองค์ประกอบในเร่ืองอดุมคตแิละความเช่ือตา่งๆ  

ท่ีเป็นองค์ประกอบของความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ 

คณุลกัษณะบณัฑิตในกลุม่นีไ้ด้เน้นท่ีคณุคา่รากเหง้าและวฒันธรรมไทย ซึง่มีศาสนาเป็น

พืน้ฐานท่ีสําคญั รวมถึงคณุธรรมจริยธรรมและคา่นิยมของความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ไมว่า่จะเป็น

ความเสียสละ การเห็นแก่สว่นรวม ความรับผิดชอบ ฯลฯ จงึเป็นคณุธรรมท่ีสําคญั  

2. กลุม่ปัญญานยิม 

คณุลกัษณะของบณัฑิตในกลุม่ปัญญานิยมนีเ้น้นคณุลกัษณะของบณัฑิตในเชิงของ

ความสามารถทางปัญญาและการนําปัญญาไปใช้ได้อยา่งเหมาะสมเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม

เป็นสําคญั การอดุมศกึษาในแนวนีต้้องมุง่สง่เสริมปัญญาของผู้ เรียนให้ได้และได้อยา่งสมบรูณ์พอ 

ดงันัน้การสร้างบณัฑิตในกลุม่ปัญญานิยมจงึประกอ บไปด้วยกระบวนการเรียนการสอนท่ีเป็น

กระบวนการทางปัญญา คือ เรียนรู้วิชาการท่ีกว้างขวางเป็นจริง ตรงตอ่สภาพของสงัคมเองและมี

ความสามารถในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสร้างสรรค์เป็นสิ่งใหมไ่ด้ ในขณะเดียวกนัก็รู้จกัประเมิน 

รู้จกัประยกุต์ใช้ นําไปสูก่ารสร้างความรู้และวิชาการใหมต่อ่ไป 

3. กลุม่ชมุชนนิยม  

คณุลกัษณะของบณัฑิตในกลุม่ชมุชนนิยมนีเ้น้นบณัฑิตท่ีรู้และเข้าใจชมุชนและสงัคมท่ีตนเอง

อยู ่เข้าใจเหตผุลท่ีมา สภาพการณ์และปัญหาของชมุชน มีจิตสํานกึในทางสงัคมและมีความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม สามารถเช่ือมโยงเร่ืองท่ีเรียนกบัปัญหาของสังคมได้อยา่งดี พร้อมทัง้มีวิธีท่ีจะแก้ปัญหาของ

สงัคมได้ รวมถึงการเรียนรู้ ไมจํ่าเป็นต้องอยูท่ี่สถาบนัการศกึษาอยา่งเดียว แตอ่ยูท่ี่ชมุชนด้วย  
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แนวคดินีมุ้ง่เน้นให้บณัฑิตรู้จกัและเข้าใจชมุชน สงัคมของตนเอง การเรียนรู้จงึต้องเน้นการ

เรียนรู้ในชมุชน หรือเรียนรู้จากชุมชนเป็นหลกั กระบวนการสร้างองค์ความรู้ก็จะต้องสร้างขึน้มาจาก

ฐานของชมุชนเอง ตลอดจนแหลง่การเรียนรู้เองก็จะต้องเกิดขึน้ในชมุชนเองไมใ่ชเ่พียงแตส่ถาบนั 

การศกึษา คือ มหาวิทยาลยัอยา่งเดียว บทบาทของบณัฑติก็ต้องเข้าไปมีสว่นร่วมกบัชมุชนด้วยพร้อม

กนัไป 

 4. กลุม่ปฏิบตัินิยม 

คณุลกัษณะของบณัฑิตในกลุม่ปฏิบตันิิยมนีเ้น้นคณุสมบตัท่ีิสอดคล้องกบัความต้องการและ

ความจําเป็นของงาน พร้อมท่ีจะทํางานได้ในสภาพของการเปล่ียนแปลง โดยมีความรู้พืน้ฐานท่ีครบถ้วน 

รอบด้าน เพียงพอ และนําไปประยกุต์ใช้งานได้จริง  

แนวคดิของการผลิตบณัฑิตในลกัษณะนีจ้ึงเน้นท่ีความสามารถในการไปปฏิบตัไิด้ ทํางานได้

ในวิชาชีพท่ีตนเองเรียนมาและสามารถเรียนรู้ ปรับตวัเข้ากบัการเปล่ียนแปลงของงานและสิ่งแวดล้อม

ท่ีเปล่ียนแปลงไปจงึเป็นหลกัท่ีสําคญั 

5. กลุม่เทคโนโลยีนิยม  

คณุลกัษณะของบณัฑิตในแนวคดิกลุม่นีเ้น้นท่ีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์

ของการเรียนรู้ การศกึษาค้นคว้า การทํางาน และการพฒันางานให้ก้าวหน้าย่ิงๆขึน้ไป ในขณะเดียวกนั

ก็สามารถพฒันาและสร้างนวตักรรมจากเทคโนโลยีประเภทตา่งๆได้ 

พืน้ฐานแนวคดิของกลุม่เทคโนโลยีนิยมเกิดจากการเตบิโตของเทคโนโลยีในด้านตา่งๆ  ท่ี

เป็นไปอยา่งกว้า งขวาง ทัง้เทคโนโลยีด้านการพิมพ์ เทคโนโลยีด้านการส่ือสาร จนถึงเทคโนโลยี

ทางด้านขา่วสาร โดยเฉพาะคอมพวิเตอร์ท่ีทําให้เกิดนวตักรรมตา่งๆขึน้อยา่งมาก ทําให้บณัฑติใน

แนวคดิของกลุม่นีค้วรจะต้องมีความสามารถในการคดั การเลือก การวินจิฉยัวา่อะไรดี อะไรเหมาะสม 

อะไรเป็นประโยชน์เพราะในอินเทอร์เน็ตนัน้มีสิ่งตา่งๆมากมายทัง้ท่ีดีและไมดี่ควบคูก่นัไป ความสามารถ

ในการคดั การคดิ การเลือกจงึเป็นสิง่สําคญั  

ในการจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยทกุคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสขุ”

ทัง้ในด้านร่างกายและจติใจ ปัญญา ความรู้และทกัษะ ตลอดจนมีคณุธรรมและจิตสํานกึท่ีพงึประสงค์

ซึง่ในสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ได้มีการกําหนดคณุลกัษณะของนสิตินกัศกึษาไว้ดงัตวัอยา่งเชน่ 

อัตลักษณ์ของนิสติมหาวทิยาลัยศรีนคริทรวโิรฒ 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2554ก: ออนไลน์) มีหน้าท่ีตอ่สงัคมในการจดัการศกึษาและ

ให้บริการทางวิ ชาการ รวมทัง้เข้าไปมีสว่นร่วมกบัสงัคมในการสืบสานและสร้างเสริมภมูปัิญญาให้

เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยดึหลกั

จริยธรรมทางวิชาการ และหลกัการให้การศกึษาแก่ประชาชน  
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คณุภาพและความดีงามของบคุคล นกัเรียน นสิตินกัศึกษา ต้องหลอมรวมไว้ในทกุศาสตร์ 

ทกุคณะ สถาบนั สํานกั ทกุรายวิชา ทกุกิจกรรม ครูอาจารย์ทกุคนทกุรายวิชาต้องรับผดิชอบอยา่งเตม็

กําลงัความสามารถ มหาวิทยาลยัจงึต้องรับผดิชอบในกระบวนการทางการศกึษาด้วย ดงันัน้อตัลกัษณ์

ของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2554ข: ออนไลน์) ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึง่จะทําให้ฉลาด รอบรู้ เป็นคนดี และปรับตวัได้  

2. คดิเป็นทําเป็น ซึง่จะทําให้คดิ พดู และทําเป็นสิ่งเดียวกนั  

3. มีความรับผิดชอบ เสียสละ ซึง่จะทําให้ประสบผลสําเร็จ 

4.  รู้กาลเทศะ เป็นหนึง่ในวฒันธรรมของความเป็นคนไทย ซึง่ควรกระทํา ควรพดู ควรแสดงออก

อยา่งเหมาะสม 

5. มีจติสํานกึสาธารณะ  

6. มีทกัษะส่ือสาร กล้าคดิ กล้าทํา กล้าแสดงออก มีศกัยภาพในการถ่ายทอดความรู้

ความสามารถ  

7. มีความออ่นน้อมถ่อมตน  

8. มีบคุลกิภาพท่ีสงา่งามทัง้ร่างกาย พฤตกิรรม จติใจ  

9. มคึวามพร้อมทัง้ศาสตร์และศลิป์ พฒันาสมองให้เตม็ศกัยภาพทัง้สองด้าน  

คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของนิสติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2551: ออนไลน์) เป็นแหลง่ความรู้และแหลง่อ้างอิงของแผน่ดนิ 

เป็นผู้ นําทางปัญญา เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน ดงัคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของนิสิตจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั (2553: ออนไลน์) ตอ่ไปนี ้ 

 1. มีความรู้ในหลายสาขาวิชา และสามารถประยกุต์ใช้ในการดํารงชีวิต รู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลง

ของสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อีกทัง้มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาท่ีเรียนอยา่งถ่องแท้และ

เป็นระบบ ทัง้หลกัการ ทฤษฎี และการประยกุต์ใช้มีความรู้ท่ีทนัสมยัในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

2. มีคณุธรรมและจริยธรรม ศรัทธาในความดี มีหลกัคดิและแนวปฏิบตัใินทางสง่เสริมความดี

และคณุคา่ความเป็นมนษุย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซ่ือสตัย์สจุริต และสามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนใน

สงัคมอยา่งสนัต ิและมีระเบียบวินยัและเคารพกฎกตกิาของสงัคม ประพฤตปิฏิบตัติามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

3. มีทกัษะในการคดิวิเคราะห์อยา่งมีเหตผุลและคดิแบบองค์รวม สามารถคดิริเร่ิมสร้างสรรค์

จากพืน้ฐานของความรู้ท่ีเรียน สามารถแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบโดยประยกุต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนมา  
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4. มีทกัษะในการปฏิบตังิานตามมาตรฐานวิชาชีพ ตดิตามความก้าวหน้าในศาสตร์ รู้วิธี

แก้ปัญหา และตอ่ยอดองค์ความรู้ได้ สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีมากทัง้การฟัง พดู อา่น และเขียน เพ่ือ

การส่ือสารให้เหมาะกบัสถานการณ์ และสามารถใช้ภาษาองักฤษได้ในระดบัดีในการอา่น และสามารถ

ส่ือสารด้วยการพดู ฟัง และเขียนในระดบัดีพอสมควร สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมใน

การส่ือสารและค้นคว้าข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิตใินระดบัพืน้ฐาน 

สามารถวางแผนและดําเนินการให้บรรลเุป้าหมาย มีมนษุยสมัพนัธ์ดีและทํางานเป็นหมูค่ณะ  

5. แสวงหาความรู้เพิ่มเตมิจากแหลง่ตา่งๆ อยา่งสม่ําเสมอ รู้จกัเทคนิค วิธีและกระบวนการ  

ในการเรียนรู้ และสามารถนําไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อยา่งเหมาะสม  

6. มีภาวะผู้ นํา มองการณ์ไกล กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนกัแนน่ รู้จกัเสียสละ       

ให้อภยั และรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน สภุาพ สามารถประสานความคดิและประโยชน์ด้วยหลกัแหง่

เหตผุลและความถกูต้อง มีความซ่ือสตัย์สจุริต ยตุธิรรม รักองค์กร เป็นผู้ นํากลุม่กิจกรรมได้ในระดบั

และสถานการณ์ท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบตอ่บทบาทหน้าท่ีของตนเองทัง้ในฐานะผู้ นําและผู้ตาม  

7. ตระหนกัถึงความสําคญั รู้จกัวิธีการ และดแูลสขุภาพกายและจติของตนเอง มีบคุลกิภาพ

ท่ีเหมาะสม ปรับตวัได้ ทนสภาพกดดนัได้ 

8. มีจติอาสาและสํานกึสาธารณะ คือมีจิตสํานกึหว่งใยตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณ

สมบตั ิมีจติอาสา ไมด่ดูาย มุง่ทําประโยชน์ให้สงัคม  

9. ดํารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ คือสํานกึในคณุคา่แหง่ตน คณุคา่แหง่ความเป็นไทย 

รู้จกักําหนดบรรทดัฐานแหง่ความพอเหมาะพอดีในการครองชีวิต รวมทัง้ตระหนกัถึงความหลากหลาย

ทางวฒันธรรมและรู้เทา่ทนัการพฒันาเปล่ียนแปรของบริบททางสงัคม เพ่ือสามารถทํางานและอยูร่่วมกบั

ผู้ อ่ืนท่ีมีวฒันธรรมแตกตา่งโดยยงัดํารงความเป็นตวัของตวัเองและทะนบํุารุงสืบสานวฒันธรรมไทยได้

อยา่งเป็นอิสระยัง่ยืน และมีสนัตสิขุ 

 คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของนิสตินักศกึษาในมหาวทิยาลัยต่างประเทศ 

  ไพฑรูย์ สินลารัตน์, สมสขุ ธีระพิจิตร และวชันีย์ เชาว์ดํารง (2552: 23-24) ได้สรุปคณุลกัษณะท่ี

พงึประสงค์ของมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ โดยแบง่ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา ดงันี  ้ 

1. ด้านความรู้ อาจกลา่วได้วา่ทกุประเทศจะเน้นให้ผู้ เรียนหรือบณัฑิตในระดบัปริญญาตรี

จะต้องมีความรู้เป็นหลกัสําคญั ความรู้ท่ีเน้นจะเป็นความรู้เฉพาะทาง (Specialized Knowledge) ซึง่

จะครอบคลมุความรู้ในสาขาวิชาตา่งๆและความรู้ทัว่ไป ท่ีเน้นอีกประการหนึง่ คือเน้นความรู้ใหมแ่ละ

การผสมผสานความรู้เข้าด้วยกนั นอกจากนัน้ก็เป็นความรู้ในเร่ืองวิธีการตามมาด้วย  
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2. ด้านทกัษะ ถือได้วา่เป็นคณุลกัษณะหรือความสามารถอีกด้านหนึง่ของบณัฑิตท่ีสามารถ

จะทําอะไรอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งนอกจากทกัษะการทํางาน อนัได้แก่ ความสามารถในการทํางาน

ในวิชาชีพของตนเองแล้วยงัมีทกัษะทางวิชาการ เชน่ ทกัษะการหาความรู้ การวิเคราะห์ การประเมนิ 

และการเลือกใช้ความรู้ เป็นต้น 

3. ด้านภาษาและการส่ือสาร ทัง้ภาษาและการส่ือสาร เป็นคณุลกัษณะท่ีมีการเน้นมากใน

หลายประเทศ การส่ือสารด้วยภาษาและการส่ือสารด้วยคอมพวิเตอร์ถือเป็นคณุลกัษณะสําคญั  

4. ด้านความคดิ เป็นอีกคณุลกัษณะหนึง่ท่ีมีการเน้นในกรอบคณุวฒุิของประเทศตา่งๆ การ

คดิท่ีพบมาก ได้แก่ การคดิวิเคราะห์ (Critical Thinking) การคดิแยกแยะประเดน็ตา่งๆ (Analytical 

Thinking) การคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking) รวมถึงการแก้ปัญหาตา่งๆ (Problem-Solving 

Thinking) ด้วย 

5. ด้านความสามารถในการวิจยั คณุลกัษณะของบณัฑติในระดบัปริญญาตรีไมเ่น้น

ความสามารถในการวิจยัเป็นสําคญั ยกเว้นของมาเลเซียในโปรแกรมเกียรตนิยิม (Hons.) โดยเน้นใน

ลกัษณะเป็นการเตรียมพร้อมเพ่ือทําการวิจยัตอ่ไป (Prepared to undertake research) สว่นประเทศ

อ่ืนๆจะเน้นในการแสวงหา การเลือกใช้ การประเมนิความรู้มากกวา่การสร้างความรู้เป็นหลกัสําคญั  

6. ด้านคณุธรรมและความรับผดิชอบ เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่คณุลกัษณะในสว่นของคณุธรรม

จริยธรรมและความรับผดิชอบนีมี้เหน็ไมม่ากและไมช่ดัเจนเทา่คณุลกัษณะดงักลา่วแล้ว ท่ีปรากฏ

พบวา่มีกลา่วถึงในประเทศทางเอเชีย เชน่ ประเทศฮอ่งกงมีกลา่วไว้วา่ “สามารถดําเนินการเก่ียวกบั

ประเดน็ปัญหาทางจริยธรรมได้และแสวงหาคําแนะนําจากคนอ่ืนเม่ือจําเป็นได้” (Deal with Critical 

Issues, Seeking Guidance of Others Where Appropriate) สว่นมาเลเซียมีกลา่วไว้ในจรรยาบรรณ

วิชาชีพเป็นหลกั  

 สรุปได้วา่ คณุลกัษณะท่ีสําคญัของนิสตินกัศกึษา คือ การท่ีนสิตินกัศกึษาต้องเป็นผู้ ท่ีมี

ความรู้ในศาสตร์สาขาท่ีตนเองศกึษา รู้จกัการคดิวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้ สามารถนําความรู้ท่ี

ได้เรียนมาประยกุต์ใช้ในการทํางาน รวมทัง้นิสิตนกัศกึษาต้องมีคณุธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  มี

ความรับผดิชอบตอ่ตนเองและตอ่ผู้ อ่ืน 

 

คุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลในสถาบนัอุดมศึกษา 
         คุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลในสถาบันอุดมศกึษาในประเทศ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2546: ออนไลน์) เช่ือวา่วิชาชีพการพยาบาล  

มีความจําเป็นตอ่สงัคม ท่ีให้บริการด้านสขุภาพแก่บคุคลทกุวยั ทัง้ในภาวะปกต ิเจบ็ป่วยหรือใกล้ตาย 

แก่ครอบครัว กลุม่คน และชมุชน โดยประยกุต์ใช้ความรู้จากศาสตร์ ทางการพยาบาลและศาสตร์         
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ท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้เช่ือวา่คนเป็นระบบเปิดท่ีมีปฎิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกท่ีมี

ความเป็นพลวตั มีศกัยภาพในตนเอง มีสิทธิและมีสว่นร่วมในการดแูลสขุภาพของตนเอง เพ่ือให้บรรลุ

