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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเป็นการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะท าประโยชน์ให้กับสังคม ตามบทบาทและ
หน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  โดยให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ท างานเป็นและครองชีวิตอย่างมี
ความสงบสุข1 ดังนั้นคุณภาพการศึกษาจึงเป็นจุดหมายหลักในการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะสถาบันทาง
การศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นหน่วย งานที่มีความส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพการศึกษาอย่าง
จริงจัง เพ่ือที่จะท าให้ทุกฝ่ายเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของสถาบันทางการศึกษาและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก โดยมีปรัชญาพ้ืนฐาน คือ “เมตตากรุณาอยู่ที่ใด 
พระเจ้าสถิตที่นั่น” โดยวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินตามหลักธรรมแห่งพระเยซูเจ้าในการรับใช้เพ่ือนมนุษย์ โดยการติดตาม
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และมีความช านาญในศาสตร์เฉพาะสาขา รวมทั้งรอบรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประกอบวิชาชีพ
ด้วยความรักและมีเมตตาธรรมเป็นพ้ืนฐานยอมรับในศักดิ์ศรีของบุคคล เป็นผู้ใฝ่รู้ รักการศึกษาค้นคว้าและเป็นผู้น าในการพัฒนาตนเอง 
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วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทุกระดับ เพ่ือสร้างสรรค์ความผาสุกและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั่วไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ มีเมตตาธรรม ความเอ้ืออาทร ส่งเสริมและ
คงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มุ่งสู่ความเป็นสากลในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ภารกิจหลักของวิทยาลัยฯ 
คือ จัดการศึกษาที่ยึดหลักการสร้างความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ โดยเน้นการบูรณาการหลักศาสนาและจริยธรรมเข้าในสาระทาง
วิชาการ การวิจัย สร้างชุมชนที่มีความรักและเอ้ืออาทร สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้บริการ
วิชาการแก่สังคมและมุ่งสร้างความเป็นสากลในการจัดการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายนานาชาติ โดยมีพันธกิจหลัก 7 ด้าน คือ  

 1. จัดการศึกษาที่ยึดหลักการสร้างความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์โดยเน้นการบูรณาการหลักศาสนา และจริยธรรม เข้ากับสาระ
ทางวิชาการ 

 2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และเพ่ือนมนุษย์ในทุกช่วงชีวิต 
 3. ค้นคว้าวิจัยที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและศักดิ์ศรีมนุษย์ 
 4. สร้างชุมชนที่มีความรักและเอ้ืออาทร 
 5. มุ่งสร้างความเป็นสากลในการจัดการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายนานาชาติ 
 6. มุ่งสร้างความเข้าใจและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ 
 7. มุ่งสร้างพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดการศึกษาเพ่ือให้ส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนดไว้ จ าต้องมีหลักสูตรเพื่อเป็นกรอบแนวคิดและเป็นแนวทางในการจัดการเรียน

การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้ องค์ประกอบอย่าง
หนึ่งของการศึกษาที่มีคุณภาพจริงก็คือหลักสูตร2-5 เนื่องจากหลักสูตรคือแผนงานที่จัดให้มีการเรียนรู้ การวัดผลเป็นกระบวนการในการ
ก าหนดหรือหาจ านวน ปริมาณ อันดับ รายละเอียดของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคล โดยใช้เครื่องมือเป็นหลักใน
การวัดสถาน ศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินผล ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด เพราะการประเมินหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่ส าคัญของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากจะน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไขหรือคงไว้ ซึ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษา เนื้อหาวิชา การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนนับเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร  การประเมินผลหลักสูตรท าให้ทราบ
ปัญหา และแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง เนื้อหาวิชา การจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน รวมไปถึงปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้ได้ผลตามที่มุ่งหวัง ตลอดจน
บริหารจัดการและสอนหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง6-9 

ดังนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่ง ที่จะต้องศึกษาติดตามประเมินผลด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา  2548-2550 ซึ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้ง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและหลักสูตรเฉพาะทาง ทั้งนี้หลังจากส าเร็จการศึกษา การติดตามประเมินผลของผู้ส าเร็จ
การศึกษา เกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง รับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดในการน าความรู้ไปใช้
ปฏิบัติงาน เพ่ือน าผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ไปใช้วางแผน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการติดตามประเมินผลด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2548-2550 

