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51358319 : สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจดัการระบบสุขภาพ 
คาํสาํคญั :  สมรรถนะทางวิชาชีพ หลกัสูตร การประเมิน พยาบาลศาสตรบณัฑิต 
  รัชชุมาส  อรรถกิจเจริญ : การประเมินสมรรถนะทางวิชา ชีพของพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545(หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนักงานสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2549).  อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   : ภญ.ผศ.ดร.ณฏัฐิญา  คา้ผล.   8  หนา้. 
 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับ เจา้พนักงาน
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของเป็นบณัฑิตทีสาํเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 0 ตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับ
เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) จากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  แห่ง คือ วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนีสงขลา นพรัตน์วชิระ อุตรดิตถ์  สรรพสิทธิประสงค ์และพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี  
เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัพฒันาขึนเพือประเมินสมรรถนะ จาํนวน  ฉบบั  รวม

 ตวัชีวดั ใน  ดา้น คือ สมรรถนะดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดา้นความสามารถพืนฐานที
ส่งผลต่อการทาํงาน  และสมรรถนะดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ เปอร์เซนต ์ค่าเฉลีย   
และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า ผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของผูส้ําเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังาน
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) ตามความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้าํเร็จการศึกษา 62 คน 
ใน  ดา้น พบวา่ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้าํเร็จการศึกษามีความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะของบณัฑิต
พยาบาลทีสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร โดยมีสมรรถนะดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
สูงสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ± 0.56 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั มากทีสุด รองลงมาคือ สมรรถนะดา้น
ความสามารถเชิงวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ± 0.54 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั มากทีสุด และตาํสุด
คือสมรรถนะดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ± 0.69 ผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัมาก จากการศึกษาวิจยัทาํให้ไดท้ราบว่าหลกัสูตรสามารถช่วยพฒันาบุคคลากรทางดา้น
สาธารณสุขให้มีความสามารถทีเหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลน บุคลากรทางดา้น
สาธารณสุขได ้
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This research aims to analyze after-graduates’ ability majoring in Bachelor of Nursing 
Science for the academic year of 2002 (a course taken by community health authorities in 
2006). 
 The samples were graduates who graduated in 2008 in the major of Bachelor of 
Nursing Science in 2002 (a course took by community health authorities in 2006) from 5 
campuses of Boromarajonani College of Nursing which are Boromarajonani College of 
Nursing, Songkhla; Boromarajonani College of Nursing, Nopparat Vajira; Boromarajonani 
College of Nursing, Uttaradit; Boromarajonani College of Nursing, Sappasithiprasong; and 
Boromarajonani College of Nursing, Prajomkhloa Pejburi Province who have at least one year 
experience. There were 62 samples. 
 Question forms were used as a method to analyze. They were divided into 3 chapters 
with 24 questions which conclude of proficiency, basic knowledge affecting work and morality. 
The answers of each question are set in rank of possibility from least to most. 
 Statistics used in analysis were 1) Statistic in Method Quality Evaluation consists of 
1.1) Item Objective Congruence Index 1.2) Reliability 2) The Fundamentals Statistic 
concluding Result Evaluation with an Average Method and Standard Deviation Method. 

Having interviewed with the controllers of those after-graduates regarding analysis of 
after-graduates’ ability majoring in Bachelor of Nursing Science for the academic year of 2002 
(a course taken by community health authorities in 2006), we found out that morality was the 
highest score with the average of 4.29 and S.D. of 0.56 following by proficiency with the 
average of 4.26 and S.D. of 0.54, while basic knowledge regarding the work was scored in 
the lowest value with the average of 3.95 and S.D. of 0.69. 
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 การวิจยัครังนี เป็นการศึกษาเพือประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับ เจา้พนกังาน
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) สาํเร็จลุล่วงดว้ยดีเพราะไดรั้บความร่วมมือ และการสนบัสนุนอยา่งดียงิ
จาก นางอาํไพรัตน์ กลินขจร นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข นางเฟืองฟ้า  นรพลัลภ นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ กลุ่มพฒันาการศึกษา สถาบนั
พระบรมราชชนก สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข นางอภิญญา  ธรรมแสง พยาบาลวิชาชีพ 
(ดา้นการสอน)ชาํนาญการพิเศษวิทยาลยัสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น ทีเสียสละเวลาในการ
ให้ขอ้เสนอแนะ  และความคิดเห็น  อนัเป็นประโยชน์ยิง  ผูว้ิจยั ขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูงไว  ้
ณ โอกาสนี 
 ขอขอบพระคุณผู ้บังคับบัญชาระดับต้น  ของบัณฑิตทีสาํเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนักงานสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2549) ทีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสาํหรับการวิจยัอยา่งดียงิ  
 ขอขอบพระคุณท่านคณาจารยจ์ากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีทุกท่าน ทีใหค้าํปรึกษา 
ตลอดจนคาํแนะนาํและแกไ้ขขอ้บกพร่องของงานวิจยัจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี รวมถึงมิตรภาพและ
ความอบอุ่น ทีมอบใหแ้ก่ผูว้ิจยั และผูว้ิจยัจะยงัคงระลึกถึงตลอดไป 
 ทีสาํคญัทีสุด ขอขอบพระคุณท่านคณาจารยส์าขาวิทยาการสังคมและการจดัการระบบ
สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน ทีได้ประสิทธิประสาทความรู้มวล
ประสบการณ์แก่ผูว้ิจยั ใหมี้องคค์วามรู้ทีทนัสมยัและเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยัทุก ๆ ดา้น 
 ทา้ยนี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ทีเป็นผูใ้หก้าํเนิดและดูแลขา้พเจา้จนเติบใหญ่  
และขอขอบคุณบุคคลทีมีส่วนเกียวขอ้งทีไม่สามารถเอ่ยนามมา ณ โอกาสนี ประโยชน์และคุณค่า
อนัเกิดจากการคน้ควา้อิสระฉบบันี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญั ูกตเวทิตา แด่ บิดา มารดา บูรพาจารย ์
ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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