สขุภาวะด้านร่างกาย จติใจ สงัคม และจติวิญญาณ การพยาบาลเป็นการดแูลแบบองค์รวมและตอ่เน่ือง 

โดยการใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาและการพฒันาสขุภาพ ให้การพยาบาลครอบคลมุ

ทัง้ด้านการสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค การดแูลรักษาพยาบาล และการฟืน้ฟสูภาพของ

ผู้ใช้บริการท่ีสอดคล้องกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรม 

ดงันัน้ในการจดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ จงึมุง่เน้นให้ผู้ เรียนมีการพฒันา

ศกัยภาพในด้านพทุธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยัในการปฏิบตักิารพยาบาล ให้ผู้ เรียนเป็นสําคญั 

และมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน สนบัสนนุและสง่เสริมการแสวงหาความรู้จากแหลง่ตา่งๆ อยา่งเป็น

ระบบ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่หลกัสตูรนีมุ้ง่ผลิตบณัฑิตท่ีสามารถปฎิบตังิานได้ทัง้ใน

สถานบริการสขุภาพและในชมุชน (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 2546: ออนไลน์) โดยมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี  ้

1. สามารถนําความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัคน สิ่งแวดล้อม 

สขุภาพ มาประยกุต์ในการพยาบาลได้อยา่งเหมาะสม 

2. ปฎิบตักิารพยาบาลอยา่งมีคณุภาพในด้านการสร้างเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค ดแูล

รักษาพยาบาล รักษาโรคเบือ้งต้นและฟืน้ฟสูภาพแก่บคุคล ครอบครัว กลุม่คนและชมุชน โดยใช้

กระบวนการพยาบาลและผลการวิจยั ในการแก้ปัญหาและพฒันาสขุภาพ ยดึหลกัการดแูลแบบ      

องค์รวมและตอ่เน่ือง ท่ีสอดคล้องกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรม อยา่งมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพตามมาตรฐาน กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและผดงุครรภ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

3. ปฏิบตักิารพยาบาลโดยคํานงึถึงสทิธิ การมีสว่นร่วมและศกัยภาพของบคุคล ครอบครัว 

กลุม่คน และชมุชน เพ่ือให้สามารถดแูลตนเอง ตลอดจนแสวงหาความชว่ยเหลือ ทัง้ในภาวะปกต ิ

ภาวะเส่ียง และภาวะเจบ็ป่วย 

4. มีทกัษะในการสอน ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา และเสริมสร้างศกัยภาพแก่บคุคล ครอบครัว 

กลุม่คนและชมุชน ในการสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค การดแูลรักษาพยาบาล และการฟืน้ฟสูภาพ 

5. มีทศันคตท่ีิดีตอ่ตนเอง ตอ่ผู้ใช้บริการ ตอ่ผู้ ร่วมงาน และตอ่วิชาชีพ  

6. สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ประสานงานได้ทกุระดบั มีทกัษะในการตดิตอ่ส่ือสาร และ

สร้างสมัพนัธภาพกบับคุคล ครอบครัว กลุม่คนและชมุชนได้อยา่งเหมาะสม  

7. มีภาวะผู้ นํา มีทกัษะในการตดัสนิใจ การจดัการ และการเปล่ียนแปลง มีความคดิริเร่ิม

สร้างสรรค์ และมีความคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 

8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การปฏิบตักิารพยาบาล การจดัการ และการพฒันางาน

อ่ืนๆ 
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9. พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง โดยศกึษาหาความรู้จากแหลง่ตา่งๆ และสามารถทําวิจยั

เบือ้งต้นได้  

10. เป็นพลเมืองดี มีคณุธรรมและจริยธรรม เป็นสมาชิกท่ีดีของวิชาชีพ และดําเนินชีวิตอยา่ง

มีคณุภาพ   

สว่นการจดัการศกึษาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑติ ของวิทยาลยัพยาบาลกองทพับก  

(2554: ออนไลน์ ) เน้นการดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวม และยึ ดหลกัมโนคตหิลกั ได้แก่ คน สงัคมและ

สิง่แวดล้อม สขุภาพการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ การศกึษาพยาบาล และการเรียนการสอน    

คณาจารย์ของวิทยาลยัพยาบาลกองทพับกมีความเช่ือวา่มโนคตหิลกัทัง้ 7 มีความสําคญัและมี

ความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั เม่ือถกูนํามาเป็นกรอบแนวคดิในการสร้างหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต 

ซึง่สะท้อนถึงคณุคา่และความเช่ือ ซึง่หลกัสตูรนีมี้ความมุง่หวงัให้ผู้ สําเร็จการศกึษามีคณุสมบตัติอ่ไปนี ้ 

1. สามารถปฏิบตักิารพยาบาล โดยใช้กระบวนการพยาบาลให้สอดคล้องกบัปัญหา ความ

ต้องการของบคุคล ครอบครัว และชมุชน เน้นการดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวมและคํานงึถึงองค์ประกอบ

ทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม การศกึษาเทคโนโลยี                        

2. ให้บริการด้านการสง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค การพยาบาล และการรักษาตามขอบเขตท่ี

กฎหมายกําหนด ตลอดจนการฟืน้ฟสูมรรถภาพเพ่ือยกระดบัความเป็นอยูท่ี่ดีและการมีคณุภาพชีวิตท่ี

ดีของบคุคล ครอบครัว และชมุชน 

3. สามารถบริหารงานและนิเทศงานในองค์การพยาบาลและหนว่ยงานอ่ืน ๆ ได้ ตลอดจน

สามารถสอนแนะนํา และแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล และทางการบริหารได้  

4. มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี มีประสานงานและการปฏิบตังิานร่วมกบัผู้ ท่ีอยูใ่นวิชาชีพเดียวกนั 

และวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ ดํารงไว้ซึง่คณุธรรมและจริยธรรมแหง่วิชาชีพ รวมทัง้ให้ความร่วมมือ

ในกิจกรรมขององค์การวิชาชีพพยาบาล 

6. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถประเมินผลงาน ปรับปรุงแก้ไข และพฒันาตนเองและ

วิชาชีพ มีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกลทนัตอ่การเปล่ียนแปลง ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศกึษา 

7. การสนบัสนนุและร่วมมือในการศกึษาและการวิจยั ตลอดจนนําผลการวิจยัท่ีเช่ื อถือได้ไป

ใช้ในการพฒันาปรับปรุงการพยาบาล ทัง้ด้านการศกึษา การบริการ การบริหารและการวิจยั  

8. มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ รับบริการ เคารพสิทธิมนษุยชน และสิทธิของผู้ รับบริการทางด้าน

สขุภาพอนามยั 

9. สง่เสริมและดํารงไว้ซึง่ขนบธรรมเนียมประเพณี และศลิปวฒันธรรมอนัดีงาม 
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10. มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ตอ่หน้าท่ี ตอ่วิชาชีพ และตอ่ประเทศ ในฐานะพยาบาลวิชาชีพ 

นายทหารสญัญาบตัร และพลเมืองท่ีดีของประเทศ 

11. เป็นผู้ มีระเบียบวินยัทางทหารท่ีดี มีความรู้ในการปฏิบตัหิน้าท่ีในการดแูลผู้ ป่วยในยามปกติ

และยามสงคราม ตลอดจนดําเนินการสง่กลบัผู้ ป่วย โดยทํางานประสานงานกบัหนว่ยทหารเหลา่อ่ืนได้  

         คุณลักษณะพยาบาลในต่างประเทศ 

รีส (ทศันา  บญุทอง . 2538: 203; อ้างอิงจาก  Reece. 1961) ได้กําหนดคณุลกัษณะของ

พยาบาลท่ีดีตอ่สมาคมพยาบาลแหง่ชาต ิ(The Nation of Nursing Education) โดย “กําหนดลกัษณะ

พยาบาลท่ีดี” ไว้หลายประการ ดงัคณุลกัษณะตอ่ไปนี  ้

1. รู้จกัปรับตวั 

2. มีความมัน่คงทางอารมณ์ 

3. วอ่งไว 

4. กระตือรือร้น 

5. มีความสนใจกว้างขวาง 

6. เปิดเผย 

7. ร่าเริงแจม่ใส 

8. มีการตดัสินใจท่ีดี 

9. มีสตริอบคอบ 

10. มีทศันคตท่ีิดีตอ่คําวิพากษ์วิจารณ์ 

11. ให้ความร่วมมือท่ีดี 

12. มีความเป็นอิสระ 

13. กล้าหาญ  

14. ซ่ือสตัย์สจุริต 

15. สภุาพเรียบร้อย 

16. มีความเป็นระเบียบ 

17. ปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพ 

18. สขุภาพสมบรูณ์ 

19. มีแผนในการทํางาน 

20. มีความเฉลียวฉลาด 

21. เช่ือมัน่ในตนเอง 

22. มีอารมณ์ขนั 
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23. มีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 

24. มีความอดทน 

25. มีความคดิลกึซึง้ 

26. เสียสละ 

27. เป็นท่ีไว้วางใจได้ 

28. มีไหวพริบดี 

29. รู้จกัการมธัยสัถ์ 

เฮย์และแอนเดอร์สนั (ทศันา บญุทอง. 2538: 206; อ้างอิงจาก Hay; & Anderson. n.d.)    

ได้ศกึษาถึงความต้องการของผู้ ป่วยตอ่การพยาบาล และได้เสนอแนะคณุลกัษณะของพยาบาลท่ีจะ

สามารถให้การชว่ยเหลือผู้ ป่วยได้ทัง้ร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคมต้องสามารถชว่ยให้กําลงัใจ 

ปลอบใจ มีความเข้าใจและผู้ ป่วยสามารถพดูคยุได้โดยไมถ่กูตําหนหิรือดวุา่ พร้อมทัง้ให้คําแนะนํา

เกือ้หนนุให้ผู้ ป่วยเกิดกําลงัใจได้อีกด้วย เพราะสิง่เหลา่นีจ้ะชว่ยให้ผู้ ป่วยเข้มแขง็และมีความหวงั         

ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ความรู้เก่ียวกบัอาการของโรคและ/หรือการรักษา 

2. การเรียนรู้และการฏิบตัใินชีวิตประจําวนั 

3. ความชว่ยเหลือด้านคา่ใช้จา่ย 

4. ความสามารถด้านสงัคมและการชว่ยเหลือตนเอง 

5. การยอมรับวา่เขาเจบ็ป่วยหรือพกิารและได้รับการยอมรับจากกลุม่  

6. การรักษาพยาบาลท่ีถกูต้อง 

7. การจดัให้อยูใ่นภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีอปุกรณ์ดีเพ่ือทดแทนสภาวะท่ีไร้ความสามารถ 

8. ต้องการบรรลจุดุมุง่หมายในชีวิต 

9. ต้องการการคํา้จนุทางอารมณ์ 

10. ต้องการบรรเทาความกงัวลและความกลวั 

11. ต้องการกําลงัใจและความเข้าใจ 

12. ต้องการให้การยอมรับวา่ผู้ ป่วยต้องการการชว่ยเหลือโดยเร็ว  

สรุปได้วา่ คณุลกัษณะของพยาบาลท่ีดีต้องประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ

พยาบาล ต้องมีคณุธรรมจริยธรรม เชน่ ความเมตตา ความกรุณา สามารถอดทนตอ่ คําวิพากษ์วิจารณ์ 

มีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพการพยาบาล เป็นต้น ตลอดจนต้องมี ทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล  ซึ่ งเป็น      

สิ่งสําคญัท่ีต้องมีการรักษาพยาบาลกบัผู้ ป่วยอยา่งถกูต้อง  
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         คุณลักษณะท่ีพงึมีของนักศึกษาพยาบาล 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบวา่นกัศกึษาพยาบาลพงึมีคณุลกัษณะ      

3 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านความรู้ความสามารถ นกัศกึษาพยาบาลควรจะมีความรู้และทกัษะของความเป็น

มนษุย์ และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนมนษุย์ ทกัษะด้านการให้คําแนะนําปรึกษาและคดักรองโรค 

(Couselling Skill) ทกัษะความเช่ียวชาญท่ีไมเ่น้นด้านเทคโนโลยีแตต้่องอาศยัความรู้ด้านจติวิทยา 

(Psychology) และสงัคมวิทยา (Community and Social) มีความรู้ในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัระบบ

บริการและศาสตร์อ่ืน ๆ มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ โดยเน้นวิชาใหม ่ๆ มีความรอบรู้และ 

ทนัเหตกุารณ์ มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ มีทกัษะการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทกัษะในการ

ส่ือสารและการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ อ่ืน และทกัษะด้านภาษา  

พชันี แก้วสวา่ง (2542: 67) ได้ศกึษาคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของพยาบาลตามความคดิเหน็

ของอาจารย์และนกัศกึษา วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่มีกลุม่ตวัอยา่ง คือ อาจารย์ท่ีทํา

หน้าท่ีนเิทศการฝึกปฏิบตัขิองนกัศกึษา จํานวน 75 คน และนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 วิทยาลยัพยาบาลบรม

ราชชนนี เชียงใหม ่จํานวน 70 คน ผลการวิจยัพบวา่ มีความรู้ความสามารถโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีพงึ

ประสงค์มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ในสว่นของอาจารย์ ข้อท่ีมีคะแนนสงูท่ีสดุคือ มีความ

ชํานาญในการปฏิบตัพิยาบาล รองลงมาคือ มีความรู้ความสามารถในสาขาพยาบาลและสาขาอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง สว่นข้อท่ีมีคะแนนต่ําท่ีสุดคือ มีความรู้ในการทําวิจยั ในสว่นของนกัศกึษา มีความเหน็วา่   

ข้อท่ีมีคะแนนสงูสดุ คือมีความชํานาญในการปฏิบตัพิยาบาล โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ระดบั  พงึประสงค์มาก 

รองลงมาคือ มีความรู้ความสามารถในสาขาพยาบาลและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องซึง่เทา่กนักบัมีความรู้ใน

ด้านการให้คําปรึกษา สว่นข้อท่ีมีคะแนนต่ําท่ีสดุคือ มีความรู้ในการทําวิจยั เชน่เดียวกบัสว่นของ

อาจารย์  

ปญุทรี พว่งสวุรรณและคณะ (2542: 58) ได้ศกึษาการประเมินคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของ

บณัฑติพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยใช้ทฤษฎีการดแูลตนเองของโอเร็ม

เป็นกรอบแนวคดิของหลกัสตูรโดยการประเมินคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตามการรับรู้ของ

อาจารย์พยาบาล อาจารย์พ่ีเลีย้งและบณัฑติท่ีสําเร็จการศกึษา ปีการศกึษา 2541 ผลการวิจยัพบวา่ 

คณุลกัษณะวิชาชีพการพยาบาล ในเร่ืองของความรู้ในวิชาชีพ อาจารย์พยาบาลประเมนิบณัฑติอยูใ่น

ระดบัปานกลาง โดยประเมิน 3 อนัดบัแรก คือ มีความรู้ความเข้าใจในงานพยาบาล มีความรู้ความ

เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางด้านสงัคมและวฒันธรรมของผู้ใช้บริการและญาต ิมีความรู้ความเข้าใจใน

ทฤษฎีการดแูลตนเอง มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล และ 3 อนัดบัสดุท้าย มีความสามารถใน

การคดิวิเคราะห์อยา่งเป็นรูปธรรม ตดิตามความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ  มีความรู้ใน
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ศาสตร์สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง สว่นบณัฑิตมีการประเมินตนเองในระดบัมากโดยประเมิน 3 อนัดบัแรก คือ 

มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรมของผู้ใช้บริการและญาต ิมีความรู้

ความเข้าใจในงานพยาบาล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีการดแูลตนเอง และ 3 อนัดบัสดุท้าย มี

ตดิตามความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ  มีความรู้ในศาสตร์สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้

ความสามารถในการคดิอยา่งเป็นรูปธรรม  

มาลนีิ จําเนียรและคณะ (2553: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาคณุลกัษณะบณัฑติพยาบาลท่ีพงึประสงค์ 

ประจําปีการศกึษา 2552: วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรีุ ตามการรับรู้ของนกัศกึษาและ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  มีกลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัศกึษาแตล่ะชัน้ปี จํานวน 609 คนและอาจารย์ท่ีปรึกษา

จํานวน 59 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบประเมินความสามารถของ ตนเองเก่ียวกบัคณุลกัษณะ

บณัฑิตท่ีพงึประสงค์ ซึง่พฒันามาจากคณุลกัษณะของบณัฑิตพยาบาลท่ีพงึประสงค์แตล่ะชัน้ปีท่ี

วิทยาลยักําหนด  พบวา่ คณุลกัษณะท่ีพงึสงค์ท่ีมีระดบัคะแนนสงูสดุตามความคดิเห็นของนกัศกึษา  

ชัน้ปีท่ี 2 คือ การตดิตอ่ส่ือสารกบับคุคล ครอบครัวและชมุชนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สว่นคณุลกัษณะ     

ท่ีพงึประสงค์ท่ีมีระดบัคะแนนต่ําสดุตามความคดิเห็นของนกัศกึษาเกือบทกุชัน้ปีและอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ได้แก่ ทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษ 

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเป็นนกัศกึษาพยาบาลควรจะมีคณุธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ เชน่ เมตตากรุณาซ่ือสตัย์ เสียสละ ขยนั รับผดิชอบ อดทน มีนํา้ใจ ดแูลชว่ยเหลือ 

ให้บริการ ฯลฯ ตลอดจนการมีความรัก เจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ มีใจรักให้บริการ มีความสํานกึรับผดิชอบ

ตอ่สงัคม มีจติสํานกึในการชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์ สามารถวิเคราะห์พฤตกิรรมเชงิจริยธรรม (Analytic 

Competency) ของผู้ประกอบวิชาชีพ และค้นหาแนวทางปฏิบตัไิด้ด้วยตนเอง รู้จกัรักตนเองและผู้ อ่ืน 

อาภา โลจายะ (2535: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาพฤตกิรรมจริยธรรมของนกัศกึษาพยาบาล

สภากาชาดไทย ตามความคดิเห็นของผู้บริหารพยาบาลและอาจารย์พยาบาลใน 9 ด้าน ได้แก่ ความ

ซ่ือสตัย์ ความเมตตากรุณา ความมีระเบียบวินยั ความรับผดิชอบ ความสภุาพออ่นโยน ความเคารพใน

