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บทคัดย่อ
		 บทนำ�: จากความท้าทายของโลกาภิวตั น์ตอ่ การอุดมศึกษาไทยในการผลิตพยาบาลวิชาชีพทีม่ คี วามสามารถทางวิชาการ
และความสามารถทางวิชาชีพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาองค์ประกอบ
คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลราชภัฏที่พึงประสงค์เพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลาดแรงงาน และ
ความคาดหวังจากผูร้ บั บริการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
		 วั ต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจัย : เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลราชภัฏที่พึงประสงค์ในคริสต์ทศวรรษ 2020
(ค.ศ. 2020-2029)
		 ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงอนาคต โดยใช้เทคนิคเดลฟาย จากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริหารและ
อาจารย์พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำ�นวน 20 คน
แบ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารการศึกษาพยาบาล 4 คน กลุ่มอาจารย์พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 คน กลุ่มอาจารย์
พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ 5 คน กลุม่ อาจารย์พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน 3 คน และกลุม่ อาจารย์พยาบาล
สังกัดสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ 3 คน ขัน้ ตอนการวิจยั ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 1 สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ
โดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง ขั้นตอนที่ 2 นำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา สร้างแบบสอบถามเพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสำ�คัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ย่อย ๆ ในแต่ละองค์ประกอบ
ขัน้ ตอนที่ 3 นำ�ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญมาคำ�นวณหาค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ และให้ผเู้ ชีย่ วชาญยืนยัน
ความคิดเห็นอีกครัง้ แล้วนำ�ข้อมูลมาคำ�นวณหาค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์เพือ่ สรุปผลการวิจยั
		 ผลการวิจยั : คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลราชภัฏทีพ่ งึ ประสงค์ในคริสต์ทศวรรษ 2020 มีองค์ประกอบทัง้ หมด 6 ด้าน
และมีองค์ประกอบย่อย จำ�นวน 58 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านเจตคติตอ่ วิชาชีพ จำ�นวน 11 ข้อ 2) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
จำ�นวน 10 ข้อ 3) ด้านอัตลักษณ์ของสถาบัน จำ�นวน 7 ข้อ 4) ด้านความรูค้ วามสามารถ จำ�นวน 16 ข้อ 5) ด้านทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จำ�นวน 5 ข้อ และ 6) ด้านทักษะการปฏิบตั กิ ารเชิงวิชาชีพ จำ�นวน 9 ข้อ โดยพบว่าทุกข้อรายการ
มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.00
และพบว่ามีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลร้อยละ 6.63
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Abstract
		 Introduction: The challenges of globalization towards Thai higher education has affected the
production of professional nurses with academic and professional abilities according to the identity of
Rajabhat University for local development. Therefore, this study aimed to examine the composition
and desirable characteristics of Rajabhat nursing graduates to respond to social change, labor market,
and expectations of service clients and graduate users.
		 Research Objectives: This study aimed to examine desirable characteristics among graduate
nurses of Rajabhat University in the A.D. 2020s (A.D.2020-2030).
		 Research Methodology: The study was future research using the Delphi Technique and collecting
data from the opinions of 20 administrators and nursing instructors. All were knowledgeable and
experienced in educational management of nursing curriculum. The participants included 4 nursing
education administrators, 5 nursing instructors from Rajabhat University, 5 nursing instructors from
a government university, 3 nursing instructors from a private university, and 3 nursing instructors
from the Police Nursing College. The study consisted of three steps: Step 1: conduct semi-structure d
interviews with experts; Step 2: analyze the essence of the data and create a questionnaire to allow
the experts to comment on the level of importance of desirable sub-graduate attributes in each
component, and Step 3: use expert opinion to calculate the median and interquartile range to
summarize research results.
		 Results: Results showed that desirable characteristics of Rajabhat nursing graduates in the 2020s
(2020-2030) consisted of 6 elements and 58 sub-elements: 1) attitude towards the profession 11 items;
2) personal characteristics 10 items; 3) institution identity 7 items; 4) knowledge and competence 16
items; 5) digital technology skills 5 items; and 6) professional skills 9 items. All items were found to have
a median value of 4.00 and above. And a group of experts had consistent opinions. The interquartile
range was not more than 1.00, and the data were found to change by 6.63%.
		 Conclusion: This study reflects the desirable characteristics of future Rajabhat nursing graduates
to further develop nursing students to have such characteristics.
		 Implications for practice: The administrators of the Rajabhat University Institute of Nursing
can use the results of this study to formulate policies for developing nursing students to have
desirable graduate characteristics of Rajabhat University.
Keywords: desirable characteristics, graduate nurses, Rajabhat University, decade A.D. 2020s
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บทนำ�

ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษาใน
ประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดนและการเคลือ่ นย้าย
นักศึกษาและบัณฑิตอันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและสถาบันอุดมศึกษา มีความจำ�เป็นต้อง
สร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า สามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความพร้อมเมื่อไป
ทำ�งานจริงในสถานประกอบการ ในระดับที่เรียกว่า บัณฑิต
พร้ อ มใช้ (work-ready graduate) เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ1 ตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ในการผลิต
บั ณ ฑิ ต ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว สำ � หรั บ งานที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดชี วิ ต
สามารถสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของท้องถิ่น โดยผู้ท่ีได้รับผลโดยตรงคือบัณฑิตในอนาคต
ดั ง นั้ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ควรจะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพือ่ ตอบสนองกับการเปลีย่ นแปลง
ของสั ง คม โดยเฉพาะบั ณ ฑิ ต จากสถาบั น การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติมือ
อาชี พ และเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในชุ ม ชนตามปรั ช ญาของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์นน้ั หมายถึง
ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่
สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำ�นึก
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งใน
ฐานะพลเมื อ งไทยและพลเมื อ งโลก จากพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตราที่ 22 24 และ 26 เกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ที่ เ น้ น ให้ ค วามสำ � คั ญ ทั้ ง ความรู้ แ ละคุ ณ ธรรม การจั ด
กระบวนการเรียนรูต้ อ้ งบูรณาการผสมผสานความรูด้ า้ นต่าง ๆ
ให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับ
และรูปแบบการศึกษา ทั้งนี้คุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพ
ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพบว่าเป็นคนที่มีทัศนคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพ รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถนำ�ความ
เจริญมาสู่วิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในงานของตน พัฒนา
ความรู้ ทั ก ษะสามารถถ่ า ยทอด และเป็ น แบบอย่ า งได้
ตลอดจนมุ่ ง เป้ า หมายความสำ � เร็ จ อย่ า งมี คุ ณ ภาพและมี

มาตรฐาน 2 ปั จ จุ บั น พบว่ า การผลิ ต บั ณ ฑิ ต พยาบาลจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และสถาบันบรมราชชนกแล้วนัน้
ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของสังคม กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจึงได้มีส่วนร่วมในการผลิตพยาบาลวิชาชีพมากขึ้น
ปัจจุบันมี 12 สถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปิดทำ�การ
สอนหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้
คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลราชภัฏที่พึงประสงค์ในคริสต์
ทศวรรษ 2020 (ค.ศ. 2020-2029) ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม อาจารย์พยาบาลจึงควรปรับเปลี่ยนกลวิธี
การสอนโดยเน้นการพัฒนาทักษะทางปัญญา ทักษะการคิด
วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการคิด
สร้างสรรค์ในการยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นตามเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้3 ตามพันธกิจผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่
ต้องการบัณฑิตมีคณ
ุ ภาพเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ มีทศั นคติทด่ี ี
เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการ
ของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต จากความคาดหวั ง ของสั ง คมและสภาพ
แวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมาก
จากแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงภาพอนาคตของ
การพยาบาลที่ เ น้ น การดู แ ลผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ แ ละโรคเรื้ อ รั ง
การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการเจ็บป่วยที่รุนแรงและซับซ้อน
มากขึน้ การเกิดโรคอุบตั ใิ หม่4 การเคลือ่ นย้ายแรงงานพยาบาล
วิชาชีพ จนกระทั่งถึงการขาดแคลนกำ�ลังคนพยาบาลวิชาชีพ
ที่มีผลกระทบต่อโลกและการจัดการศึกษาพยาบาล ส่งผล
กระทบต่อตลาดแรงงานและความไม่สอดคล้องระหว่างการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ตรงกับความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาองค์ประกอบ
ของคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลราชภัฏทีพ่ งึ ประสงค์ เนือ่ งจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยังเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลกลุม่ ใหม่
ทีท่ �ำ การเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังนัน้ เพือ่
ให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและ
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้
มีความสามารถทางวิชาการวิชาชีพ มีความสามารถด้าน
การพยาบาลในเชิงปฏิบัติ โดยใช้ส่ือทางเทคโนโลยีเข้ามา
จัดการด้านการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ5 แต่คงไว้ซ่ึง
การพยาบาลด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ แล้วนำ�มาสร้าง
เป็นภาพอนาคตบัณฑิตพยาบาลไทยในคริสต์ทศวรรษ 2020
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลราชภัฏที่
พึงประสงค์ในคริสต์ทศวรรษ 2020
1.1 ศึกษาองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิต
พยาบาลราชภัฏทีพ่ งึ ประสงค์ในคริสต์ทศวรรษ 2020
1.2 ศึกษาคุณลักษณะย่อยในแต่ละองค์ประกอบ
ของคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลราชภัฏทีพ่ งึ ประสงค์ในคริสต์
ทศวรรษ 2020
2. เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพองค์ประกอบของคุณลักษณะ
บัณฑิตพยาบาลราชภัฏทีพ่ งึ ประสงค์ในคริสต์ทศวรรษ 2020