2. เพ่ือศึกษาการติดตามประเมินผลด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2548-2550 
3. เพ่ือหาความสัมพันธ์สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2548-2550 

ระหว่างความคิดเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
 

ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพ่ือศึกษาการติดตามประเมินผลด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2548-2550  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไป 
2. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงาน ในด้านความรู้ในการบริการตามบทบาท ด้านการประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียน

ไปใช้ในสถานการณ์จริง และด้านทักษะ 
3. ประสบปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติ 
4. หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
 

วธิีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาติดตามประเมินผล ด้านการ
บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2548-2550 เกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดในการประยุกต์ความรู้
ในการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน  สิ่งสนับสนุนทางการเรียน ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การด าเนินการสร้าง และทดสอบเครื่องมือใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
1. แบบสอบถามผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้บังคับบัญชาของผู้ส าเร็จการศึกษา และเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้ 
1.1 ศึกษาวัตถุประสงค์ท่ัวไป และวัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
1.2 สร้างข้อค าถามตามวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์ 
1.3 หาความตรงของเนื้อหา โดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหาว่าสอดคล้อง เหมาะสม รัดกุม และ

ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ท่ัวไป และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.4 ปรับปรุงแบบสอบถาม และหาดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) กับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 

2. น าแบบสอบถามที่เป็นฉบับสมบูรณ์แล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. รวบรวมรายชื่อ และจัดท าท าเนียบผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. ท าหนังสือค าชี้แจงจากอธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
3. ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ส าเร็จการศึกษาด้วยทางไปรษณีย์ ด้วยตนเอง 

และขอรับกลับคืนภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
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4. เมื่อแบบสอบถามได้รับกลับคืนมาไม่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ คณะผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ส าเร็จการศึกษา
ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์บอกผู้ส าเร็จการศึกษา และขอรับกลับคืนภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน าไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป มีข้ันตอนการวิเคราะห์ดังนี้ 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และลงรหัส 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

2.1 แบบสอบถามของผู้ส าเร็จการศึกษา เกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในการบริการตาม
บทบาท ด้านการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานการณ์จริง เพ่ือนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติ สังเคราะห์ 
และท าเป็นความเรียงในรูปของตาราง 

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้ส าเร็จการ ศึกษา ผู้ร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน โพดัก โมเมนต์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
ค านวณหาความสัมพันธ์ระหว่างรายด้าน 
 

ผลการวจิัย 

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2550 จ าแนกตาม

ความคิดเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ 
จ านวน 122 คน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของตนเอง ในด้านมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยมีมากที่สุดเท่ากับ 4.15 รองลงมา คือ ด้านการ
รักษาพยาบาล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนด้านการบริหารและบริการวิชาการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ  3.72 และค่าเฉลี่ยทั้ง 6 
ด้านเท่ากับ 4.15 ซึ่งมีสมรรถนะในแต่ละด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 23 คน จากคณะศิลปศาสตร์ พบว่า มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของตนเองใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.29 รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน
และความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างานโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.03 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้าน
เท่ากับ 4.12 ซึ่งมีสมรรถนะในแต่ละด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน จ านวน 70 คน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์  ด้านฟื้นฟูสภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.20 รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วน
ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.88 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้านเท่ากับ 4.00 ส่วนความคิดเห็นต่อ
ความต้องการของหน่วยงานในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.27  รองลงมา คือ
ด้านการรักษาพยาบาลและด้านการบริหารและบริการวิชาการโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนด้านการฟ้ืนฟูสภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
เท่ากับ 3.98 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้านเท่ากับ 4.13 

ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร พบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ 
จ านวน 122 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรในด้านคุณภาพของผู้สอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 2.47 รองลงมา คือ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.19 ส่วนด้านคุณภาพการจัดการเรียน
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การสอนภาคปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 1.76 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรเท่ากับ  
2.12 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 17 คน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารหลักสูตรในด้านคุณภาพของผู้สอน เรื่องความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความเมตตา กรุณาและทัศนคติ ต่อ
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.00 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของคุณภาพของผู้สอนเท่ากับ 3.00 นอกจากนี้มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารหลักสูตรในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เรื่องวิธีการสอน ความสามารถถ่ายทอดกรอบแนวคิด การ
ประเมินผลและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชา มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 2.88 รองลงมา คือ เรื่องอุปกรณ์และสื่อการ
สอน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการพิมพ์เอกสารบรรยายโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของด้านคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนเท่ากับ 2.73 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรในด้านสถานที่เรียน เรื่องแสงสว่าง 
และการถ่ายเทอากาศ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 2.71 รองลงมา คือ เรื่องการปราศจากเสียงรบกวนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41 ส่วน
เรื่องความสะอาดของสภาพแวดล้อม ความเป็นระเบียบสวยงามของสภาพแวดล้อม และสภาพเอ้ืออ านวยต่อการเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดเท่ากับ 2.47 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของด้านสถานที่เรียนเท่ากับ 2.57 โดยสรุปมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารหลักสูตรด้านคุณภาพของผู้สอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด = 3.00 รองลงมา คือ ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมีค่าเฉลี่ย 
= 2.73 ส่วนด้านกิจกรรมอ่ืนๆ ในวิทยาลัยฯ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด = 2.55 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารหลักสูตร = 2.71 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตและการบ าบัดทดแทนไต
และหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน  95 คน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของตนเอง ใน
เรื่องมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์การล้าง-ฟอกไตเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.91 รองลงมา คือ เรื่องประเมินผู้ป่วย
ก่อนการฟอกเลือดตามแบบบันทึกได้อย่างครอบคลุม และถูกต้องโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88 ส่วนการให้ค าแนะน าผู้ป่วยที่รักษาโรคไต
ด้วยการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.07 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมของด้านสมรรถนะของผู้ผ่าน
การอบรมเท่ากับ 3.56 ซึ่งมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก 

ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาต่อสมรรถนะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาและความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาต่อความต้องการของหน่วยงานในการฏิบั ติงานทั้ง 6 รายด้าน และโดยรวมพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กัน  

ส่วนที่ 3 สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-
2550 และการจัดการเรียนการสอน จากการท า Focus group เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษามีดังนี้ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
สมรรถนะในการท างานของบัณฑิตในด้านการรักษา ส่งเสริม การป้องกันและการฟ้ืนฟู ด้านการบริหารและการบริการวิชาการ 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่าบัณฑิตสามารถให้การดูแลผู้ป่วยยังท าได้ไม่ดีแต่การสอนหรือการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยใช้ได้ ทักษะมีน้อย ซึ่งควร
จะต้องมีกระบวนการการจัดการกับความรู้ ดังนั้นจึงมีระบบพ่ีเลี้ยงที่ช่วยดูแลให้ความรู้และช่วยเหลือบัณฑิตใหม่ 

พฤติกรรมบริการและพฤติกรรมส่วนตัว พบว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมบัณฑิตยังขาดความเชื่อมโยงระบบพี่น้อง (Seniority) ขาด
ความสัมพันธ์ในกลุ่มตนเอง ขาดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เสริมความห่วงใย ความสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม 

ด้านการปฏิบัติการพยาบาล พบว่าเกี่ยวกับความรู้จะเป็นความรู้ที่จะมีไปแค่สอบ แต่ขาดความรู้ขณะที่ปฎิบัติงานจริงไม่สามารถ
ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ อาจเพราะความกลัวเนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์ และมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับระบบงานใหม่ เช่น 
การประกันคุณภาพ การลงบันทึกทางการพยาบาล การประเมินผู้ป่วย การน าความรู้ที่ประยุกต์ใช้กับการพยาบาล พ่ีเลี้ยงจะเสริม
ความรู้ให้นักศึกษาก่อนประมาณ 3 เดือนในหน่วยงานพิเศษ โดยสอนทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ซึ่งจัดกิจกรรมให้ดังนี้  
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 เดือนแรกจะให้เรียนทุกวัน  
 เดือนที่ 2 เริ่มดูแลผู้ป่วยคู่กับพยาบาลพี่เลี้ยง  
 เดือนที่ 3 พ่ีเลี้ยงเริ่มห่างออก  
 เดือนที่ 4 เริ่มดูแลผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อนแล้วค่อยๆจัดให้ดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน 

ดังนั้นต้องค านึงถึงว่าสิ่งที่เราสอนเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่และจ าเป็นต่อการปฎิบัติงานหรือไม่เนื่องจากบัณฑิตยังขาดทักษะ
เช่น การให้อาหารทางสายยาง การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า การใส่สายสวนปัสสาวะ  