ความเป็นมนษุย์ ความอดทน ความร่วมมือและรู้รักสามคัคี และความเสียสละ โดยมีกลุม่ตวัอยา่งเป็น

ผู้บริหารและอาจารย์พยาบาล จํานวน 250 คน ผลการศกึษาพบวา่ ผู้บริหารมีความเหน็วา่ พฤตกิรรม

จริยธรรมของนกัศกึษาพยาบาล ด้านความมีระเบียบวินยัและความสภุาพออ่นโยนอยูใ่นระดบัมาก แต่

ด้านความซ่ือสตัย์ ความเมตตากรุณา ความรับผดิชอบ ความเคารพในความเป็นมนษุย์ ความอดทน 

ความร่วมมือและรู้รักสามคัคี และความเสียสละ อยูใ่นระดบัปานกลาง สําหรับอาจารย์พยาบาลมี

ความเหน็วา่ พฤตกิรรมจริยธรรมของนกัศกึษาพยาบาล ด้านความซ่ือสตัย์ ความมีระเบียบวินยั ความ

รับผดิชอบ อยูใ่นระดบัมาก แตใ่นด้านความเมตตากรุณาและความเสียสละอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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พเยาว์ เอ่ียมวงศ์ (2538: 79-80) ได้ศกึษาคณุลกัษณะของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

ตํารวจ ตามทศันะของอาจารย์และนกัศกึษา วิทยาลยัพยาบาลตํารวจ. โดยมีความมุง่หมายเพ่ือศกึษา

เปรียบเทียบคณุลกัษณะของพยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นจริงและท่ีพงึประสงค์ ซึง่ศกึษาคณุลกัษณะตาม

องค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านสว่นตวัและด้านวิชาชีพ กลุม่ตวัอยา่งเป็นอาจารย์และนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 

วิทยาลยัพยาบาลตํารวจ จํานวน 118 คน ผลการวิจยัพบวา่ ในด้านสว่นตวัอาจารย์พยาบาลพงึประสงค์

ให้พยาบาลวิชาชีพมีความสามารถในการบริหารจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ สว่นนกัศกึษาพยาบาล

ชัน้ปีท่ี 4 พงึประสงค์ให้พยาบาลวิชาชีพมีความกระตือรือร้น กระฉบักระเฉง วอ่งไว สามารถตดัสนิใจ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบตังิาน รวมทัง้ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และบคุคลอ่ืนได้  

พชันี แก้วสวา่ง (2542: 67-68) ได้ศกึษาคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของพยาบาลตามความ

คดิเหน็ของอาจารย์และนกัศกึษา วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ มี

คณุธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ทกุข้ออยูใ่นระดบัท่ีพงึ

ประสงค์มากทัง้ในสว่นของอาจารย์และนกัศกึษา ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูกวา่ข้ออ่ืน คือ มีความรับผดิชอบตอ่

หน้าท่ี รองลงมาคือ ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และในข้อท่ีมีคะแนนต่ําท่ีสดุตามความคดิ

เห็นของนกัศกึษาคือ รู้จกัการให้อภยั ซึง่สอดคล้องการศกึษาของขนษิฐา เจริญพนัธ์ (2546: บทคดัยอ่) 

ซึง่ได้ศกึษา เปรียบเทียบคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของพยาบาลวิชาชีพ ตามทศันะของนกัศกึษา

พยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ใน

การวิจยั  ได้แก่นกัศกึษาพยาบาล ปีการศกึษา 2545 จํานวน 500 คน ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษา

พยาบาลมีความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุลกัษณะด้านคณุธรรมจริยธรรม อยูใ่นระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ 

เชน่เดียวกนั กบังานวิจยัของสมุาลี วาจาสทิธิศลิป์ (2542: บทคดัยอ่ ) ท่ีได้ศกึษา คณุลกัษณะของ

บณัฑิตพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลตํารวจ ตามทศันะของบณัฑติ ผู้ ร่วมงาน และผู้บงัคบับญัชา โดยมี

กลุม่ตวัอยา่ง คือ บณัฑติ ผู้ ร่วมงาน และผู้บงัคบับญัชา จํานวน 290 คน ผลการวิจยัพบวา่ ในด้าน

จรรยาบรรณวิชาชีพและการพฒันาตนเอง บณัฑติพยาบาล ผู้ ร่วมงาน และผู้บงัคบับญัชา มีความ

คดิเห็นว่าบณัฑติพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลตํารวจมีจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการพฒันา

ตนเองอยูใ่นระดบัมาก  

มาลนีิ จําเนียรและคณะ (2553: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาคณุลกัษณะบณัฑติพยาบาลท่ีพงึประสงค์ 

ประจําปีการศกึษา 2552: วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรีุ ตามการรับรู้ของนกัศกึษาและ

อาจารย์ท่ีปรึกษาของ ผลการวิจยัพบวา่ คณุลกัษณะท่ีพงึสงค์ท่ีมีระดบัคะแนนสงูสดุตามความคดิเหน็

ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 และอาจารย์ท่ีปรึกษา คือ การให้เกียรตแิละเห็นคณุคา่ของผู้ อ่ืน  
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 3. ด้านทักษะการปฏิบัตกิารพยาบาล การเป็นนกัศกึษาพยาบาลควรจะมีความสามารถ

ในการพยาบาลเฉพาะสาขา/เฉพาะทาง ในขณะเดียวกนัควรจะมีความรู้ความสามารถเบด็เสร็จรอบรู้

ทกุด้านเข้ามาเสริม ตลอดจนความสามารถท่ีเน้นการสง่เสริม ป้องกนัและฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ ป่วย 

(Promotion, Prevention and Rehabilitation) มีความสามารถในการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือและ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ มีทกัษะการดแูลชมุชนและการคืนพลงัให้ประชาชนสามารถดแูลตนเอง และ

ชว่ยเหลือบคุคล ครอบครัวและชมุชนได้ทัง้ในลกัษณะปกตหิรือความเบ่ียงเบนทางสขุภาพตัง้แตเ่กิด

จนถึงตาย มีความรู้เร่ืองโรคตา่งๆ มีความสามารถในการตรวจรักษาเบือ้งต้นและสง่ตอ่ได้ สามารถดแูล

ผู้ ป่วยแบบองค์รวม (Holistic Care) โดยมีลกัษณะการดแูลท่ีครบวงจรและตอ่เน่ือง 

 พเยาว์ เอ่ียมวงศ์ (2538: 79-80) ได้ศกึษาคณุลกัษณะของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

ตํารวจ ตามทศันะของอาจารย์และนกัศกึษา วิทยาลยัพยาบาลตํารวจ ผลการวิจยัพบวา่ สว่นในด้าน

วิชาชีพอาจารย์พยาบาลพงึประสงค์ให้พยาบาลวิชาชีพแสดงพฤตกิรรมในการประเมนิปัญหาผู้ ป่วย

ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคมได้อยา่งครอบคลมุ และนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 พงึประสงค์ให้

พยาบาลวิชาชีพคํานงึถึงสทิธิเสรีภาพ ความเป็นบคุคลของผู้ ป่วยอยูใ่นระดบัมาก  

 ปญุทรี พว่งสวุรรณและคณะ (2542: 58-59) ได้ศกึษาการประเมนิคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์

ของบณัฑติพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่  คณุลกัษณะวิชาชีพการ

พยาบาล ในเร่ืองของการปฏิบตัิการพยาบาล อาจารย์พยาบาลประเมนิบณัฑติพยาบาลอยูใ่นระดบั

ปานกลางโดยประเมนิ 3 อนัดบัแรก คือ จดัสิ่งแวดล้อมเพ่ือความสขุสบายและปลอดภยัของผู้ใช้บริการ 

สง่เสริมการมีสว่นร่วมของผู้ใช้บริการและญาตใินการรักษาพยาบาล เสริมสร้างบรรยากาศของความ

ร่วมมือไว้วางใจ จริงใจในการทํางาน และ 3 อนัดบัสดุท้าย คือ ใช้ความรู้ท่ีได้จากวารสารวิชาชีพและ

การวิจยัในการปฏิบตัพิยาบาล สอนผู้ใช้บริการให้ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในการดแูลตนเอง ประยกุต์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเทคโนโลยีมาใช้ในหนว่ยงาน สามารถประยกุต์ความรู้จากศาสตร์สาขาอ่ืนๆมา

ใช้ในการปฏิบตัพิยาบาล สว่นบณัฑิตพยาบาลประเมินตนเองในระดบัมากโดยประเมิน 3 อนัดบัแรก 

คือ สง่เสริมศกัยภาพในการดแูลตนเองของผู้ใช้บริการและญาต ิส่ือสารกบัผู้ใช้บริการทกุครัง้ท่ีปฏิบตัิ

พยาบาล ให้เวลารับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ รับบริการด้วยความเตม็ใจ ปฏิบตังิานใน

บทบาทของพยาบาลได้ จดัสิ่งแวดล้อมเพ่ือความสขุสบายและปลอดภยัของผู้ใช้บริการ และ 3 อนัดบั

สดุท้าย คือ ใช้ความรู้ท่ีได้จากวารสารวิชาชีพและการวิจยัในการปฏิบตัพิยาบาล สามารถตดัสนิใจ

แก้ปัญหาในสถานการณ์ฉกุเฉินทางการพยาบาล สามารถส่ือสารเพ่ือการบําบดัทางการพยาบาล 

ประยกุต์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเทคโนโลยีมาใช้ในหนว่ยงาน 
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 สมุาลี วาจาสทิธิศลิป์ (2542: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาคณุลกัษณะของบณัฑติพยาบาล วิทยาลยั

พยาบาลตํารวจ ตามทศันะของบณัฑติ ผู้ ร่วมงาน และผู้บงัคบับญัชาพบวา่ ผู้บงัคบับญัชาและบณัฑติ

พยาบาลมีความคดิเหน็วา่ บณัฑติพยาบาลมีทกัษะการปฏิบตังิานพยาบาลในระดบัมาก สว่นผู้ ร่วมงานมี

ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
มาลนีิ จําเนียรและคณะ (2553: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาคณุลกัษณะบณัฑติพยาบาลท่ีพงึประสงค์ 

ประจําปีการศกึษา 2552: วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรีุ พบวา่ คณุลกัษณะท่ีพงึสงค์ท่ีมี

ระดบัคะแนนสงูสดุตามความคดิเห็นของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 มีความคดิเห็นวา่ ข้อท่ีมีคะแนนสงูสดุคือ 

การปฏิบตัพิยาบาลและการผดงุครรภ์แบบองค์รวมด้วยความเอือ้อาทรและยดึหลกัคณุธรรม จริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลกองทพัเรือ 
วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ  (2554ก: ออนไลน์) เป็นสถาบนัการศกึษาในสงักดักรมแพทย์

ทหารเรือและเปิดสอนครัง้แรกในวนัท่ี  5 กรกฎาคม พ .ศ. 2511 โดยมีช่ือวา่ “โรงเรียนพยาบาล        

ผดงุครรภ์ และอนามยั กองทพัเรือ” ตอ่มาได้เปล่ียนช่ือเป็นวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือเม่ือวนัท่ี 24 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2532 และในปี 2536 สภามหาวิทยาลยัมหดิล ได้อนมุตัใิห้วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 

เป็นสถาบนัสมทบของมหาวิทยาลยัมหิดล มีภารกิจในการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ือให้บริการสขุภาพ

แก่ทหารและครอบครัว รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปทัง้ในภาวะปกต ิฉกุเฉินและสงคราม โดยเช่ือวา่มนษุย์

เป็นบคุคลท่ีมีศกัยภาพ และสามารถพฒันาได้ในทกุด้าน สิง่สําคญัในการพฒันาบคุคลให้เจริญงอกงาม 

คือ ความรอบรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการสง่เสริมสนับสนนุท่ีดีจากสงัคม  ซึง่วิชาชีพการพยาบาลมี

ความสําคญัและจําเป็นอยา่งย่ิงตอ่สงัคม  มีหน้าท่ีให้บริการสขุภาพอยา่งครอบคลมุทัง้ในด้านการ

สง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาลและการฟืน้ฟสูขุภาพ โดยเน้นการใช้ศาสตร์ทางการ

พยาบาลมาประยกุต์ใช้ในการดแูลบคุคล ครอบครัว ชมุชน และสงัคมแบบองค์รวม โดยยดึผู้ รับบริการ

เป็นศนูย์กลาง ปฏิบตักิารพยาบาลด้วยความเสมอภาค คํานงึถึงสทิธิของผู้ ป่วย ความแตกตา่งระหวา่ง

บคุคล มีคณุธรรมจริยธรรม และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ในปีการศกึษา 2554 วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือมีนกัศกึษาพยาบาลทัง้หมด 328 คน   

แบง่ออกเป็น ชัน้ปีท่ีหนึง่ 89 คน ชัน้ปีท่ีสอง 89 คน ชัน้ปีท่ีสาม 89 คน และชัน้ปีทีส่ี 61 คน วิทยาลยั

พยาบาลกองทพัเรือ มีวิสยัทศัน์คือ เป็นสถาบนัท่ีทําการผลติบณัฑติพยาบาลท่ีมีคณุลกัษณะทางทหาร 

และเป็นแหลง่เรียนรู้ด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือได้จดัการศกึษา

ในหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต 4 ปี ประกอบด้วย 1. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 38 หนว่ยกิต ได้แก่ 

กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 2. หมวดวิชาเฉพาะ 

97 หนว่ยกิต ได้แก่ กลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพและกลุม่วิชาชีพ ซึง่มีทัง้การเรียนในภาคทฤษฎีและการฝึก

ปฏิบตั ิ3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนว่ยกิต และ 4. หมวดวิชาทหาร 4 หนว่ยกิต 
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วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ (2554ข: ออนไลน์) มุง่ท่ีจะผลิตบณัฑิตพยาบาลศาสตร์ให้เป็นผู้

ท่ีมีความเข้าใจมนษุย์ มีคณุธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ ใฝ่รู้ เรียนรู้

ตลอดชีวิต พฒันาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอยา่งตอ่เน่ือง มีคณุลกัษณะทางทหารท่ีดี มีความ

รับผดิชอบในการพฒันาคณุภาพชีวิตของตนและสงัคม รวมทัง้สามารถดํารงชีวิตได้อยา่งมีความสขุ  

โดยได้กําหนดให้บณัฑติพยาบาลศาสตร์ท่ีสําเร็จการศกึษามีคณุลกัษณะ ดงันี ้ 

1. ตระหนกัในคณุคา่และมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ  

2. มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพการพยาบาลและสามารถประยกุต์องค์ความรู้ทาง

ภาคทฤษฎีเป็นพืน้ฐานในการปฏิบตักิารพยาบาลแบบองค์รวม และเชงิรุกโดยใช้กระบวนการพยาบาล

เป็นหลกัในการให้บริการสขุภาพ ตามมาตรฐานการพยาบาลอยา่งมีศลิปะ มีคณุธรรมจริยธรรม ยดึมัน่

ในจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบตัติามขอบเขตของกฎหมาย โดยคํานงึถึงสิทธิผู้ ป่วยเป็นสําคญั  

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตักิารพยาบาลสนาม การดแูลผู้ ท่ีประสบสาธารณภยั

และได้รับอบุตัเิหตทุางนํา้ 

4. มีความสามารถในการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ และการตดัสินใจแก้ปัญหาเชิงเหตผุล         

มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิตเพ่ือพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

5. มีความสามารถค้นคว้าข้อมลูประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และมีทกัษะ

ในการส่ือสารทางการพยาบาลในระดับสากล 

6. ทําวิจยั และ/หรือมีสว่นร่วมในการทําวิจยั และนําผลการวิจยัไปใช้ในการปฏิบตักิารพยาบาล 

7. มีมนษุย์สมัพนัธ์ มีภาวะผู้ นํา สามารถประสานความร่วมมือและบริหารจดัการเก่ียวกบังาน

บริการสขุภาพร่วมกบับคุลากรทีมสขุภาพและบคุคลอ่ืนได้ 

8. มีสขุภาพแข็งแรง วฒุิภาวะทางอารมณ์ คณุลกัษณะทางทหาร รับผิดชอบตอ่ตนเอง 

วิชาชีพและประเทศชาตใินฐานะพยาบาลวิชาชีพและพลเมืองท่ีดี 

9. สง่เสริมและดํารงไว้ซึง่ขนบธรรมเนียมประเพณี และศลิปวฒันธรรมไทย 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้วา่ คณุลกัษณะมีความสําคญัในการ

พฒันาทรัพยากรมนษุย์ โดยมีการจดัการศกึษาเป็นสว่นสําคญัท่ีจะทําให้บคุคลมีความรู้ความสามารถ 

พร้อมท่ีจะออกไปปฏิบตังิานได้ อีกทัง้นิสิตนกัศกึษาควรจะมีคณุธรรมจริยธรรมตอ่ตนเอง ตอ่วิชาชีพ

และตอ่ผู้ อ่ืนอีกด้วย นอกจากนีใ้นวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีนกัศกึษาต้องมีทัง้ความรู้ความสามารถ

รอบด้านและในสาขาวิชาท่ีตนเองศกึษา มีคณุธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง

ตลอดจนต้องมีทกัษะท่ีจําเป็นตอ่วิชาชีพพยาบาล สามารถให้การพยาบาลแก่ผู้ ป่วยได้ สิง่เหลา่นีจ้ะ

เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพพยาบาลตอ่ไปในอนาคต 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี  ้

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง   

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

3. การเก็บรวบรวมข้อมลูและการจดักระทําข้อมลู 

4. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

         ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ      

ชัน้ปีท่ี 2-4 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวนทัง้สิน้ 256 คน  

         กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยั

พยาบาลกองทพัเรือ ชัน้ปีท่ี 2-4 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 256 คน โดยการวิจยัครัง้นี ้

ใช้ประชากรทัง้หมดเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ครัง้นี  ้เป็นแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล  

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้โดยดําเนนิการตามลําดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี  ้

1. ผู้ วิจยัศกึษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล 

ในหวัข้อตา่ง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างข้อคําถามให้ครอบคลมุคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล ในแตล่ะด้านทัง้ 3 ด้าน 

ตามท่ีได้กําหนดไว้ในนิยามศพัท์เฉพาะ ได้แก่ 

  2.1 คณุลกัษณะทางด้านความรู้ความสามารถ  

2.2 คณุลกัษณะทางด้านคณุธรรม จริยธรรม  

2.3 คณุลกัษณะทางด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล 

3. นําข้อมลูจากข้อ 1 และข้อ 2 มาสร้างแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 