ระเบียบวิธวี จิ ยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง อนาคต (future
research) ประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
โดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้างและแบบสอบถามประมาณ
ค่า 5 ระดับ เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสอบถามกึง่ โครงสร้าง
เป็นข้อคำ�ถามปลายเปิด สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�หนดเป็นกรอบแนวคิดของคุณลักษณะ
บัณฑิตพยาบาลราชภัฏทีพ่ งึ ประสงค์ในคริสต์ทศวรรษ 2020
คำ�ถามที่ใช้มาจากการทบทวนกรอบแนวคิดทฤษฎีมี 1 ข้อ
ดังนี้ “จากประสบการณ์ของท่าน ท่านคิดว่า คุณลักษณะ
บัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ ที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในช่ ว ง ค.ศ. 2020-2029 ควรเป็ น อย่ า งไร” โดยส่ ง ให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์ในการกำ�หนดนโยบายการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และเป็นอาจารย์ประจำ�
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทำ�การคัดเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจงตามเกณฑ์และคุณสมบัตขิ องผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละกลุม่
ทีก่ �ำ หนดไว้ ประกอบด้วย 1) กลุม่ ผูบ้ ริหารการศึกษาพยาบาล
จำ�นวน 4 คน 2) กลุ่มอาจารย์พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ จำ � นวน 5 คน 3) กลุ่ ม อาจารย์ พ ยาบาลสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยของรัฐ จำ�นวน 5 คน 4) กลุม่ อาจารย์พยาบาล
สังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน จำ�นวน 3 คน และ 5) กลุม่ อาจารย์
พยาบาลสั ง กั ด สำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ จำ � นวน 3 คน
รวมจำ�นวนผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 20 คน ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างจากการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญจำ�นวนตั้งแต่ 17 คน