ให้ครอบคลมุเนือ้หาท่ีจะศกึษา  
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4. การหาคณุภาพเคร่ืองมือ ผู้ วิจยัดําเนนิการ ดงันี  ้

4.1 นําแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเสนอผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น (ภาคผนวก ก) เพ่ือตรวจสอบ

ความชดัเจนของภาษาในข้อคําถาม ความครอบคลมุของเนือ้หา และวิเคราะห์ความเท่ียงตรงด้าน

เนือ้หา จากนัน้นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญแล้วนําเสนอตอ่

คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความสมบรูณ์อีกครัง้หนึง่  

4.2 นําแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try - out) กบันกัศกึษา

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ชัน้ปีท่ี 1 จํานวน 50 คน และหาคา่อํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็น   

รายข้อ โดยวิธีการหาคา่ร้อยละ 25 ของกลุม่สงูและกลุม่ต่ําแล้วใช้การทดสอบที (t-test) วิเคราะห์คา่

อํานาจจําแนก เลือกข้อคําถามท่ีมีคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่1.75 ขึน้ไปไว้ใช้เป็นแบบสอบถามเพ่ือการ

วิจยั (Ferguson. 1981: 180) จากนัน้หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหา

คา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1984: 161)  

4.3 จากการหาคณุภาพของแบบสอบถาม โดยการหาคา่อํานาจจําแนกและคา่ความเช่ือมัน่ 

พบวา่ มีข้อคําถามท่ีมีคา่อํานาจจําแนกต่ํากวา่  1.75 จํานวน 4 ข้อ คือ ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 และข้อท่ี 

40 ผู้ วิจยัจงึได้นําเสนอคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาปรับปรุงสํานวนภาษา

ของแบบสอบถาม จากนัน้หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคา่สมัประสทิธ์ิอลัฟ่า 

ตามวิธีของครอนบาค ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.961 

5. เม่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามเรียบร้อย แล้วนําเสนอตอ่ประธานและกรรมการ

ควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความสมบรูณ์อีกครัง้หนึง่ ก่อนนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู

จากกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

ลกัษณะของแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัรายละเอียดสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลกัษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ (Checklist) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เก่ียวกบัคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มีการกําหนดคะแนน

ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบตัอิยูใ่นระดับมาก 

คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง  

คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย  

คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ  
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ผู้ วิจ ยักําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของคา่คะแนนเฉล่ีย ดงันี ้

คา่คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบมีคณุลกัษณะนัน้ๆในระดบัมากท่ีสดุ 

คา่คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง ผู้ตอบมีคณุลกัษณะนัน้ๆในระดบัมาก 

คา่คะแนนเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง ผู้ตอบมีคณุลกัษณะนัน้ๆในระดบัปานกลาง  

คา่คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง ผู้ตอบมีคณุลกัษณะนัน้ๆในระดับน้อย 

คา่คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง ผู้ตอบมีคณุลกัษณะนัน้ๆในระดบัน้อยท่ีสดุ  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการจัดกระทาํข้อมูล 

ผู้ วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยได้ทําหนงัสือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูเพ่ือการวิจยัถึงกรมแพทย์ทหารเรือ จากนัน้นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมลูจากนกัศกึษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ รวมทัง้สิน้ จํานวน  256 คน แบบสอบถาม ท่ีสง่ไป ได้รับกลบัคืนและมี

ความสมบรูณ์จํานวน  256 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100 แล้วนําข้อมลูทัง้หมดไปวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

         การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่      

ร้อยละ  

2. ตามความมุง่หมายข้อ 1 เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรือ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคณุธรรมจริยธรรม และด้านทกัษะการ

ปฏิบตักิารพยาบาล โดยใช้การวิเคราะห์หาคา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. การเปรียบเทียบคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือระดบั

ปริญญาตรี โดยรวมและในแตล่ะด้าน ตามความมุง่หมายของการวิจยัข้อ 2 โดยจําแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ลกัษณะการอบรมเลีย้งดขูองครอบครัว โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance หรือ ANOVA) เม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 จงึทําการทดสอบความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉล่ียเป็นรายคู ่(pair comparisons) 

โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) (Ferguson. 1981: 190) 
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 สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิตพืิน้ฐาน 

1.1 คา่ความถ่ี (Frequency) 

1.2 คา่ร้อยละ (Percentage) 

1.3 คา่คะแนนเฉล่ีย (Ferguson. 1981: 46)   

1.4 คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) (Ferguson. 1981: 190) 

 2. สถิตท่ีิใช้หาคณุภาพของแบบสอบถาม มีดงันี  ้

2.1 การหาคา่อํานาจจําแนกของแบบสอบถาม (Discrimination Power) โดยวิธีการแจง

คา่ที (t –test) (Ferguson. 1981: 180) 

2.2 การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ใช้สตูรการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของ      

ครอนบาค (Alpha – Coefficient) (Cronbach. 1984: 161) 

 3. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตุฐิาน 

 การทดสอบคา่ความแตกตา่งของคา่ คะแนนเฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดีย ว ในกรณีท่ีพบความแตกตา่ง จะทดสอบความแตกตา่ง ของคา่

คะแนนเฉล่ียเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Ferguson. 1981: 190) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

n  แทน จํานวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

X   แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 

S.D. แทน คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

F  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-distribution 

df   แทน ระดบัชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 

SS  แทน ผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 

MS  แทน คา่คะแนนเฉล่ียของผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Mean Squares) 

p  แทน ความนา่จะเป็นท่ีสถิตท่ีิใช้ทดสอบจะตกอยูใ่นชว่งปฏิเสธสมมตฐิาน  

*  แทน มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามตวัแปรท่ีศกึษา วิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถ่ีและการหาคา่ร้อยละ 

ตอนท่ี 2 การศกึษาทศันะของนกัศกึษาพยาบาลท่ีมีตอ่คณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ โดยรวมและในแตล่ะด้าน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถ ด้าน

คณุธรรมจริยธรรม ด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล โดยการวิเคราะห์คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ

โดยรวมและในแตล่ะด้าน จําแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และลกัษณะการอบรม

เลีย้งดขูองครอบครัว โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิต ิจงึทําการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยวิธีเชฟเฟ่  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามตวัแปรท่ีศกึษา วิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถ่ีและการหาคา่ร้อยละ 

 

ตาราง 1 จํานวนและคา่ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามตวัแปรท่ีศกึษา  

 

ตวัแปรท่ีศกึษา จํานวน (คน) 

n = 256 

ร้อยละ 

1. ชัน้ปีท่ีศกึษา 

ชัน้ปีท่ี 2 

ชัน้ปีท่ี 3 

ชัน้ปีท่ี 4 

รวม 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง       

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 

รวม 

3.  ลกัษณะการอบรมเลีย้งดู 

แบบมีเหตผุล 

แบบใช้อํานาจควบคมุ 

แบบปลอ่ยตามใจ 

รวม 

 

80 

88 

88 

256 

 

43 

126 

87 

256 

 

158 

34 

64 

256 

 

31.26 

34.37 

34.37 

100.00 

 

16.80 

49.20 

34.00 

100.00 

 

61.70 

13.30 

25.00 

100.00 

รวม 256 100.00 

 

จากตาราง 1 กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยันีส้ว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรือ ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 จํานวนเทา่กนั คือ 88 คน คดิเป็นร้อยละ 34.37 และมีนกัศกึษาชัน้ปี

ท่ี 2 จํานวน 80 คน คดิเป็นร้อยละ 31.26 เม่ือพิจารณาตวัแปรผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่นกัศกึษา

พยาบาลสว่นใหญ่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลางจํานวน 126 คน คดิเป็นร้อยละ 

49.20 รองลงมามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู จํานวน 87 คน คดิเป็นร้อยละ 34.00  และเม่ือพิจารณา
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ตวัแปรลกัษณะการอบรมเลีย้งด ูพบวา่ นกัศกึษาพยาบาลสว่นใหญ่ได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบมี

เหตผุล จํานวน 158  คน คดิเป็นร้อยละ 61.70 รองลงมาคือท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบปลอ่ยตามใจ 

จํานวน 64  คน คดิเป็นร้อยละ 25.00 และท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบใช้อํานาจควบคมุ จํานวน 34  

คน คดิเป็นร้อยละ 13.30 

 

ตอนท่ี 2 การศกึษาคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ โดยรวม

และในแตล่ะด้าน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านทกัษะการ

ปฏิบตักิารพยาบาล โดยการวิเคราะห์คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษา

ปรากฏดงัตาราง 2-8 

 

ตาราง 2 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล   

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ โดยรวมและในแตล่ะด้าน 

 

คณุลกัษณะของนกัศกึษา n = 256 การแปลความหมาย 

X  S.D. 

ด้านความรู้ความสามารถ  

ด้านคณุธรรมจริยธรรม  

ด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล 

3.74 

4.05 

3.63 

0.39 

0.40 

0.44 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.79 0.37 มาก 

 

จากตาราง 2 นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ มีคณุลกัษณะของนกัศกึษา

พยาบาล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.79, S.D. = 0.37) เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นกัศกึษา

มีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาลทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

ด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล อยูใ่นระดบัมากเชน่เดียวกนั 
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ตาราง 3 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคณุลกัษณะของนกัศึกษาพยาบา

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ด้านความรู้ความสามารถ เป็นรายข้อ 

 

ด้านความรู้ความสามารถ n = 256 การแปลความหมาย 

X  S.D. 

1. ทา่นเข้าใจและยอมรับเร่ืองความแตกตา่ง

ระหวา่งบคุคล................................................... 

2. ทา่นสามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนทัง้ในและนอก

หนว่ยงานได้..................................................... 

3. ทา่นสามารถสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน

ได้.................................................................... 

4. ทา่นสามารถประสานและสร้างความสามคัคีใน

หนว่ยงาน..................................................... 

5. ทา่นสามารถสมัภาษณ์ รวบรวมและเก็บข้อมลู

ของผู้ ป่วย......................................................... 

6. ทา่นสามารถประเมนิสภาวะทางร่างกาย จติใจ 

สงัคมของผู้ ป่วย.......................... ...................... 

7. ทา่นสามารถกําหนดข้อวินจิฉยัทางการพยาบาล

เป็นลายลกัษณ์อกัษรได้อยา่งถกูต้อง..... 

8. ทา่นตดิตามขา่วสาร ความเคล่ือนไหวทางด้าน

วิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง......................................... 

9. ทา่นมีกระบวนการคดิวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

10.ทา่น ใช้คอมพวิเตอร์ชว่ยในการทํางานได้....... 

11. ทา่นใช้อินเตอร์เน็ตในการศกึษาค้นคว้าข้อมลู

ทางวิชาการ...................................................... 

12. ทา่นค้นคว้าหาข้อมลูท่ีต้องการได้ด้วยตนเอง . 

13. ทา่นให้คําปรึกษาแก่ผู้ ป่วยในการตดัสินใจ

เผชิญกบัภาวะผิดปกตทิางด้านร่างกาย จติใจและ

สงัคมได้อยา่งเหมาะสม............................... 
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0.70 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

 

มาก 

 



40 
 

ตาราง 3 (ตอ่) 

 

ด้านความรู้ความสามารถ n = 256 การแปลความหมาย 

X  S.D. 

14. ทา่นค้นคว้าหาความรู้ ความชํานาญในงานท่ี

ปฏิบตัเิพิม่เตมิอยา่งตอ่เน่ือง..............................  

15. ทา่นใช้ภาษาไทยในการตดิตอ่ส่ือสารได้อยา่ง

เหมาะสม......................................................... 

16. ทา่นใช้ภาษาองักฤษในการตดิตอ่ส่ือสารกบั

ชาวตา่งชาตไิด้.................................................. 

17. ทา่นอา่นและเข้าใจวารสารทางการพยาบาล

หรือหนงัสือท่ีเก่ียวกบัการพยาบาลท่ีเป็น

ภาษาองักฤษได้................................................ 

18. ทา่นมีทกัษะในการส่ือสารกบัผู้ ร่วมงานและ

ผู้ ป่วย............................................................... 

19. ทา่นมีทกัษะการให้ข้อมลูด้านสขุภาพแก่

ผู้ ป่วย...............................................................  

20. ทา่นให้การดแูลผู้ ป่วยโดยคํานงึถึงประโยชน์

สงูสดุของผู้ ป่วยได้.............................................  

 

3.46 

 

4.06 

 

2.81 

 

 

2.83 

 

3.66 

 

3.57 

 

4.16 

 

0.66 

 

0.70 

 

0.73 

 

 

0.78 

 

0.62 

 

0.66 

 

0.68 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

ปานกลาง 
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รวม 3.74 0.39 มาก 

 

จากตาราง 3 นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ มีคณุลกัษณะด้านความรู้

ความสามารถ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.74, S.D. = 0.39) เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

นกัศกึษามีคณุลกัษณะด้านความรู้ความสามารถสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ยกเว้นข้อท่ี 7 ทา่นสามารถ

กําหนดข้อวินจิฉยัทางการพยาบาลเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้อยา่งถกูต้อง ข้อท่ี 8 ทา่นตดิตามขา่วสาร 

ความเคล่ือนไหวทางด้านวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง ข้อท่ี 9 ทา่นมีกระบวนการคดิวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

ข้อท่ี 14 ทา่นค้นคว้าหาความรู้ ความชํานาญในงานท่ีปฏิบตัเิพิม่เตมิอยา่งตอ่เน่ือง  ข้อท่ี 16 ทา่นใช้

ภาษาองักฤษในการตดิตอ่ส่ือสารกบัชาวตา่งชาตไิด้ และข้อท่ี 17 ทา่นอา่นและเข้าใจวารสารทางการ

พยาบาลหรือหนงัสือท่ีเก่ียวกบัการพยาบาลท่ีเป็นภาษาองักฤษได้ ท่ีนกัศกึษามีคณุลกัษณะอยูใ่น

ระดบัปานกลาง 
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ตาราง 4 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ด้านคณุธรรมจริยธรรม เป็นรายข้อ 

 

ด้านคณุธรรมจริยธรรม n = 256 การแปลความหมาย 

X  S.D. 

21. ทา่นให้เวลา รับฟังปัญหาและความต้องการ

ของผู้ ป่วยด้วยความเตม็ใจ................................. 

22. ทา่นไมล่ว่งละเมิดความเป็นสว่นตวั สิทธิและ

รักษาความลบัของผู้ อ่ืน......................................  

23. ทา่นเคารพและยอมรับความคดิเหน็ ความ

เช่ือและคา่นิยมของผู้ อ่ืน.................................... 

24. ทา่นสามารถอดทนตอ่ความคดิเห็นท่ีแตกตา่ง

และสถานการณ์ท่ีขดัแย้งได้............................... 

25. ทา่นมีความเมตตา เอือ้อาทรและเห็นอกเห็น

ใจตอ่ผู้ อ่ืน.........................................................  

26. ทา่นมีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์และเสียสละ... 

27. ทา่นมีความสขุมุ รอบคอบ และมีเหตผุล........ 

28. ทา่นมีทา่ทีท่ีนุม่นวล ละมนุละมอ่ม................ 

29. ทา่นเคารพ ปฏิบตัติามกฏ ระเบียบ กฏเกณฑ์

ของสงัคมอยา่งเคร่งครัด.................................... 

30. ทา่นแสดงออกถึงการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมได้

อยา่งเหมาะสม................................................. 

31. ทา่นให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้ อ่ืนโดยมิได้ร้องขอ 

32. ทา่นปฏิบตัหิน้าท่ีโดยไมเ่ห็นแก่ความเหน็ด

เหน่ือย..............................................................  

33. เม่ือทา่นได้รับมอบหมายให้ดแูลผู้ ป่วย ทา่นก็

จะปฏิบตัอิยา่งเตม็ความสามารถ........................  

34. ทา่นให้เกียรตแิก่ผู้ใช้บริการ.......................... 

 

4.25 

 

4.35 

 

4.37 

 

4.05 

 

4.32 

4.04 

3.75 

3.80 

 

3.93 

 

3.93 

3.92 

 

3.80 

 

4.26 

4.40 

 

0.64 

 

0.69 

 

0.60 

 

0.65 

 

0.64 

0.62 

0.63 

0.72 

 

0.67 

 

0.66 

0.65 

 

0.65 

 

0.60 

0.60 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 



42 
 

ตาราง 4 (ตอ่) 

 

ด้านคณุธรรมจริยธรรม n = 256 การแปลความหมาย 

X  S.D. 

35. ทา่นยินดีชว่ยเหลืองานขององค์กรนอกเวลา

ปฏิบตังิาน........................................................   

36. ทา่นได้บริจาคทรัพย์ชว่ยในกิจกรรมของ

สว่นรวม...........................................................  

37. ทา่นร่วมงานตามประเพณีท่ีองค์กรจดัอยา่ง

สม่ําเสมอ......................... ................................ 

38. ทา่นเป็นคนตรงตอ่เวลา...............................  

39. ทา่นไมข่าดเวรโดยไมมี่การแจ้งลว่งหน้า........ 

40. ทา่นรู้จกัใช้จา่ยอยา่งประหยดั......................  
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รวม 4.05 0.40 มาก 

 

จากตาราง 4 นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ มีคณุลกัษณะด้านคณุธรรม

จริยธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.05, S.D. = 0.40) เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่ นกัศกึษามี

คณุลกัษณะด้านคณุธรรมจริยธรรม อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ 
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ตาราง 5 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล เป็นรายข้อ 

 

ด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล n = 256 การแปลความหมาย 

X  S.D. 

41. ทา่นสามารถนําทฤษฎีทางการพยาบาลมาใช้

ในการปฏิบตักิารพยาบาลได้..............................  

42. ทา่นสามารถนําแนวคดิและทฤษฎีในศาสตร์

สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการปฏิบตักิาร

พยาบาลได้....................................................... 

43. ทา่นมีการประเมินภาวะสขุภาพของบคุคล 

ครอบครัว ชมุชนทัง้ด้านกาย จิตสงัคมและจิต

วิญญาณได้...................................................... 

44. ทา่นสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความ

ต้องการด้านสขุภาพของผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม. 