ขึน้ ไปจะพบว่าระดับความคลาดเคลือ่ นจะลดลงอย่างคงทีแ่ ละ
มีความคลาดเคลือ่ นน้อยมาก6
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่ได้จากการตอบของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 20 คน มาวิเคราะห์แก่นสาระของข้อมูล
(thematic analysis) และสร้างแบบสอบถามประมาณค่า
5 ระดับ ประกอบด้วยคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ 6 ด้าน จำ�นวน
58 ข้อ แล้วส่งแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรอี ก ครั้ ง (ระยะที่ 2) ก่ อ นส่ ง ไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 20 คนแสดงความคิดเห็นถึงระดับความสำ�คัญ
ของข้อคำ�ถามรายข้อซึ่งเป็นคุณลักษณะย่อยในแต่ละองค์
ประกอบ หลังจากนั้นตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยจากการ
วิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อนำ�เสนอข้อมูลกลับคืน วิเคราะห์ด้วยค่า
มัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ทุกข้อรายการมีคา่ มัธยฐานตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่า
พิสยั ระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.50
ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมผลการ
คำ�นวณค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เป็นรายข้อ
จากขัน้ ตอนที่ 2 ส่งให้ผเู้ ชีย่ วชาญกลุม่ เดิมทัง้ 20 คน อีกครัง้
เพื่อยืนยันคำ�ตอบ โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
อีเมลและแอพพลิเคชั่นไลน์ จากนั้นติดตามนำ�ข้อมูลที่ได้มา
ตรวจสอบความคงที่ของระดับฉันทามติ พิจารณาจากค่า
มัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าทุกข้อรายการมีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป โดยกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน มีค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ ไม่เกิน 1.00 และพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ร้อยละ 6.63 ซึง่ ไม่เกินร้อยละ 15 ถือว่าเป็นเกณฑ์ทย่ี อมรับได้7
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิจัยได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร (Regional Research Ethics Committee: RREC)
แบบเร่งรัด (expedited) COA No. 001/2020 เมือ่ วันที่ 3
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ระยะที่ 1 แบบสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้าง)
และ COA No. 024/2020 เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(ระยะที่ 2 แบบสอบถามมาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ)
ผู้ วิ จั ย นำ � เอกสารข้ อ มู ล คำ � อธิ บ ายสำ � หรั บ อาสาสมั ค รของ
โครงการวิจยั (information sheet for research participant)

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 101

หลังจากที่ผู้วิจัยได้อธิบายรายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดแล้ว
ได้เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญซักถามข้อสงสัยก่อนลงนามใน
หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (informed
consent form) โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลที่ได้เป็นความลับและ
ทำ�ลายทิ้งภายหลังการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้น ทั้งนี้ผู้เข้า
ร่วมวิจยั สามารถถอนตัวออกจากโครงการวิจยั ได้ตลอด

ผลการวิจยั

คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลราชภัฏทีพ่ งึ ประสงค์ใน
คริสต์ทศวรรษ 2020 มีองค์ประกอบทัง้ หมด 6 ด้าน และมี
องค์ประกอบย่อย จำ�นวน 58 ข้อรายการ ดังนี้
1. ด้านเจตคติตอ่ วิชาชีพ ประกอบด้วย คุณลักษณะ
ย่อย จำ�นวน 11 ข้อรายการ
2. ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ ว ย
คุณลักษณะย่อย จำ�นวน 10 ข้อรายการ

3. ด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น ประกอบด้ ว ย
คุณลักษณะย่อย จำ�นวน 7 ข้อรายการ
4. ด้ า นความรู้ ค วามสามารถ ประกอบด้ ว ย
คุณลักษณะย่อย จำ�นวน 16 ข้อรายการ
5. ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ประกอบด้วย
คุณลักษณะย่อย จำ�นวน 5 ข้อรายการ
6. ด้านทักษะการปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ ประกอบ
ด้วย คุณลักษณะย่อย จำ�นวน 9 ข้อรายการ
ทัง้ นีพ้ บว่ามีคณ
ุ ลักษณะย่อย จำ�นวน 57 ข้อรายการ
ที่มีความสำ�คัญอยู่ในระดับมากที่สุด และมีคุณลักษณะย่อย
จำ�นวน 1 ข้อรายการที่มีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก คือ มี
ความสามารถในการแปลความทางสถิติ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 6

ตารางที่ 1 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และระดับความสำ�คัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ย่อย ด้านเจตคติ
ต่อวิชาชีพ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านเจตคติตอ่ วิชาชีพ
มีความศรัทธาต่อวิชาชีพ
มีทศั นคติทด่ี ตี อ่ การพัฒนาวิชาชีพ
มีจติ ใจของการเป็นพยาบาล
มีความเอือ้ อาทร
มีจติ สาธารณะ
รูจ้ กั การให้
รูจ้ กั การให้เกียรติกบั วิชาชีพพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ
รูบ้ ทบาทหน้าทีท่ เ่ี ป็นอิสระของพยาบาลวิชาชีพภายใต้ศาสตร์ทางการพยาบาล
มองประโยชน์สว่ นรวมก่อนประโยชน์สว่ นตน
ตระหนักในคุณค่าตนเอง บุคคล สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรม
แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า และศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
จากตารางที่ 1 พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ด้ า นเจตคติ ต่ อ วิ ช าชี พ ประกอบด้ ว ย คุ ณ ลั ก ษณะย่ อ ย