45. ทา่นมีการวางแผนและดแูลการให้การ

พยาบาลตามปัญหาและความต้องการของผู้ ป่วย

ได้อยา่งเหมาะสม.............................................. 

46. ทา่นมีการผสมผสานการดแูลแบบปัจจบุนั

และการดแูลพืน้บ้านได้......................................  

47. ทา่นมีการสง่เสริมศกัยภาพในการดแูลตนเอง

ของผู้ ป่วยและญาตไิด้........................................ 

48. ทา่นมีการประยกุต์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในหนว่ยงานได้..... 

49. ทา่นมีข้อเสนอแนะแนวทางและทางเลือกท่ี

เป็นประโยชน์และเหมาะสมแก่ผู้ ป่วยและ

ครอบครัวได้..................................... ................. 

50. ทา่นมีความคดิริเร่ิมและพฒันาวิธีการ

พยาบาลท่ีเหมาะสม.......................................... 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 

ด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล n = 256 การแปลความหมาย 

X  S.D. 

51. ทา่นสามารถปฏิบตักิารพยาบาลโดยใช้

ความรู้ท่ีถกูต้องเหมาะสมกบัสถานการณ์............ 

52. ทา่นสามารถปฏิบตักิารพยาบาลท่ีสอดคล้อง

กบัความต้องการของผู้ ป่วยและครอบครัวได้........ 

53. ทา่นสง่เสริมให้ผู้ใช้บริการและญาตมีิสว่นร่วม

ในการรักษาพยาบาลได้.....................................  

54. ทา่นประเมินและปรับปรุงวิธีการปฏิบตักิาร

พยาบาลเป็นระยะๆและตอ่เน่ืองได้..................... 

55. ทา่นตดัสินใจในสถานการณ์ฉกุเฉินได้

ทนัทว่งที ถกูต้อง และปลอดภยั.......................... 

56. ทา่นอธิบายแก่ผู้ ป่วยก่อนลงมือปฏิบตักิาร

พยาบาลทกุครัง้................................................ 

57. ทา่นมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัตพิยาบาล

เพ่ือนํามาปรับปรุงแผนการพยาบาลได้................ 

58. ทา่นสามารถพฒันาวิธีการให้ข้อมลูเพ่ือการ

สง่เสริมและปรับเปล่ียนพฤตกิรรมสขุภาพ........... 

59. ทา่นมีการประสานการดแูลและการ

รักษาพยาบาลกบัทีมสขุภาพได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ................................ ....................

60. ทา่นชว่ยให้ผู้ ป่วยเข้าใจและยอมรับสภาพ

ความเจบ็ป่วยของตนเอง....................................  

61. ทา่นมีความสามารถจงูใจให้ผู้ ป่วยยอมรับ

และร่วมมือในการรักษาพยาบาล........................  
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 

ด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล n = 256 การแปลความหมาย 

X  S.D. 

62. ทา่นมีการปรับเปล่ียนการพยาบาลตาม

สภาวะของโรคและปัญหาของผู้ ป่วยและ

ครอบครัว........................................................ 

63. ทา่นใช้ศลิปะในการปฏิบตักิารพยาบาลตาม

ขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้...........................................  

64. ทา่นมีความสามารถในการให้คําแนะนํา

ผู้ ป่วยและครอบครัวในการฟืน้ฟคูวามสามารถ.... 

65. ทา่นมีความสามารถในการกระตุ้นให้ผู้ ป่วย

ชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั.... 

66. ทา่นรักษามาตรฐานของการพยาบาลอยา่ง

เคร่งครัด..........................................................  

 

 

3.64 

 

3.62 

 

3.62 

 

3.88 

 

3.84 

 

 

0.64 

 

0.67 

 

0.66 

 

0.66 

 

0.65 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 3.63 0.44 มาก 
 
 

จากตาราง 5 นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ มีคณุลกัษณะด้านทกัษะการ

ปฏิบตักิารพยาบาล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.63, S.D.= 0.44)เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

นกัศกึษามีคณุลกัษณะด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาลอยูใ่นระดบัมากเกือบทกุข้อ ยกเว้นข้อท่ี 42 

ทา่นสามารถนําแนวคดิและทฤษฎีในศาสตร์สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการปฏิบตักิารพยาบาลได้ ข้อ

ท่ี 46 ทา่นมีการผสมผสานการดแูลแบบปัจจบุนัและการดแูลพืน้บ้านได้ ข้อท่ี 48 ทา่นมีการประยกุต์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในหนว่ยงานได้ ข้อท่ี 50 ทา่นมีความคดิริเร่ิมและ

พฒันาวิธีการพยาบาลท่ีเหมาะสม ข้อท่ี 54 ทา่นประเมนิและปรับปรุงวิธีการปฏิบตักิารพยาบาลเป็น

ระยะๆและตอ่เน่ืองได้ และข้อท่ี 55 ทา่นตดัสินใจในสถานการณ์ฉกุเฉินได้ทนัทว่งที ถกูต้อง และ

ปลอดภยั ท่ีนกัศกึษามีคณุลกัษณะอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตาราง 6 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ โดยรวมและในแตล่ะด้าน จําแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา 

 

คณุลกัษณะของนกัศกึษา ชัน้ปีท่ีศกึษา 

ชัน้ปีท่ี 2 

(n = 80 ) 

ชัน้ปีท่ี 3 

(n = 88 ) 

ชัน้ปีท่ี 4 

(n = 88) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านความรู้ความสามารถ  

ด้านคณุธรรมจริยธรรม  

ด้านทกัษะการปฏิบตักิาร

พยาบาล 

3.65 

4.01 

3.52 

0.40 

0.40 

0.46 

3.72 

4.00 

3.58 

0.39 

0.43 

0.44 

3.85 

4.13 

3.78 

0.38 

0.35 

0.39 

รวม 3.71 0.37 3.75 0.38 3.91 0.33 

 

 จากตาราง 6 นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือทกุชัน้ปีมีคณุลกัษณะด้าน

ความรู้ความสามารถ ด้านคณุธรรมจริยธรรม และด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาลโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ( X = 3.71, S.D. = 0.71), ( X  = 3.75, S.D. = 0.38) และ ( X = 3.91, S.D. = 0.33) เม่ือ

พจิารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นกัศกึษาทกุชัน้ปีมีคณุลกัษณะของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรืออยูใ่นระดบัมากทกุด้านเชน่เดียวกนั 
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ตาราง 7 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ โดยรวมและในแตล่ะด้าน จําแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

คณุลกัษณะของนกัศกึษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนต่ํา 

(n = 43 ) 

ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนปานกลาง 

 (n = 126) 

ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนสงู 

 (n = 87 ) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านความรู้ความสามารถ  

ด้านคณุธรรมจริยธรรม  

ด้านทกัษะการปฏิบตักิาร

พยาบาล 

3.73 

4.08 

3.68 

0.44 

0.41 

0.47 

3.72 

4.06 

3.65 

0.38 

0.40 

0.42 

3.78 

4.02 

3.58 

0.38 

0.39 

0.45 

รวม 3.82 0.40 3.80 0.36 3.78 0.37 

 

จากตาราง 7 นกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในทกุระดบัมีคณุลกัษณะของนกัศกึษา

พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.82, S.D. = 0.40), ( X  = 

3.80, S.D. = 0.36) และ ( X = 3.78, S.D. = 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นกัศกึษา

พยาบาลท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู ปานกลางและต่ํา มีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน 
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ตาราง 8 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ โดยรวมและในแตล่ะด้าน จําแนกตามลกัษณะการอบรมเลีย้งดูของ

ครอบครัว 

 

คณุลกัษณะของนกัศกึษา ลกัษณะการอบรมเลีย้งดขูองครอบครัว 

แบบมีเหตผุล 

(n = 158) 

แบบใช้อํานาจ

ควบคมุ 

(n = 34 ) 

แบบปลอ่ย

ตามใจ 

(n = 64) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านความรู้ความสามารถ  

ด้านคณุธรรมจริยธรรม  

ด้านทกัษะการปฏิบตักิาร

พยาบาล 

3.73 

4.04 

3.63 

0.41 

0.43 

0.47 

3.82 

4.13 

3.71 

0.44 

0.39 

0.53 

3.74 

4.04 

3.59 

0.32 

0.31 

0.31 

รวม 3.78 0.39 3.87 0.43 3.78 0.25 

 

จากตาราง 8 นกัศกึษาท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดใูนทกุรูปแบบมีคณุลกัษณะของนกัศกึษา

พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือโดยรวม อยูใ๋นระดบัมาก  ( X = 3.78, S.D. = 0.39), ( X  = 

3.87, S.D. = 0.43) และ ( X = 3.78, S.D. = 0.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นกัศกึษาท่ีได้รับ

การอบรมเลีย้งดแูบบมีเหตผุล แบบใช้อํานาจควบคมุ และแบบปลอ่ยตามใจ มีคณุลกัษณะของ

นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ทัง้ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

และด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล อยูใ่นระดบัมากเชน่เดียวกนั 
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ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ

โดยรวมและในแตล่ะด้าน จําแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และลกัษณะการอบรม

เลีย้งด ูโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิต ิจงึทําการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยวิธีเชฟเฟ่  

  

ตาราง 9 การเปรียบเทียบคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ โดยรวม

และในแตล่ะด้าน จําแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา 

 

คณุลกัษณะของนกัศกึษา แหลง่ความ

แปรปรวน 

df SS MS F p 

 

ด้านความรู้ความสามารถ  

 

 

ด้านคณุธรรมจริยธรรม  

 

 

ด้านทกัษะการปฏิบตักิาร

พยาบาล 

 

รวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

2 

253 

255 

2 

253 

255 

2 

253 

255 

2 

253 

255 

1.592 

38.929 

40.521 

0.880 

40.617 

41.497 

3.081 

47.809 

50.890 

1.807 

33.749 

35.556 

0.796 

0.154 

 

0.440 

0.161 

 

1.541 

0.189 

 

0.904 

0.133 

5.176 

 

 

2.742 

 

 

8.154 

 

 

6.774 

0.006 

 

 

0.066 

 

 

0.001 

 

 

0.001 

 

 จากตาราง 9 นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ีตา่งกนั มี

คณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาลโดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นกัศกึษาในชัน้ปีท่ีตา่งกนัมีคณุลกัษณะด้านความรู้ความสามารถและ

ด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาลแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นด้านคณุธรรม

จริยธรรมไมพ่บความแตกตา่ง 

เม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจงึทําการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่

โดยวิธีของเชฟเฟ่ ดงัแสดงในตาราง 10-12 
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ตาราง 10 การทดสอบความแตกตา่งของคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรือ โดยรวม จําแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา เป็นรายคู่ 

 

ชัน้ปีท่ีศกึษา X  ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 

      3.71 3.75          3.91 

ชัน้ปีท่ี 2 

ชัน้ปีท่ี 3 

ชัน้ปีท่ี 4 

3.71 

3.75 

3.91 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

 

จากตาราง 10 นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 2 และ

ชัน้ปีท่ี 3 มีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ โดยรวม แตกตา่งจาก

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่ง 

 

ตาราง 11 การทดสอบความแตกตา่งของคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรือ ด้านความรู้ความสามารถ จําแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา  เป็นรายคู่ 

 

ชัน้ปีท่ีศกึษา X  ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 

3.65 3.72 3.85 

ชัน้ปีท่ี 2 

ชัน้ปีท่ี 3 

ชัน้ปีท่ี 4 

3.65 

3.72 

3.85 

 

 

 

 * 

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

 

จากตาราง 11 นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 2 มี

คณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ด้านความรู้ความสามารถแตกตา่ง

กบันกัศกึษาท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 4 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความ

แตกตา่ง 
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ตาราง 12 การทดสอบความแตกตา่งของคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรือ ด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล จําแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา เป็นรายคู่ 

 

ชัน้ปีท่ีศกึษา X  ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 

     3.52     3.58   3.78 

ชัน้ปีท่ี 2 

ชัน้ปีท่ี 3 

ชัน้ปีท่ี 4 

3.52 

3.58 

3.78 

 

 

  

 

 

 

* 

* 

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

 

จากตาราง 12 นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 2 และ

ชัน้ปีท่ี 3 มีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ด้านทกัษะการปฏิบตักิาร

พยาบาล แตกตา่งจากนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความ

แตกตา่ง 
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ โดยรวม

และในแตล่ะด้าน จําแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

คณุลกัษณะของนกัศกึษา แหลง่ความ

แปรปรวน 

df SS MS F p 

 

ด้านความรู้ความสามารถ  

 

 

ด้านคณุธรรมจริยธรรม  

 

 

ด้านทกัษะการปฏิบตักิาร

พยาบาล 

 

รวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

2 

253 

255 

2 

253 

255 

2 

253 

255 

2 

253 

255 

0.189 

40.332 

40.521 

0.157 

41.340 

41.497 

0.361 

50.529 

50.890 

0.061 

35.495 

35.556 

0.095 

0.159 

 

0.079 

0.163 

 

0.181 

0.200 

 

0.030 

0.140 

0.593 

 

 

0.482 

 

 

0.905 

 

 

0.217 

0.553 

 

 

0.618 

 

 

0.406 

 

 

0.805 

 

จากตาราง 13 นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ตา่งกนั มีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาลโดยรวมและในแตล่ะด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตาราง 14 การเปรียบเทียบคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ โดยรวม

และในแตล่ะด้าน จําแนกตามลกัษณะการอบรมเลีย้งดขูองครอบครัว 

 

คณุลกัษณะของนกัศกึษา แหลง่ความ

แปรปรวน 

df SS MS F p 

 

ด้านความรู้ความสามารถ  

 

 

ด้านคณุธรรมจริยธรรม  

 

 

ด้านทกัษะการปฏิบตักิาร

พยาบาล 

 

รวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

2 

253 

255 

2 

253 

255 

2 

253 

255 

2 

253 

255 

0.242 

40.279 

40.521 

0.232 

41.265 

41.497 

0.340 

50.550 

50.890 

0.250 

35.306 

35.556 

0.121 

0.159 

 

0.116 

0.163 

 

0.170 

0.200 

 

0.125 

0.140 

0.761 

 

 

0.713 

 

 

0.852 

 

 

0.895 

0.468 

 

 

0.491 

 

 

0.428 

 

 

0.410 

 

จากตาราง 14 นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดใูน

ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั มีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาลโดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 

 



บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. ศกึษาคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ  ใน 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคณุธรรม จริยธรรม และด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล  

2. เปรียบเทียบคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิ ทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือระดบั

ปริญญาตรี โดยรวมและในแตล่ะด้าน จําแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และลกัษณะ

การอบรมเลีย้งดขูองครอบครัว  

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

1. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยันี ้คือ นกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑติ วิทยาลยั

พยาบาลกองทพัเรือ ชัน้ปีท่ี 2-4 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 256 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในครัง้นี ้คือ แบบสอบถามคณุลกัษณะของ

นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ประกอบด้วย ด้านความรู้ความสามารถ จํานวน 20 ข้อ 

ด้านคณุธรรมจริยธรรม จํานวน 20 ข้อ และด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล จํานวน 26 ข้อ รวม

ทัง้สิน้ 66 ข้อ แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scales) 5 ระดบัตาม

วิธีของไลเคร์ิท (Likert) คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.961 

3. ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง จากนัน้ได้ทําหนงัสือขอความอนเุคราะห์ใน

การเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือทําการวิจยัถึงเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมลูจาก

นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ โดยผู้ วิจยันําแบบสอบถามไปแจกทัง้หมด 256 ชดุ

ได้รับกลบัคืนมาและมีความสมบรูณ์ 256 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 100 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี  ้

1. ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่   

ร้อยละ  

2. ตามความมุง่หมายข้อ 1 เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรือ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคณุธรรมจริยธรรม และด้านทกัษะ                   

การปฏิบตักิารพยาบาล โดยใช้การวิเคราะห์หาคา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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3. การเปรียบเทียบคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือระดบั

ปริญญาตรี โดยรวมและในแตล่ะด้าน ตามจดุมุง่หมายของการวิจยัข้อ 2 โดยจําแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ลกัษณะการอบรมเลีย้งดขูองครอบครัว โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว เม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจงึทําการทดสอบความแตกตา่งของคา่

คะแนนเฉล่ียเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. นกัศกึษาพยาบาล มีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 

โดยรวมและในแตล่ะด้าน อยูใ่นระดบัมาก 

 2. นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ีตา่งกนั มีคณุลกัษณะ

ของนกัศกึษาพยาบาลโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบวา่ นกัศกึษาพยาบาล มีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาลด้านความรู้ความสามารถและ

ด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาลแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นด้านคณุธรรม

จริยธรรมไมพ่บความแตกตา่ง 

3. นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนั          

มีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาลโดยรวมและในแตล่ะด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั  

4. นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดใูนลกัษณะ          

ท่ีแตกตา่งกนั มีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาลโดยรวมและในแตล่ะด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั  

 

การอภปิรายผล 

1. จากการศกึษาคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือใน 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคณุธรรม จริยธรรม และด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล พบวา่ 

นกัศกึษามีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือโดยรวมและในแตล่ะด้าน  

อยูใ่นระดบัมาก ผู้ วิจยัขออภิปรายผลเป็นรายด้าน ดงันี  ้

 1.1  ด้านความรู้ความสามารถ จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามีคณุลกัษณะของนกัศกึษา

พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือด้านความรู้ความสามารถ  อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ เน้นให้นกัศกึษาพยาบาลมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์

ทํางานและค้นคว้าหาข้อมลูทางวิชาการ มีความเข้าใจและยอมรับในทกัษะของความเป็นมนษุย์ โดย

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนและผู้ ร่วมงาน นอกจากนีย้งัมีความสามารถในการดแูลผู้ ป่วยโดยคํานงึถึง

ประโยชน์สงูสดุของผู้ ป่วย และได้รับการฝึกปฏิบตัใิห้มีความเช่ียวชาญท่ีไมเ่น้นด้านเทคโนโลยี แตต้่อง
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อาศยัความรู้ทางด้านจติวิทยาและสงัคมวิทยา โดยการให้คําแนะนําแก่ผู้ ป่วยเม่ือผู้ ป่วยเผชญิกบัภาวะ

ผดิปกตทิางด้านร่างกาย จติใจและสงัคม รวมถึงสามารถให้ข้อมลูด้านสขุภาพแก่ผู้ ป่วยได้อยา่งถกูต้อง  