Md

IR

ระดับความสำ�คัญ

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

จำ�นวน 11 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีระดับความสำ�คัญ
มากทีส่ ดุ (Md=5, IR=0.00)
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ตารางที่ 2 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ และระดับความสำ�คัญของคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ยอ่ ย ด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคล
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีความฉลาดทางอารมณ์
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
มีความกระตือรือร้น
มีภาวะผูน้ �ำ
มีความอดทน
มีการพัฒนาตนเองและเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
มีความเข้าใจความเป็นมนุษย์ทม่ี คี วามแตกต่างกัน
เป็นพลเมืองดี มีความเป็นไทย
เป็นแบบอย่างด้านการดูแลสุขภาวะตนเองของบุคคลในชุมชนท้องถิน่
จากตารางที่ 2 พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย คุณลักษณะย่อย

Md

IR

ระดับความสำ�คัญ

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

จำ�นวน 10 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีระดับความสำ�คัญ
มากทีส่ ดุ (Md=5, IR=0.00)

ตารางที่ 3 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ และระดับความสำ�คัญของคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ยอ่ ย ด้านอัตลักษณ์
ของสถาบัน
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านอัตลักษ์ของสถาบัน
เข้าใจปรัชญาของหลักสูตรกับการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพือ่ การพัฒนา
ชุมชนท้องถิน่
มีอตั ลักษณ์ของบัณฑิตทีส่ อดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในการพัฒนาท้องถิน่
มีความรัก ภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ของตนเอง
มีความเข้าใจในภาวะสุขภาพของชุมชนท้องถิน่
มีความเชีย่ วชาญในกลุม่ โรคทีพ่ บบ่อยในท้องถิน่
มีสมรรถนะการทำ�งานเชิงรุกในพืน้ ทีช่ มุ ชนท้องถิน่
สามารถสร้างนวัตกรรมสุขภาพทีส่ อดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถิน่
จากตารางที่ 3 พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านอัตลักษณ์ของสถาบัน ประกอบด้วย คุณลักษณะย่อย
จำ�นวน 7 ข้อรายการ โดยข้อรายการทีม่ รี ะดับความสำ�คัญมาก
ที่สุด (Md=5, IR=0.00) ได้แก่ มีอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่

Md

IR

ระดับความสำ�คัญ

5.00

0.75

มากทีส่ ดุ

5.00

0.00

มากทีส่ ดุ

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
1.00
0.75
1.00

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนา
ท้องถิน่ มีความรัก ภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ของตนเอง และมีความ
เข้าใจในภาวะสุขภาพของชุมชนท้องถิน่
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ตารางที่ 4 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ และระดับความสำ�คัญของคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ยอ่ ย ด้านความรูค้ วาม
สามารถ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านความรูค้ วามสามารถ
มีความรูล้ กึ ในศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และรอบรูใ้ นศาสตร์
สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
มีความเป็นนักวิชาการทางการพยาบาล
มีความสามารถในการแปลความทางสถิติ
มีความสามารถในการอ่านงานวิจยั
มีความสามารถในการบริหารเวลา
มีความสามารถในการสือ่ สารด้วยภาษาต่างประเทศ
มีความสามารถในการดูแลผูป้ ว่ ยจากหลากหลายวัฒนธรรม
มีความสามารถในการดูแลสุขภาพของบุคคลได้ทกุ ช่วงวัยและ
ทุกสภาวะสุขภาพ
สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย
สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ขอ้ มูลอ้างอิงเพือ่ แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถนำ�องค์ความรูใ้ นศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ
ศาสตร์สาขาทีเ่ กีย่ วข้องประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม
สามารถใช้กระบวนการวิจยั หรือการสร้างนวัตกรรมในการดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่าง
เหมาะสม
มีความเชีย่ วชาญในการดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ ผูส้ งู อายุ
มีความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในชุมชน
มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
เป็นผูน้ �ำ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ การดูแลสุขภาพ
จากตารางที่ 4 พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย คุณลักษณะย่อย
จำ�นวน 16 ข้อรายการ โดยข้อรายการทีม่ รี ะดับความสำ�คัญ
มากที่สุด (Md=5, IR=0.00) ได้แก่ มีความรู้ลึกในศาสตร์
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และรอบรูใ้ นศาสตร์สาขา
ทีเ่ กีย่ วข้อง มีความสามารถในการบริหารเวลา มีความสามารถ
ในการดูแลผู้ป่วยจากหลากหลายวัฒนธรรม มีความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพของบุคคลได้ทุกช่วงวัยและทุกสภาวะ
สุขภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงเพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ สามารถนำ�องค์ความรู้ในศาสตร์ทางการ