ซึง่วิชาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพท่ี ต้องให้การชว่ยเหลือผู้ ป่วย ทําให้นกัศกึษาพยาบาล ต้องมีความรู้

ความสามารถท่ีพร้อมนําไปประยกุต์ใช้ได้ในทนัทีทนัใด ดงัท่ีจินตนา ยนูิพนัธ์ (2525: ม.ป.ป.) กลา่วไว้

วา่ บณัฑติพยาบาลจะต้องมีความรู้ ความสามารถในสาขาพยาบาลศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เป็นอยา่งดี ต้องเป็นผู้ ท่ีรู้จกัคดิ คือคดิเป็น และแก้ปัญหาได้ มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และเป็นผู้ ท่ีมี

คา่นิยมท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบังานวิจยัของจิราพร อดุมกิจพิพฒัน์และปราชญาวตี ยมานนัตกุล 

(2549: 42-43) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองคณุลกัษณะบณัฑติท่ีพงึประสงค์ของบณัฑติพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี สรุาษฎร์ธานี พบวา่ คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์รายข้อในหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑติ

จากการท่ีเพ่ือนและอาจารย์ประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก ซึง่ได้แก่ การเคารพในคณุคา่ของศกัดิศ์รีและ

ความเป็นปัจเจกบคุคลทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน ทํางานได้อยา่งมีอิสระและทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ การตดิตอ่ส่ือสาร 

ให้ความรู้และการให้คําปรึกษาด้านสขุภาพ เชน่เดียวกนักบังานวิจยัของอวยพร ตณัมขุยกลุ (2539: 

23-29) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ของพยาบาลวิชาชีพ พบวา่ บณัฑติท่ีสําเร็จการศกึษา

วิชาชีพพยาบาลศาสตร์ท่ีจะไปปฏิบตังิานในฐานะพยาบาลวิชาชีพควรจะมีลกัษณะดงันี ้คือ เป็นผู้ มี

ความรู้ทัง้ศาสตร์ด้านการพยาบาลและศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง มีทกัษะการเขียนทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ มีทกัษะการพดูและการตดิตอ่ส่ือสารกบับคุลากรในทีมสขุภาพและบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ได้เป็นอยา่งดี มีภาวะการเป็นผู้ นํา และมีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ให้บริการแก่ผู้บริการและครอบครัวได้เป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 1.2  ด้านคณุธรรม จริยธรรม จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามีคณุลกัษณะของนกัศกึษา

พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือด้านคณุธรรม จริยธรรม  อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ

วิทยาลยัพยาบาลเน้นการพฒันานกัศกึษาพยาบาลให้เป็นผู้ ท่ีมีความรับผดิชอบตอ่ภาระหน้าท่ีของ

พยาบาล รู้จกัให้เกียรตแิก่ผู้ใช้บริการ และดแูลผู้ ป่วยอยา่งเตม็ความสามารถ รวมถึงไมล่ว่งละเมดิสิทธิ

ความเป็นสว่นตวั และรู้จกัรักษาความลบัของผู้ อ่ืน นอกจากนีน้กัศกึษาพยาบาลยงัมีความเมตตากรุณา 

มีทา่ทีท่ีนุม่นวล สขุมุรอบคอบ มีเหตผุล เอือ้อาทรและรู้จกัเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน มีความอดทนตอ่ความ

คดิเห็นท่ีแตกตา่งเม่ือเผชิญกั บสถานการณ์ท่ีมีคว ามขดัแย้งได้ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้  

นอกจากนีก้ารขึน้ฝึกภาคปฏิบตัใินหอผู้ ป่วย นกัศกึษาต้องมีความรับผดิชอบทัง้ตอ่หน้าท่ี ตอ่ตนเอง

และตอ่ผู้ ป่วย จงึทําให้นกัศกึษาพยาบาลต้องมีคณุธรรมจริยธรรม ดงัท่ีนนัทนา นํา้ฝน (2538: 3) กลา่ว

ไว้วา่ พยาบาลต้องมีสํานึกความรับผดิชอบทัง้ตอ่ตนเองและสงัคม เม่ือพยาบาลสามารถให้บริการแก่

ผู้ รับบริการได้ตามท่ีสงัคมคาดหวงัให้สามารถแสดงลกัษณะเฉพาะของพยาบาลให้เป็นท่ีประจกัษ์

ชดัเจนแก่สงัคม ซึง่คณุลกัษณะเฉพาะนัน้เป็นเอกลกัษณ์ของวิชาชีพพยาบาล บคุคลต้องสามารถแสดง
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พฤตกิรรมได้ถกูต้องเหมาะสมตามบทบาทวิชาชีพพยาบาล เชน่เดียวกนักบัสิวลี ศริิไล (2528: 131-138) 

กลา่วไว้วา่ พยาบาลต้องเป็นผู้ เสียสละ อทุศิตนและมีความอดทนสงู สามารถปฏิบตักิารพยาบาล    

เพ่ือประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนโดยไมห่วงัสิ่งตอบแทน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของประนอม รอดวินิจและคณะ 

(2549: บทคดัยอ่) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองพฤตกิรรมเชงิจริยธรรมของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล             

บรมราชชนนี สริุนทร์ พบวา่ นกัศกึษาพยาบาลมีพฤตกิรรมเชงิจริยธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นกัศกึษาพยาบาลมีพฤตกิรรมเชงิจริยธรรมอยูใ่นระดบัมากเชน่เดียวกนั 

โดยนกัศกึษาพยาบาลมีพฤตกิรรมเชงิจริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์มากท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านความ

เสียสละ ด้านการเคารพในความเป็นมนษุย์ และด้านความมีระเบียบวินยั ตามลําดบั เชน่เดียวกนักบั

งานวิจยัของดจุเดือน เขียวเหลืองและคณะ (2541: ก) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง พฤ ตกิรรมทางจริยธรรมของ

นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อตุรดติถ์ พบวา่ นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3        

มีพฤตกิรรมในระดบัพงึประสงค์ 7 ด้าน ได้แก่  ความสภุาพออ่นโยน ความรับผดิชอบ ความอดทน    

ความเมตตากรุณา ความร่วมมือสามคัคี ความมีระเบียบวินยัและความเคารพในความเป็นมนษุย์ 

1.3 ด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามีคณุลกัษณะ

ของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล อยูใ่นระดบัมาก 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในการเรียนภาคปฏิบตั ิวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือได้ฝึกให้นกัศกึษาพยาบาล    

มีทกัษะในการอธิบายให้ผู้ ป่วยรับทราบถึงการพยาบาลก่อนลงมือปฏิบตักิารพยาบาล อีกทัง้ยงัมีทกัษะ

ในการกระตุ้นให้ผู้ ป่วยสามารถชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั และมีทกัษะในการ

สง่เสริมให้ผู้ ป่วยและญาตมีิสว่นร่วมในการรักษาพยาบาล นอกจากนีอ้าจารย์ยงัได้สอนนกัศกึษา

พยาบาลให้มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการด้านสขุภาพและการแนะนําสิ่งท่ี

เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วยได้ รวมถึงความสามารถในการปฏิบตักิารพยาบาลโดยใช้ความรู้ท่ีเหมาะสม

และถกูต้องตรงกบัสถานการณ์ในขณะนัน้ได้ สอนให้สามารถตดัสินใจได้อยา่งถกูต้องและทนัทว่งที 

สามารถจงูใจให้ผู้ ป่วยยอมรับในความเจบ็ป่วยของตนเอง และพดูจงูใจผู้ ป่วยให้ความร่วมมือในการ

รักษาพยาบาลได้ ซึง่วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีต้องให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้ ป่วย จงึทําให้นกัศกึษา

พยาบาลต้องมี ทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล  ดงัท่ีกลุยา ตนัตผิลาชีวะ (2538: 35-38) กลา่วไว้วา่  

นกัศกึษาพยาบาลทกุคนต้องพฒันาทกัษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ ซึง่ถือวา่เป็นหวัใจสําคญัของ

การศกึษาในวิชาชีพพยาบาล ซึง่การปฏิบตัพิยาบาลนัน้ เป็นการพยาบาลแก่ผู้ ป่วยและผู้ รับบริการทาง

สขุภาพโดยตรงในสถานการณ์จริง เชน่ ในโรงพยาบาล สถานีอนามยัและหมูบ้่าน ทกัษะการปฏิบตักิาร

พยาบาลในหอผู้ ป่วยเป็นสิง่สําคญัในการฝึกปฏิบตังิาน นกัศกึษาจะมีทกัษะในการฝึกปฏิบตังิานต้อง

อาศยัความรู้ ความตัง้ใจ ทศันคต ิความคดิ และความรู้สกึท่ีมีตอ่การทํางาน สอดคล้องกบังานวิจยัของ

โสภา ลีศ้ริิวฒันกลุและคะนงึนิตย์ พงษ์สิทธิถาวร (2545: 90) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง ทกัษะการพยาบาลระดบั
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วิชาชีพตามการรับรู้ของบณัฑติ  พบวา่ นกัศกึษาพยาบาลมี ทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล เพ่ือการ

สง่เสริมสขุภาพและการรักษา สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัดีมาก มี ทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล เพ่ือการ

ป้องกนัโรคทกุข้ออยูใ่นระดบัดีมาก และมีทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาลเพ่ือการฟืน้ฟสูภาพอยูใ่นระดบั

ดีมาก เชน่เดียวกนักบังานวิจยัของวิรานชุ ศวิดลุย์ และคณะ (2544: มปน) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง ความพร้อม

ในการเช้าสูวิ่ชาชีพพยาบาลของผู้ สําเร็จการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ วิทยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี ชลบรีุ พบวา่ นกัศกึษาพยาบาลท่ีสําเร็จการศกึษามีความพร้อมในการเข้าสูวิ่ชาชีพพยาบาล

ด้านความสามารถในการปฏิบตัิการพยาบาลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2. การเปรียบเทียบคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือระดบั

ปริญญาตรี โดยรวมและในแตล่ะด้าน ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้

 2.1 นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีท่ีแตกตา่งกนั มีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยั

พยาบาลกองทพัเรือ  โดยรวม ด้านความรู้ความสามารถ และด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล

แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 และ 3 มีคณุลกัษณะของ

นกัศกึษาพยาบาลโดยรวมและด้าน ทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล แตกตา่งจากนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4   

สว่นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2  มีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล ด้านความรู้ความสามารถแตกตา่งจาก

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการท่ีวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือได้จดัให้นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 

เรียนวิชาเฉพาะในทางทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัทางการพยาบาล ซึง่นกัศกึษาพยาบาลต้องมีเรียนทัง้    

วิชาพืน้ฐานทัว่ไป วิชาพืน้ฐานทางวิชาชีพ และวิชาชีพทางการพยาบาล อีกทัง้นกัศกึษาในชัน้ปีท่ี 4           

มีวิชาเรียนท่ีเพิม่มากขึน้กวา่นกัศกึษาในชัน้ปีท่ี 2 และ  3 รวมทัง้เป็นนกัศกึษาท่ีใกล้จะจบการศกึษา 

นอกจากนีน้กัศกึษาในชัน้ปีท่ี 4 ยงัมีโอกาสได้ขึน้ฝึกปฏิบตัใินหอผู้ ป่วยกบัรุ่นพ่ีท่ีจบการศกึษาแล้ว

มากกวา่นกัศกึษาชัน้ปีอ่ืนๆ จงึทําให้นกัศกึษาในชัน้ปีท่ี 4 มีประสบการณ์ด้านความรู้ความสามารถ

และด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาลสงูกวา่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 และ 3 ดงัท่ีคอฟแมน (วลัลภา เทพหสัดนิ 

ณ อยธุยา. 2530: 41-42; อ้างอิงจาก Kauffman. n.d.: 19-21) ได้กลา่วถึงลกัษณะของนสิตินกัศกึษาไว้ 

ได้แก่ 1. เป็นผู้ ท่ีเข้ามาแสวงหาความรู้และมุง่มัน่ในสาขาวิชาใดวิชาหนึง่ 2. ต้องการแสวงหาความมัน่คง

ทางสงัคม 3. เป็นผู้ ท่ีมีอดุมคตแิละจิตใจดี 4. มีความกระตือรือร้นในการเรียน 5. ต้องการค้นพบตนเอง 

มีความเป็นตวัของตวัเอง 6. มีความขดัแย้งและมีความรู้สกึท่ีเป็นปฏิปักษ์ตอ่การบริหาร ซึง่สอดคล้อง

กบัผลการวิจยัท่ีศกึษาสภาพนิสติในมหาวิทยาลยัของสหรัฐอเมริกา มีลกัษณะท่ีใกล้เคียงกบัสภาพนิสิต

ในปัจจบุนัของประเทศไทย นอกจากนีว้ลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2530: 43) ได้กลา่วถึงลกัษณะนิสติ

ไว้ ดงันี ้1. นิสิตชัน้ปีท่ีหนึง่ นิสิตจะรู้สกึต่ืนเต้น มีความสนใจตอ่ทกุๆสิ่งรอบตวั ทัง้กิจกรรมการเรียนและ

กิจกรรมสงัคมในมหาวิทยาลยั มีความตัง้ใจในการศกึษาและการปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมมหาวิทยาลยั 

พร้อมท่ีจะเช่ือฟังคําสัง่สอนของอาจารย์ 2. นิสิตชัน้ปีท่ีสอง นิสิตจะเร่ิมมีความคดิเห็น ขดัแย้งกบัอาจารย์ 
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มีความรู้สกึเป็นผู้ใหญ่มากขึน้ 3. นิสิตชัน้ปีท่ี สาม นิสิตจะอยูร่่วมกบักลุม่เพ่ือน  อีกทัง้เร่ิมเพิกเฉยตอ่

สงัคมมหาวิทยาลยัและการเรียน 4. นิสิตชัน้ปีท่ี ส่ี นิสิตเร่ิมสนใจในเร่ืองเก่ียวกบัการหางาน และ

การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ รวมทัง้ความก้าวหน้าในอนาคต เชน่เดียวกนั กบังานวิจยัของ  

เกศกาญจน์ บวัผนั (2543: 81) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองการศกึษาตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนของ

นสิติพยาบาล โครงการร่วมผลติหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑติระหวา่งวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

เขตภาคเหนือตอนลา่ง กบัมหาวิทยาลยันเรศวร พบวา่ นิสิตพยาบาลในชัน้ปีท่ีสงูขึน้ จะมี ความสนใจ 

ในการทดลองปฏิบตัลิดลง มุง่ความรู้ความจําในภาคทฤษฎีเพ่ือนําไปใช้ในการสอบมากกวา่  

 สว่นด้านคณุธรรมจริยธรรม พบวา่ นกัศกึษาท่ีศกึษาในชัน้ปีท่ีแตกตา่งกนั มีคณุลกัษณะ

ไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในหลกัสตูรของวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ได้กําหนดให้นกัศกึษา

พยาบาลต้องศกึษาวิชาการทหาร จํานวน 4 หนว่ยกิต จงึทําให้นกัศกึษาพยาบาลต้องเป็นผู้ ท่ีมีระเบียบ

วินยัสงู อีกทัง้วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือเป็นสถาบนัทางการทหารท่ีหลอ่หลอมให้นกัศกึษาพยาบาล

ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความอดทน มีความเคารพตอ่บคุคลท่ีอาวโุสกวา่ และรู้จกัการเสียสละให้แก่ผู้ อ่ืน  นอกจากนี ้

ทางวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ยงัได้กําหนดให้นกัศกึษาพ ยาบาลทกุคนต้อง อาศยัอยูป่ระจําใน

หอพกัของวิทยาลยั จงึทําให้นกัศกึษาต้องปรับตวัให้เข้ากบัเพ่ือนๆและกฎระเบียบของสถาบนั จงึทําให้

นกัศกึษาพยาบาลมีคณุลกัษณะท่ีไมแ่ตกตา่งกนั ดงัท่ีอําพล จินดา-วฒันะ (2539: 28-29) ได้กลา่วไว้

วา่ วิชาชีพ พยาบาลในปี 2002 พยาบาลต้อง “ก้าวมัน่ ทนัโลก” พยาบาลต้องรู้จกัคดิและลงมือปฏิบตัิ

ให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก รวมทัง้ต้องพฒันาวิชาชีพพยาบาลให้ไปสูก่าร “ก้าวลํา้ นําโลก” 

ซึง่การจะพฒันาพยาบาลวิชาชีพให้เป็น ผู้คดิ ผู้ ลงมือปฏิบตัิ  และสามารถพิจารณาอยา่งรอบคอบ          

โดยยดึหลกัธรรม  การมีจริยธ รรมและความมีศกัดิศ์รี ซึง่เป็นสิ่ง ท่ีทําให้เกิดควา มเปล่ียนแปลงได้ใน

วิชาชีพพยาบาลและวิชาชีพอ่ืนๆ  ซึง่ตา่งจากงานวิจยัของ สวุลกัษณ์  ตัง้ประดษิฐ์ และคณะ (2536: 

ม.ป.ป.) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมทางจริยธรรมของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลในสงักดักอง

งานวิทยาลยัพยา บาล พบวา่นกัศกึษาพยาบาล ท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ีแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมทาง

จริยธรรมแตกตา่งกนั 

 2.2 นกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนัมีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือโดยรวมและในแตล่ะด้าน ไมแ่ตกตา่งกนัซึง่เป็นไมไ่ปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ได้ศกึษา และอาศยัอยู่ ใน

สภาพแวดล้อมท่ีมีความเหมือนกนั และนกัศกึษาในแตล่ะชัน้ปีได้ทํากิจกรรมร่วมกนั รวมถึงได้มีโอกาส

ใช้ชีวิตในหอพกัวิทยาลยัร่วมกนั อีกทัง้นกัศกึษาได้ผา่นกระบวนการหลอ่หลอมจากวิทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรือ  จงึทําให้นกัศกึษาพยาบาลมีคณุลกัษณะในด้านความรู้ความสามารถ ด้านคณุธรรม

จริยธรรมและด้าน ทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล ไมแ่ตกตา่งกนั  ดงัท่ียาห์กเจอร์และ วอห์ลเบร์ิก   
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(นเิวศน์ คํารัตน์. 2551: 1; อ้างอิงจาก Yager; & Walberg. 1962: 343-350) กลา่วไว้วา่ สภาพแวดล้อมเป็น