Md

IR

ระดับความสำ�คัญ

5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
0.00

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

5.00

0.00

มากทีส่ ดุ

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
1.00
1.00
0.00
0.75

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ และศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม สามารถใช้
กระบวนการวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสม และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ และมี 1 ข้อรายการทีม่ คี วามสำ�คัญ
อยูใ่ นระดับมาก คือ มีความสามารถในการแปลความทางสถิติ
(Md=4, IR=1.00) เนือ่ งจากเป็นทักษะความสามารถขัน้ สูงที่
นักศึกษาพยาบาลจะต้องมีความรูค้ วามความเข้าใจในระเบียบ
วิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล จึงจะสามารถ
แปลความทางสถิตไิ ด้
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ตารางที่ 5 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และระดับความสำ�คัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ย่อย ด้านทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
รูเ้ ท่าทันเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
สามารถเรียนรูเ้ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะทางการพยาบาล
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลอย่างรูเ้ ท่าทัน
จากตารางที่ 5 พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ประกอบด้วย คุณลักษณะ

Md

IR

ระดับความสำ�คัญ

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

ย่อย จำ�นวน 5 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีระดับความ
สำ�คัญมากทีส่ ดุ (Md=5, IR=0.00)

ตารางที่ 6 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และระดับความสำ�คัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ย่อย ด้านทักษะ
การปฏิบตั กิ ารเชิงวิชาชีพ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านทักษะการปฏิบตั กิ ารเชิงวิชาชีพ
ให้บริการด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์
มีภาวะผูน้ �ำ ในวิชาชีพด้านการบริหารและการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
บนฐานวิชาการ
มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
มีทกั ษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาล
เป็นเครือ่ งมือ
สามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
สามารถประสานการทำ�งานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ างการพยาบาลในการพยาบาลผูป้ ว่ ย
ในชุมชนท้องถิน่ ได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยคำ�นึงถึงสิทธิของผูป้ ว่ ยและสิทธิของตนเอง
มีสมรรถนะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีต่ อบสนองปัญหาสุขภาพทีซ่ บั ซ้อน
และการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสขุ ภาพทีร่ วดเร็ว

Md

IR

ระดับความสำ�คัญ

5.00
5.00

0.00
0.00

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

5.00

0.00

มากทีส่ ดุ

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

5.00
5.00

0.00
0.75

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
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จากตารางที่ 6 พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านทักษะการปฏิบตั กิ ารเชิงวิชาชีพ ประกอบด้วย คุณลักษณะ
ย่อย จำ�นวน 9 ข้อรายการ โดยข้อรายการที่มีระดับความ
สำ�คัญมากทีส่ ดุ (Md=5, IR=0.00) ได้แก่ การให้บริการด้วย
จิตใจความเป็นมนุษย์ มีภาวะผู้นำ�ในวิชาชีพด้านการบริหาร
และการปฏิบตั กิ ารพยาบาลบนฐานวิชาการ มีทกั ษะในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลอย่างเป็นองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาลเป็น
เครื่ อ งมื อ สามารถปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลตามหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ สามารถประสานการทำ�งานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
ได้เป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ างการพยาบาล
ในการพยาบาลผู้ป่วยในชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และ
สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้ป่วยและ
สิทธิของตนเอง และมี 1 ข้อรายการที่มีระดับความสำ�คัญ
มากทีส่ ดุ (Md=5, IR=0.75) ได้แก่ มีสมรรถนะการปฏิบตั กิ าร
พยาบาลที่ ต อบสนองปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ซั บ ซ้ อ นและการ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสขุ ภาพทีร่ วดเร็ว