ปัจจยัสําคญัประการหนึง่ท่ีจะชว่ยกระตุ้นให้ผู้ เรียนกระตือรือร้นในการเรียนและการศกึษาค้นคว้า    

ชว่ยสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่ผู้ เรียน ทัง้นีเ้พราะสภาพแวดล้อมทางการศกึษามีความสําคญัตอ่

กระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ 1.เป็นระบบควบคมุปฏิสมัพนัธ์ในชัน้เรียน 2.สามารถพยากรณ์

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนได้ 3.มีอิทธิพลและสามารถพยากรณ์เจตคตขิองผู้ เรียนได้  ซึ่งตา่ง

จากงานวิจยัของขนษิฐา เจริญพนัธ์ (2546: 104) ท่ีได้ศกึษาเปรียบเทียบคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของ

พยาบาลวิชาชีพ ตามทศันะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสขุ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่นกัศกึษาพยาบาลท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูและปานกลาง มีทศันะตอ่

คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของพยาบาลวิชาชีพแตกตา่งกนั  

 2.3 นกัศกึษาท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดแูตกตา่งกนัมีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือโดยรวมและในแตล่ะด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่เป็นไมไ่ปตามสมมตฐิานท่ีตัง้

ไว้ โดยนกัศกึษาท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบมีเหตผุล แบบใช้อํานาจควบคมุ และ แบบปลอ่ยตามใจ 

จะมีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล ด้านคณุธรรมจริยธรรมอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ด้าน

ความรู้ความสามารถ และด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล ตามลําดบั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัศกึษา

ท่ีเข้ามาศกึษาท่ีวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือนัน้ได้ถกูกลัน่กรองผา่นกระบวนการคดัเลือกก่อนเข้า

ศกึษาตอ่ในวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ อีกทัง้ยงัต้องผา่นทดสอบทศันคตแิละผา่นระบบการสมัภาษณ์ 

ก่อนท่ีจะเข้ามาอยูใ่นสภาพแวดล้อมเดียวกนัในวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ และใช้ชีวิตร่วมกนัเป็น

เวลาอยา่งน้อย 1 ปี ซึง่สภาพแวดล้อมทางการเรียนและสงัคมท่ีวิทยาลยันีอ้าจหลอ่หลอมให้นกัศกึษามี

คณุลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั แม้วา่นกัศกึษาจะได้รับการอบรมเลีย้งดท่ีูแตกตา่งกนั   ดงัท่ีเบลล์และคณะ 

(ดวงเดือน พิพฒัน์ชเูกียรติ. 2541: 28-29; อ้างอิงจาก Bell; Other. 1978: 86-87) ได้กลา่ววา่ สภาพแวดล้อม

ภายในสถาบนัอดุมศกึษา มีความสําคญัตอ่กระบวนการพฒันานกัศกึษา เพราะสภาพแวดล้อมท่ีมี

ความสมบรูณ์ยอ่มทําให้การพฒันานกัศกึษาได้ผลดี เชน่ มีอาคารสถานท่ี มีเคร่ืองมือและมีระบบการ

บริหารงานดี เป็นต้น ซึง่สอดคล้องอรพนัธุ์ ประสิทธิรัตน์ (2533: 9-10) ท่ีได้ศกึษาลกัษณะกลุม่เพ่ือน

ของนกัศกึษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยัเป็นเร่ือง

สําคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของบคุคล โดยเฉพาะสพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงจนเป็นการเรียนรู้ ใน

สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้และประสบการณ์ของแตล่ะคนนัน้จะแตกตา่งกนัตามสภาพแวดล้อมของ

แตล่ะคน ประสบการณ์กบัการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิด ประสบการณ์เป็นเคร่ืองมือหรือ

วิธีท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ ในขณะเดียวกนัผลจากการเรียนรู้ทําให้คนมีความรู้ ทกัษะและเจตคติ แตก็่

ต้องอาศยัการจดัประสบการณ์ท่ีดีพอ จงึจะทําให้คนได้เรียนรู้เป็นผลสําเร็จ 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

จากผลการวิจยัท่ี พบวา่ นกัศกึษามีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรือโดยรวมและในแตล่ะด้านอยูใ่นระดบัมาก ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้  

1. ด้านความรู้ความสามารถ จากผลการศกึษา พบวา่ นกัศกึษามีคณุลกัษณะของนกัศกึษา

พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือด้านความรู้ความสามารถ อยูใ่นระดบัมาก แตย่งัมีประเดน็ท่ี

นกัศกึษาควรได้รับการพฒันาคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้คือ ทกัษะในการกําหนดข้อวินจิฉยัทางการพยาบาล

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ต้องมีกระบวนการคดิวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษ 

รวมทัง้นกัศกึษาควรท่ีจะกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ในงานท่ีต้องปฏิบตั ิตลอดจนตดิตามขา่วสาร 

ความเคล่ือนไหวทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือควรเน้นให้นกัศกึษารู้จกั

การคดิวิเคราะห์ รวมถึงเพิม่วิชาท่ีมีภาษาองักฤษเข้ามาเก่ียวข้อง เพ่ือให้นกัศกึษามีคณุลกัษณะของ

นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือด้านความรู้ความสามารถอยา่งครบถ้วนสมบรูณ์   

มากย่ิงขึน้  

 2. ด้านคณุธรรม จริยธรรม จากผลการศกึษา พบวา่ นกัศกึษามีคณุลกัษณะของนกัศกึษา

พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือด้านคณุธรรม จริยธรรม อยูใ่นระดบัมาก แตย่งัมีประเดน็ท่ี

นกัศกึษาควรได้รับการพฒันา กลา่วคือ นกัศกึษาควรมีความเมตตากรุณา เอือ้อาทร และรู้จกัเหน็อก

เห็นใจผู้ อ่ืน และควรมีความสขุมุรอบคอบ รู้จกัรักษาความลบัของผู้ ป่วย รวมถึงการมีใจรักพร้อมท่ีจะ

ให้บริการแก่ผู้ ป่วย ซึง่วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือควรพฒันาการเรียนการสอนท่ีเน้นการสอดแทรก

จริยธรรมด้านตา่งๆ ให้มากขึน้ในทกุชัน้ปี ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัศกึษามีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือด้านคณุธรรม จริยธรรม อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 

3. ด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล พบวา่ นกัศกึษามีคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล อยูใ่นระดบัมาก แตย่งัมีประเดน็ท่ี 

นกัศกึษาควรได้รับการพฒันาคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้คือ นกัศกึษาควรท่ีจะประยกุต์ศาสตร์ตา่งๆท่ี

เก่ียวข้องมาใช้ในการปฏิบตัิการพยาบาลในผู้ ป่วย มีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ได้อยา่งถกูต้อง รวมทัง้ต้องมีความสามารถในการตดัสนิใจในสถานการณ์ฉกุเฉินได้

อยา่งทนัทว่งที  ดงันัน้วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือควรสอนให้นกัศกึษากบัสถานการณ์จริง โดยเพิม่

จํานวนชัว่โมงในการฝึกปฏิบตัิในหอผู้ ป่วยให้มากขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัศกึษามีคณุลกัษณะของนกัศกึษา

พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์   

มากย่ิงขึน้  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

1. การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศกึษาของวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ

เทา่นัน้ ควรมีการศกึษากบันกัศกึษาวิทยาลยัพยาบาลอ่ืนๆ เพ่ือจะได้ศกึษาคณุลกัษณะของนกัศกึษา

พยาบาลท่ีอยูต่า่งวิทยาลยั 

2. ควรทําการศึกษาความคดิเห็นของอาจารย์และบคุคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะของ

นกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 

3. การวิจยัครัง้นีย้งัมีตวัแปรท่ีไมไ่ด้นํามาศกึษาอีกหลายด้าน เชน่ ภมูลํิาเนา ระดบัการศกึษา

ของบดิามารดาหรือผู้ปกครอง เจตคตติอ่วิชาชีพพยาบาล เป็นต้น ดงันั น้ควรจะเพิ่มตวัแปรเหลา่นี ้หรือ

ตวัแปรอ่ืนๆเข้าไปในการศกึษาคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือในครัง้

ตอ่ไปเพ่ือจําได้ทําให้ผลการวิจยัมีประโยชน์กว้างขวางย่ิงขึน้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

บรรณานุกรม 

 

กระทรวงศกึษาธิการ. (2543). พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

ครุุสภาลาดพร้าว. 

------------. (2545). พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงฯ. 

เกรียงศกัดิ ์พทิกัษ์อวกาศ. (2554, 17 ธนัวาคม). สมัภาษณ์โดย พชิญ์นรี พทิกัษ์อวกาศ ท่ีโรงพยาบาล

สมเดจ็พระป่ินเกล้า. 

กลุยา ตนัตผิลาชีวะ. (มกราคม, 2538). การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ. วารสารการศึกษาพยาบาล. 

เกศกาญจน์ บวัผนั. (2543). การศึกษาตวัแปรทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนของนิสิตพยาบาล 

โครงการร่วมผลิตหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิตระหว่างวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

เขตภาคเหนือตอนล่าง กบัมหาวิทยาลยันเรศวร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอดุมศกึษา). 

กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ขนิษฐา เจริญพนัธ์. (2546). การเปรียบเทียบคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ของพยาบาลวิชาชีพ         

ตามทศันะของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสขุ             

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การวิจยัการศกึษา). มหาสารคาม:  

บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. ถ่ายเอกสาร. 

จิรวฒัน์ วีรังกร. (2552). สรุปผลการประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั้งที ่7 เร่ืองพฒันาศาสตร์แห่ง    

บูรณาการผ่านเครือข่ายบณัฑิตอดุมคติไทย : สู่การตกผลึกทางปัญญา. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 

จินตนา ยนูิพนัธ์. (2525). การเรียนการสอนทางการพยาบาลศาสตร์. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 

จิราพร อดุมกิจพิพฒัน์; และปราชญาวตี ยมานนัตกลุ. (2549). คณุลกัษณะบณัฑิตทีพึ่งประสงค์        

ของบณัฑิตพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎร์ธานี.  สรุาษฎร์ธานี:       

บณัฑติวิทยาลยั วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎร์ธานี. ถ่ายเอกสาร. 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. (2551). แผนยทุธศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.2551-2555.  

สืบค้นเม่ือ 17 มิถนุายน 2554, จาก http://www.chula.ac.th/about/pillar/index.htm 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. (2553). คณุลกัษณะบณัฑิตทีพึ่งประสงค์ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

“บณัฑิตจุฬาฯ เป็นผูที้มี่คณุค่าของสงัคมโลก”. สืบค้นเม่ือ 17 มิถนุายน 2554, จาก 

www.academic.chala.ac.th/Curriculum/…/Rubric_grade.pdf 



65 
 

ดวงเดือน พิพฒัน์ชเูกียรติ. (2541). ปัจจยัทีมี่ความสมัพนัธ์กบัความสขุสมบูรณ์ของนกัศึกษาชัน้ปีที ่1 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (สขุศกึษา). กรุงเทพฯ:    

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ทบวงมหาวิทยาลยั. (2543, 10 มกราคม). แนวทางการปฏิรูปอดุมศึกษาตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (เอกสารประกอบการสมัมนา). กรุงเทพฯ: ทบวงฯ. 

ทศันา บญุทอง. (2538). การพฒันาการจดัการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิตเพือ่ตอบสนอง

บริการสาธารณสขุไทย: คณุลกัษณะและสมรรถนะหลกัของบณัฑิตทีพึ่งประสงค์ในยคุปฏิรูป

ระบบบริการสขุภาพไทย. กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล. 

นนัทนา นํา้ฝน. (2538). เอกลกัษณ์ของวิชาชีพพยาบาล. สงขลา: เทพการพิมพ์. 

นเิวศน์ คํารัตน์. (2551). การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ราชภฏันครสวรรค์. นครสวรรค์: มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ สถาบนัวิจยัและพฒันา. 

ถ่ายเอกสาร. 

ประนอม รอดวินิจ; และคณะ. (2549). การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สริุนทร์. สริุนทร์: บณัฑติวิทยาลยั วิทยาลยัพยาบาล            

บรมราชชนนี สริุนทร์. ถ่ายเอกสาร. 

ปรัชญา เวสารัชช์. (2545). การบริหารเขตพืน้ทีก่ารศึกษา: เพือ่คณุภาพการศึกษา. พมิพ์ครัง้ท่ี 2.

กรุงเทพฯ: สํานกังานปฏิรูปการศกึษา. 

ปญุทรี พว่งสวุรรณ; และคณะ. (2542). การประเมินคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ของบณัฑิตพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น . ขอนแก่น : บณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร. 

ผอ่งศรี เกียรตเิลิศนภา. (2536). การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกัการทาง

การศึกษาพยาบาล. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การอดุมศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน. (2542). ความหมายของคําว่า คณุลกัษณะ. สืบค้นเม่ือ 5 

กรกฎาคม 2554, จาก http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-3-search.asp 



66 
 

พชันี แก้วสวา่ง. (2542). คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ของพยาบาลตามความคิดเห็นของอาจารย์และ

นกัศึกษา วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จติวิทยาการศกึษา

และการแนะแนว). เชียงใหม่: บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร. 

ไพฑรูย์ สินลารัตน์; สมสขุ ธีระพิจิตร; และ วชันีย์ เชาว์ดํารง. (2552). กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบั          

อดุมศึกษาของประเทศไทย: จากการวิจยัสู่การปฏิบติั. พมิพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

พเยาว์ เอ่ียมวงศ์. (2538). คณุลกัษณะของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจ ตามทศันะของ

อาจารย์และนกัศึกษา วิทยาลยัพยาบาลตํารวจ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหาร

การศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . ถ่ายเอกสาร. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ (2546). ปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร. สืบค้นเม่ือ 1 กมุภาพนัธ์ 

2555, จาก http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/learning/edu_bsn.asp 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. (2541). หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต. สืบค้นเม่ือ 2 กมุภาพนัธ์ 2555,

จาก http://nurse.tu.ac.th/menu_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0% 0 

B8% A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.htm 

มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ. (2554ก). แนะนํามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. สืบค้นเม่ือ 17 

มิถนุายน 2554, จาก http://www2.swu.ac.th/aboutswu/introduction.asp 

------------. (2554ข). อตัลกัษณ์นิสิต มศว 9 ประการ. สืบค้นเม่ือ 17 มิถนุายน 2554, 

จาก http://swu60.swu.ac.th/home/Default.aspx?tabid=3307&article Type 

=ArticleView&articleld=202 

มาลนีิ จําเนียร; จารุนนัท์ สมบรูณ์สิทธ์ิ; และ รจนารถ ชใูจ. (2553). คณุลกัษณะบณัฑิตพยาบาลทีพึ่ง

ประสงค์ ประจําปีการศึกษา 2552: วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรีุ ตามการรบัรู้ของ

นกัศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษา. ราชบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

ราชบรีุ. ถ่ายเอกสาร. 

วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา. (2530). บคุลากรนิสิตนกัศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานกัพมิพ์จฬุาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั. 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก. (2554). ปรัชญาของหลกัสูตร. สืบค้นเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2554,  

 จาก http://www.rtanc.ac.th/rtanc1/node/11  

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ. (2554ก). แนะนําสถาบนั.สืบค้นเม่ือ 17 มิถนุายน 2554, จาก 

http://www.navy.mi.th/nnc/institute.htm 

http://nurse.tu.ac.th/menu_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%25�
http://swu60.swu.ac.th/home/Default.aspx?tabid=3307&article�


67 
 

วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ. (2554ข). หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต. สืบค้นเม่ือ 17 มิถนุายน 

2554, จาก http://www.navy.mi.th/nnc/curri.html 

วิรานชุ ศวิดลุย์ และคณะ. (2544). การศึกษาความพร้อมในการเชา้สู่วิชาชีพพยาบาลของผูสํ้าเร็จ

การศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ . ชลบรีุ:

บณัฑติวิทยาลยั วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ. ถ่ายเอกสาร. 

วิไลลกัษณ์ เสรีตระกลู. (2552). ปัจจยัทีมี่ผลต่อความเป็นปึกแผ่นของครอบครวัตามทศันะของวยัรุ่น

ไทย. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (สงัคมวิทยา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

รามคําแหง. ถ่ายเอกสาร. 

สภาการพยาบาล. (2553). คณุลกัษณะพยาบาลทีผู่ร้บับริการคาดหวงั. สืบค้นเม่ือ 25 ธนัวาคม 2553, 

จาก http://www.tnc.or.th/knowledge/know08.html 

สวิลี ศริิไล. (2528). จริยศาสตร์สําหรบัพยาบาล. มหาสารคาม: ปรีชาการพมิพ์. 

สมุาลี วาจาสทิธิศลิป์. (2542). คณุลกัษณะของบณัฑิตพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลตํารวจ ตามทศันะ

ของบณัฑิต ผูร่้วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (บริหารการศกึษา).

กรุงเทพฯ: บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. ถ่ายเอกสาร. 

สวุลกัษณ์ ตัง้ประดษิฐ์; และคณะ. (2536). รายงานการวิจยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

นกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลในสงักดักองงานวิทยาลยัพยาบาล. กรุงเทพฯ: สถาบนั

พฒันากําลงัคนด้านสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ. 

โสภา ลีศ้ริิวฒันกลุและคะนงึนิตย์ พงษ์สิทธิถาวร. (2545). การศึกษาทกัษะพยาบาลระดบัวิชาชีพตาม

การรับรู้ของบณัฑิต. จนัทบรีุ: บณัฑติวิทยาลยั วิทยาลยัพยาบาลพระปกเกล้า จนัทบรีุ.    

ถ่ายเอกสาร. 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ. (2542).แนวทางการปฎิรูปการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ. กระทรวงศกึษาธิการ 

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. (2551). กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2  

(พ.ศ.2551-2565). พมิพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ. 

-------. (2552). บณัฑิตมีคณุภาพ พฒันาชาติยัง่ยืน. สืบค้นเม่ือ 7 พฤษภาคม 2556, จาก 

http://www.mua.go.th/users/tqfhed/news/FilesNews/ FilesNews1/3.pdf 

สําเนาว์ ขจรศลิป์. (2538). มิติใหม่ของกิจการนกัศึกษา 2: การพฒันานกัศึกษา. กรุงเทพฯ: 

สํานกัพมิพ์มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ. 