อภิปรายผลการวิจยั
1. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านเจตคติต่อ
วิชาชีพ พบว่ากลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันและ
มีคุณลักษณะที่สำ�คัญ ได้แก่ มีจิตใจของการเป็นพยาบาล
เอือ้ อาทร มีจติ สาธารณะ สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
พยาบาลในหลาย ๆ กลุ่มสถาบันการศึกษาพยาบาล และ
ยังสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีพะเยาคือ8 บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ท่ีให้
การดูแลด้วยใจไม่ใช่เพียงการทำ�หน้าที่ เป็นการดูแลผูร้ บั บริการ
เสมือนญาติ มีคุณลักษณะเด่นคือ มีจิตอาสา มีกิริยาสุภาพ
อ่อนน้อม ทั้งนี้พบว่า เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลที่ดีจะ
ส่งผลต่อความตั้งใจกับความตั้งใจในการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ดังนั้นอาจารย์ควรวางแผน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดจนผลักดันกิจกรรมการ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม ด้ า นเจตคติ ท่ี ดี ต่ อ วิ ช าชี พ การ
พยาบาล อันเป็นคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของสถาบัน
และสถานประกอบการผูน้ �ำ บัณฑิตไปใช้9
2. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน

และมีคุณลักษณะที่สำ�คัญ ได้แก่ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษา
พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านคุณธรรม
จริยธรรม10 โดยเมื่อนักศึกษาพยาบาลก้าวเข้ามาสู่วิชาชีพที่
ต้องดูแลผูอ้ น่ื ด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์ กอปรกับการขัดเกลา
ทางจิ ต ใจจากอาจารย์ พ ยาบาลจึ ง ทำ � ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
โดดเด่นเกิดเป็นอัตลักษณ์ทน่ี า่ ยกย่อง สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย11
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากบัณฑิตจะได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมในการเรียนภาคทฤษฎี ทดลองและปฏิบตั ิ
ตามปณิธานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยคือ การเป็น
ผูม้ ปี ระสิทธิภาพในการทำ�งานและมีจริยธรรมในการดำ�รงตน
ตระหนักในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะ
เปิดรับองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิจยั ได้แก่ มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวติ
3. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านอัตลักษณ์
ของสถาบัน พบว่ากลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
และมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ สำ � คั ญ คื อ มี อั ต ลั ก ษณ์ ข องบั ณ ฑิ ต ที่
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏควรกำ�หนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาที่เป็นแผนระยะยาว12 และ
คณะพยาบาลศาสตร์ ค วรกำ � หนดอั ต ลั ก ษณ์ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลที่ชัดเจน พัฒนารูปแบบเฉพาะ และส่งเสริมปัจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาอัตลักษณ์ในด้านต่าง ๆ กอปรกับมีกลวิธี
การพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล 13 ได้แก่ การ
กำ�หนดนโยบายให้บูรณาการกับทุกพันธกิจภายใต้การมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น การจัดทำ�แผนปฏิบัติการเชิงรุกใน
พื้นที่ชุมชนท้องถิ่น พัฒนาความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญ
ในกลุ่มโรคที่พบบ่อยในท้องถิ่น และสนับสนุนให้จัดกิจกรรม
เสริมผู้เรียนที่หลากหลายที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถิ่น
เป็นต้น
4. คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า นความรู้
ความสามารถ พบว่ากลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
และมีคุณลักษณะที่สำ�คัญ ได้แก่ มีความเป็นนักวิชาการ มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
สืบค้นข้อมูลและเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
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สร้างสรรค์ สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีกำ�หนดไว้คือ14 มีความรู้ความ
สามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบ มี ทั ก ษะการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
นอกจากนี้ ค วามสามารถในการใช้ ก ระบวนการวิ จั ย หรื อ
การสร้างนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วย การอ่านงานวิจัยและ
การแปลความทางสถิติ ยังสอดคล้องกับตัวบ่งชี้สมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์15 ในการประยุกต์
ใช้กระบวนการวิจยั ในการแสวงหาความรูเ้ พือ่ นำ�มาพัฒนาการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการทำ�วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับ
บริการและองค์กรพยาบาล
5. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันและมีคณ
ุ ลักษณะทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ มีทกั ษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาลอย่างรู้เท่าทัน สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยตามแนวประเทศไทย
4.016 จากการขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับ
เคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ก็จะทำ�ให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจะดำ�เนินงานตามพันธกิจด้านการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ประเทศทีเ่ ป็นปัจจุบนั เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตทีจ่ บออกไปเป็นทุนมนุษย์
ทีส่ �ำ คัญในการขับเคลือ่ นประเทศไทย
6. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านทักษะการ
ปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ พบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันและมีคณ
ุ ลักษณะทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ การให้บริการ
ด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์ มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
อย่างเป็นองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือ
สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้ป่วยและ
สิทธิของตนเอง สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลธานีดา้ นทักษะการ
ปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ17 โดยปฏิบตั กิ ารพยาบาลและการผดุงครรภ์
โดยใช้กระบวนการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม ด้วยความ
เมตตากรุณาและเอือ้ อาทร คำ�นึงถึงสิทธิและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ สามารถแสดงออกถึงบทบาท
อิสระของวิชาชีพพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและมีภาวะผู้นำ�
ทางการพยาบาล ทั้งนี้การพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์

คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาควร
บูรณาการการจัดกิจกรรมในรายวิชาต่าง ๆ ทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ โดยกำ�หนดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมให้สอดคล้อง
กับบริบทของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ18 นอกจากนี้การสร้างความรู้ผ่านทักษะการคิด
แก้ปญ
ั หา ผูส้ อนควรเลือกใช้ปญ
ั หาหรือประสบการณ์ใหม่เป็น
ตัวกระตุน้ ทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนทำ�ความเข้าใจกับปัญหา ฝึกมอง
ปัญหา ก็จะเกิดทักษะการคิดในการแก้ปญ
ั หาอย่างมีหลักการ
19
และเหตุผลอีกด้วย
สรุ ป คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต พยาบาลราชภั ฏ ที่ พึ ง
ประสงค์ในคริสต์ทศวรรษ 2020 ประกอบด้วยเจตคติต่อ
วิชาชีพ คุณลักษณะส่วนบุคคล อัตลักษณ์ของสถาบัน ความรู้
ความสามารถ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะการ
ปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง วิ ช าชี พ ดั ง นั้ น การจั ด การเรี ย นการสอนใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจึงควรบูรณาการแนวคิด
ทฤษฎีทางการพยาบาล เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมีสว่ น
ร่วมทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ โดยการสอนแบบทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียน
เกิดการเรียนรู้โดยไม่ต้องสอน เน้นการปฏิบัติในชุมชนที่ส่ง
เสริมการเรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์อย่างไร้พรมแดนทีม่ กี ารเชือ่ ม
ต่อองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล20 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในยุคความ
ปกติใหม่ดว้ ยการเรียนรูแ้ บบผสมผสานเพือ่ ให้เกิดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในอนาคต ผู้เรียนจำ�เป็นต้องได้รับการ
พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแบบออนไลน์21 และ สอดแทรกกระบวนการการ
ขัดเกลาทางด้านจิตใจเพือ่ ผลิตบัณฑิตพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในคริสต์ทศวรรษ 2020 ตามปรัชญาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิน่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

ผลการวิจัยนี้ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถนำ�ไปใช้กำ�หนดนโยบายใน
การพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

ผลการวิจัยมาจากความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟาย เพื่อยืนยันผลการวิจัย

ควรทำ�การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirm factor
analysis) เพื่อยืนยันถึงคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลราชภัฏ
ทีพ่ งึ ประสงค์ในคริสต์ทศวรรษ 2020
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