อนงค์นชุ ภยูานนท์. (2554, 17 ธนัวาคม). สมัภาษณ์โดย พชิญ์นรี พทิกัษ์อวกาศ ท่ีวิทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรือ. 



68 
 

อรพนัธุ์ ประสิทธิรัตน์. (2533). การศึกษาลกัษณะกลุ่มเพือ่นของนกัศึกษาพยาบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ถ่ายเอกสาร. 

อวยพร ตณัมขุยกลุ. (2539). ภาพลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์ของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารพยาบาลศาสตร์. 

14(3): 23-29. 

อาภา โลจายะ. (2535). พฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทย ตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารพยาบาลและอาจารย์พยาบาล. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอดุมศกึษา).

กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

อาสาสมคัรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). ความหมายของคําว่า ลกัษณะ. สืบค้นเม่ือ 13 

กรกฎาคม 2554, จาก http://www.ttc.most.go.th/stvolunteer/content/ knowledgebase 

/kb_ view.asp?kbid=25 

อําพล จินดาวฒันะ. (กนัยายน, 2539). การพฒันาวิชาชีพการพยาบาล. วารสารการศึกษาพยาบาล. 

7(3): 28-29. 

Cronbach. Lee J. (1984). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper& Row. 

Ferguson, George A. (1981). Statistical Analysis in Psychology and Education. New York: 

McGraw-Hill Book Co. 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  
รายนามผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
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2. อาจารย์ ดร. สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ 
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4. นาวาเอกหญิง ดร. ธนพร แย้มสดุา 

รองผู้ อํานวยการ วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 

 

5. นาวาอากาศโทหญิง ดร. วิลาวรรณ เทียนทอง 

แผนกวิชาการพยาบาลพืน้ฐาน วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ  
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เพ่ือการพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก จ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



83 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง การศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทพัเรือ 

 

เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชีแ้จง 1. แบบสอบถามฉบบันีจ้ดัทําขึน้เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยั

พยาบาลกองทพัเรือ ในด้านความรู้ความสามารถ ด้านคณุธรรมจริยธรรม และด้านทกัษะการปฏิบตัิ

พยาบาล  

 2. แบบสอบถามฉบบันี ้เป็นเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมลูการทําวิจยัทางด้านวิชาการ

เทา่นัน้ ข้อมลูตา่งๆ ผู้ วิจยัจะเก็บไว้เป็นความลบัและไมมี่ผลกระทบใดๆตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 

ซึง่ผลการวิจยัจะบรรลผุลได้ดีตามวตัถปุระสงค์เพียงใดนัน้ ขึน้อยูก่บัความร่วมมือและการอนเุคราะห์

ของทา่นผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้กรุณาให้ข้อมลูท่ีเป็นจริงและถกูต้องมากท่ีสดุ ผู้ วิจยัจงึขอบคณุทา่นท่ี

ให้ความร่วมมือมา ณ ท่ีนีด้้วย 

 3. แบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้ 

  สว่นท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล  

 4. ผู้ วิจยัขอความร่วมมือจากนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ทกุทา่นกรุณา

ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงของทา่นมากท่ีสดุและโปรดตอบทกุข้อ 

 

 

 

 

ขอขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครัง้นี  ้

นางสาวพชิญ์นรี พทิกัษ์อวกาศ 

นสิติปริญญาโท สาขาการอดุมศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  

คุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทพัเรือ 
 

คาํชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 

1.แบบสอบถามฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรือ 

2.แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

สว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล  

 แบง่เป็น 

2.1 คณุลกัษณะด้านความรู้ความสามารถ  

2.2 คณุลกัษณะด้านคณุธรรมจริยธรรม  

2.3 คณุลกัษณะด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล 
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ตอนท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

คาํชีแ้จง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงใน ( ) หน้าข้อมลูเก่ียวกบัตวัทา่น 

1. ชัน้ปีท่ีศกึษา 

  ( ) ชัน้ปีท่ี 2 

( ) ชัน้ปีท่ี 3        

( ) ชัน้ปีท่ี 4 

2. คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ถึงปีการศกึษาปัจจบุนั โปรดระบ ุ………. 

3. ลกัษณะการอบรมเลีย้งดขูองครอบครัวนกัศกึษา  (กรุณาตอบเพียงข้อเดียว) แบง่ออกเป็น 

( ) การอบรมเลีย้งดแูบบใช้อํานาจแบบมีเหตผุล หมายถึง การอบรมเลีย้งดท่ีูพอ่แมใ่ห้

ความรักความอบอุน่มาก แตมี่การควบคมุความประพฤตอิยา่งเข้มงวด โดยท่ีพอ่แมย่อมรับฟังความ

คดิเห็นของลกู  

( ) การอบรมเลีย้งดแูบบใช้อํานาจควบคมุ หมายถึง การอบรมเลีย้งดท่ีูพอ่แมค่าดหวงั

ให้ลกูยอมรับคําพดูของพอ่แมว่า่เป็นสิง่ท่ีถกูต้องเสมอ โดยพอ่แมค่าดหวงัให้ลกูต้องทําดีท่ีสดุและผิด

ไมไ่ด้ ลกูถกูมองวา่ยงัมีสถานภาพเป็นเดก็ โดยมีความเข้มงวดกบัลกูในเร่ืองอิสรภาพ และระบคุวาม

รับผิดชอบเก่ียวกบังานบ้านท่ีลกูต้องรับผิดชอบ เพ่ือสอนลกูให้เอาใจใสใ่นงาน 

( ) การอบรมเลีย้งดแูบบปลอ่ยตามใจ หมายถึง การอบรมเลีย้งดท่ีูพอ่แมไ่มเ่ข้มงวด

กบัลกู โดยพอ่แมป่ลอ่ยให้ลกูได้ทําตามใจชอบ ซึง่พอ่แมจ่ะพยายามปฏิบตัตินในแนวทางท่ีไมบี่บ

บงัคบัลกู 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล ด้านความรู้ความสามารถ ด้าน

คณุธรรมจริยธรรม และด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล  

คาํชีแ้จง โปรดแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาลตามความคดิเหน็ของ

ทา่น โดยใสเ่คร่ืองหมาย ลงในชอ่งด้านขวามือซึง่เป็นมาตราสว่นประมาคา่ 5 ระดบั ในชอ่งท่ีตรงกบั

ความคดิเหน็ของทา่นโดยกําหนดคะแนนความคดิเหน็เก่ียวกบัคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล แบง่

ออกเป็น 5 ระดบั (กรุณาตอบทกุข้อ) 

  5 หมายถึง ผู้ตอบปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

4 หมายถึง ผู้ตอบปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก 

3 หมายถึง ผู้ตอบปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง  

2 หมายถึง ผู้ตอบปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย 

1 หมายถึง ผู้ตอบปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ  
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คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถ 

ข้อความ ระดบัการปฏิบตัิ 

5 

มากท่ีสดุ 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยท่ีสดุ 

1. ทา่นมีความเข้าใจและยอมรับเร่ืองความ

แตกตา่งระหวา่งบคุคล................................... 

2. ทา่นสามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนทัง้ในและ

นอกหนว่ยงานได้...........................................  

3. ทา่นสามารถสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคล

อ่ืนได้............................................................ 

4. ทา่นสามารถประสานและสร้างความสามคัคี

ในหนว่ยงาน.................................................. 

5. ทา่นสามารถสมัภาษณ์ รวบรวมและเก็บ

ข้อมลูของผู้ ป่วย............................................. 

6. ทา่นสามารถประเมนิสภาวะทางร่างกาย 

จติใจ สงัคมของผู้ ป่วย.................................... 

7. ทา่นสามารถกําหนดข้อวินจิฉยัทางการ

พยาบาลเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้อยา่งถกูต้อง.. 

8. ทา่นตดิตามขา่วสาร ความเคล่ือนไหว

ทางด้านวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง.......................... 

9. ทา่นมีกระบวนการคดิวิเคราะห์อยา่งเป็น

ระบบ............................................................ 

10. ทา่นใช้คอมพวิเตอร์ชว่ยในการทํางานได้.... 

11. ทา่นใช้อินเตอร์เน็ตในการศกึษาค้นคว้า

ข้อมลูทางวิชาการ.......................................... 

12. ทา่นค้นคว้าหาข้อมลูท่ีต้องการได้ด้วย

ตนเอง........................................................... 

13. ทา่นให้คําปรึกษาแก่ผู้ ป่วยในการตดัสินใจ

เผชญิกบัภาวะผดิปกตทิางด้านร่างกาย จติใจ

และสงัคมได้อยา่งเหมาะสม............................ 
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ข้อความ ระดบัการปฏิบตั ิ

5 

มากท่ีสดุ 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยท่ีสดุ 

14. ทา่นค้นคว้าหาความรู้ ความชํานาญในงาน

ท่ีปฏิบตัเิพิ่มเตมิอยา่งตอ่เน่ือง......................... 

15. ทา่นใช้ภาษาไทยในการตดิตอ่ส่ือสารได้

อยา่งเหมาะสม................................ .............. 

16. ทา่นใช้ภาษาองักฤษในการตดิตอ่ 

ส่ือสารกบัชาวตา่งชาตไิด้................................ 

17. ทา่นอา่นและเข้าใจวารสารทางการ

พยาบาลหรือหนงัสือท่ีเก่ียวกบัการพยาบาลท่ี

เป็นภาษาองักฤษได้....................................... 

18. ทา่นมีทกัษะในการส่ือสารกบัผู้ ร่วมงานและ

ผู้ ป่วย............................................................ 

19. ทา่นมีทกัษะการให้ข้อมลูด้านสขุภาพแก่

ผู้ ป่วย............................................................  

20. ทา่นให้การดแูลผู้ ป่วยโดยคํานงึถึง

ประโยชน์สงูสดุของผู้ ป่วยได้............................  
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คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ข้อความ ระดบัการปฏิบตัิ 

5 

มากท่ีสดุ 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยท่ีสดุ 

21. ทา่นให้เวลา รับฟังปัญหาและความ

ต้องการของผู้ ป่วยด้วยความเตม็ใจ.................. 

22. ทา่นไมล่ว่งละเมดิความเป็นสว่นตวั สทิธิ

และรักษาความลบัของผู้ อ่ืน............................  

23. ทา่นเคารพและยอมรับความคดิเหน็ ความ

เช่ือและคา่นิยมของผู้ อ่ืน................................. 

24. ทา่นสามารถอดทนตอ่ความคดิเห็นท่ี

แตกตา่งและสถานการณ์ท่ีขดัแย้งได้............... 

25. ทา่นมีความเมตตา เอือ้อาทรและเห็นอก

เห็นใจตอ่ผู้ อ่ืน................................................  

26. ทา่นมีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์และเสียสละ  

27. ทา่นมีความสขุมุ รอบคอบ และมีเหตผุล..... 

28. ทา่นมีทา่ทีท่ีนุม่นวล ละมนุละมอ่ม............ 

29. ทา่นเคารพ ปฏิบตัติามกฏ ระเบียบ 

กฏเกณฑ์ของสงัคมอยา่งเคร่งครัด................... 

30. ทา่นแสดงออกถึงการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมได้

อยา่งเหมาะสม.............................................. 

31. ทา่นให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้ อ่ืนโดยมิได้ร้อง

ขอ................................................................ 

32. ทา่นปฏิบตัหิน้าท่ีโดยไมเ่ห็นแก่ความเหน็ด

เหน่ือย..........................................................  

33. เม่ือทา่นได้รับมอบหมายให้ดแูลผู้ ป่วย ทา่น

ก็จะปฏิบตัอิยา่งเตม็ความสามารถ.................. 

34. ทา่นให้เกียรตแิก่ผู้ใช้บริการ....................... 

35. ทา่นยินดีช่วยเหลืองานขององค์กรนอก

เวลาปฏิบตังิาน..............................................   
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ข้อความ ระดบัการปฏิบตัิ 

5 

มากท่ีสดุ 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยท่ีสดุ 

36. ทา่นได้บริจาคทรัพย์ชว่ยในกิจกรรมของ

สว่นรวม........................................................  

37. ทา่นร่วมงานตามประเพณีท่ีองค์กรจดัอยา่ง

สม่ําเสมอ............................ .......................... 

38. ทา่นเป็นคนตรงตอ่เวลา............................  

39. ทา่นไมข่าดเวรโดยไมมี่การแจ้งลว่งหน้า..... 

40. ทา่นรู้จกัใช้จา่ยอยา่งประหยดั................... 
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คุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัตพิยาบาล 

ข้อความ ระดบัการปฏิบตัิ 

5 

มากท่ีสดุ 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยท่ีสดุ 

41. ทา่นสามารถนําทฤษฎีทางการพยาบาลมา

ใช้ในการปฏิบตักิารพยาบาลได้.......................

42. ทา่นสามารถนําแนวคดิและทฤษฎีใน

ศาสตร์สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการ

ปฏิบตักิารพยาบาลได้.................................... 

43. ทา่นมีการประเมินภาวะสขุภาพของบคุคล 

ครอบครัว ชมุชนทัง้ด้านกาย จิตสงัคมและจิต

วิญญาณได้................................................... 

44. ทา่นสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความ

ต้องการด้านสขุภาพของผู้ ป่วยได้อยา่ง

เหมาะสม...................................................... 

45. ทา่นมีการวางแผนและดแูลการให้การ

พยาบาลตามปัญหาและความต้องการของ

ผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม.................................. 

46. ทา่นมีการผสมผสานการดแูลแบบปัจจบุัน

และการดแูลพืน้บ้านได้...................................  

47. ทา่นมีการสง่เสริมศกัยภาพในการดแูล

ตนเองของผู้ ป่วยและญาตไิด้........................... 

48. ทา่นมีการประยกุต์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในหนว่ยงานได้.. 

49. ทา่นมีข้อเสนอแนะแนวทางและทางเลือกท่ี

เป็นประโยชน์และเหมาะสมแก่ผู้ ป่วยและ

ครอบครัวได้.................................................. 

50. ทา่นมีความคดิริเร่ิมและพฒันาวิธีการ

พยาบาลท่ีเหมาะสม....................................... 
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ข้อความ ระดบัการปฏิบตัิ 

5 

มากท่ีสดุ 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยท่ีสดุ 

51. ทา่นสามารถปฏิบตักิารพยาบาลโดยใช้

ความรู้ท่ีถกูต้องเหมาะสมกบัสถานการณ์......... 

52. ทา่นสามารถปฏิบตักิารพยาบาลท่ี

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ ป่วยและ

ครอบครัวได้................................................... 

53. ทา่นสง่เสริมให้ผู้ใช้บริการและญาตมีิสว่น

ร่วมในการรักษาพยาบาลได้............................   

54. ทา่นประเมินและปรับปรุงวิธีการปฏิบตักิาร

พยาบาลเป็นระยะๆและตอ่เน่ืองได้.................. 

55. ทา่นตดัสินใจในสถานการณ์ฉกุเฉินได้

ทนัทว่งที ถกูต้อง และปลอดภยั....................... 

56. ทา่นอธิบายแก่ผู้ ป่วยก่อนลงมือปฏิบตักิาร

พยาบาลทกุครัง้............................................. 

57. ทา่นมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบตัพิยาบาล

เพ่ือนํามาปรับปรุงแผนการพยาบาลได้........... 

58. ทา่นสามารถพฒันาวิธีการให้ข้อมลูเพ่ือการ

สง่เสริมและปรับเปล่ียนพฤตกิรรมสขุภาพ........ 

59. ทา่นมีการประสานการดแูลและการ

รักษาพยาบาลกบัทีมสขุภาพได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ.................................................  

60. ทา่นชว่ยให้ผู้ ป่วยเข้าใจและยอมรับสภาพ

ความเจบ็ป่วยของตนเอง................................ 

61. ทา่นมีความสามารถจงูใจให้ผู้ ป่วยยอมรับ

และร่วมมือในการรักษาพยาบาล.....................  
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ข้อความ ระดบัการปฏิบตัิ 

5 

มากท่ีสดุ 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยท่ีสดุ 

62. ทา่นมีการปรับเปล่ียนการพยาบาลตาม

สภาวะของโรคและปัญหาของผู้ ป่วยและ

ครอบครัว.................................................... 

63. ทา่นใช้ศลิปะในการปฏิบตักิารพยาบาล

ตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้................................  

64. ทา่นมีความสามารถในการให้คําแนะนํา

ผู้ ป่วยและครอบครัวในการฟืน้ฟคูวามสามารถ 

65. ทา่นมีความสามารถในการกระตุ้นให้

ผู้ ป่วยชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัร

ประจําวนั.................................................... 

66. ทา่นรักษามาตรฐานของการพยาบาล

อยา่งเคร่งครัด.............................................. 
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายข้อและค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทัง้ฉบับ 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม และค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อ 

เร่ือง การศกึษาคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 

1. คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั มีคา่เทา่กบั 0.961 

2. คา่อํานาจจําแนกรายข้อ (Discrimination) ของแบบสอบถาม 

 

คา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรือ ด้านความรู้ความสามารถ 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก 

1. 1.387 11. 5.442 

2. 1.628 12. 4.687 

3. 1.682 13. 4.482 

4. 4.324 14. 5.256 

5. 4.978 15. 4.627 

6. 3.748 16. 2.545 

7. 2.326 17. 2.645 

8. 1.775 18. 4.838 

9. 2.189 19. 4.914 

10. 7.000 20. 5.013 
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คา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิ ทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรือ ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก 

21. 4.259 31. 4.985 

22. 4.548 32. 3.762 

23. 3.632 33. 3.614 

24. 5.419 34. 3.614 

25. 3.614 35. 4.362 

26. 5.262 36. 3.604 

27. 3.935 37. 2.628 

28. 3.680 38. 1.881 

29. 3.335 39. 2.126 

30. 3.340 40. 1.028 
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คา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามคณุลกัษณะของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล

กองทพัเรือ ด้านทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาล 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก 

41. 3.137 54. 4.162 

42. 4.387 55. 4.947 

43. 5.241 56. 4.293 

44. 4.475 57. 4.737 

45. 4.672 58. 6.226 

46. 6.333 59. 5.851 

47. 3.482 60. 4.139 

48. 3.165 61. 4.072 

49. 4.139 62. 5.563 

50. 5.134 63. 5.997 

51. 3.938 64. 2.913 

52. 4.838 65. 4.650 

53. 4.107 66. 3.362 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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