ความรู้สึกกลัวของผู้ป่วยและญาติในปัจจุบันจะมีการเขียนค าร้องเรียนหากผู้ให้บริการท าผิดพลาดท าหลายครั้ง 
คณะศิลปศาสตร์  
หลักสูตรที่เมื่อเรียนแล้วน าไปปฎิบัติจริงได้ แต่ระยะเวลาในการฝึกงานน้อย ต้องดึงความสามารถที่มีของตนออกมาใช้ในการ

ท างาน ท าให้ปฎิบัติงานแล้วดี เช่น มีนักศึกษามาปรึกษาแล้วเราสามารถให้ค าปรึกษาได้ก็จะรู้สึกดี แต่บางครั้งก็มีคนมาปรึกษาในเชิงลึก
ของครอบครัวเกินความสารถของเรา ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์  

สาขาจิตวิทยาเป็นการเรียนกึ่งๆกลางๆเนื่องจากไม่มีวุฒิครู ซึ่งหากจะเป็นครูต้องไปเรียนเพ่ิมเติมอีก 1 ปี ดังนั้นควรเพ่ิมใน
หลักสูตรไปเลยเพ่ือง่ายต่อการปฎิบัติงาน เพราะบางคนที่ไม่มีวุฒิจะยังไม่ได้รับการบรรจุของหน่วยงานรัฐบาล หรือหากบัณฑิตท่ีต้องการ
ท างานในหน่วยงานของรัฐบาลจะต้องขอลาเรียนซึ่งท าได้ยากเพราะเพ่ิงเข้าไปปฏิบัติงานท าให้ต้องไปท างานของเอกชน 

ส่วนบัณฑิตที่เรียนด้านภาษาอังกฤษ แต่สมัครเข้าไปปฏิบัติงานในแผนกเลขาฯ ท าให้มีปัญหาในการปฏิบัติงานบ้างเนื่องจากเข้า
ไปปฏิบัติงานไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา เช่น ต้องฝึกเพ่ิมเติมในการใช้ภาษากับการใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องที่ลึกลงไปเฉพาะสาขา 

ข้อมูลจากผู้ใช้บริการ จากการที่ได้ใช้บริการ สิ่งที่พบคือ บัณฑิตพยาบาลมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลเกือบทุกระดับ รวมถึง
ผู้รักษาความปลอดภัยและฝ่ายประชาสัมพันธ์   

อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะว่า ในหลักสูตรควรมีการสอนแต่งหน้า บุคลิกภาพ การฝึกพูดให้มีความไพเราะ เหมาะสม ถูก
กาละเทศะ 

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ต่อเนื่อง เช่น เรียนวิชาการพยาบาลวิกฤตก่อนแล้วขึ้นปฏิบัติทันทีให้สอดคล้องกัน  
ไม่ใช่เรียนปี 2 แต่ข้ึนฝึกปฏิบัติในปีที่  4 

2. ต้องการได้บณัฑิตที่มีความพร้อมในการปรับตัว สนใจใฝ่รู้มากกว่าเด็กเก่ง 
3. ต้องการไดค้นที่มีเป้าหมายในการเป็นพยาบาล รักบริการ และมีจริยธรรม เนื่องจากมีปัญหาการชู้สาว 
4. ต้องการให้บัณฑิตมีความสนใจใฝ่รู้ มั่นใจและมีความขยัน เนื่องจากพบว่าไม่สนใจให้บริการผู้ป่วย ไม่สนใจเสียงออดเรียก 

หรือไม่รู้ว่าจะท าอะไรเพราะไม่ได้จดรายละเอียดในขณะรับเวร 
5. ต้องการได้คนที่มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ เห็นหน้าแล้วไว้ใจได้ มีความฉลาดในเรื่องการพูด มีไหวพริบดี มี MQ 
6. ต้องการให้มีการปรับเพิ่มวิชาชีพครูในหลักสูตร เพ่ือที่จะได้มีวุฒิครู และสามารถบรรจุได้โดยไม่ต้องเรียนเพิ่ม 
7. อยากให้มีการปรับเพิ่มเวลาการฝึกปฏิบัติมากกว่า 3 เดือนในการฝึกปฏิบัติ 2 แห่ง 
8. ควรมีการฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษาตั้งแต่ปีชั้นปีที่ 3 
9. ควรลดวิชาสมุนไพร เพราะสามารถหาอ่านได้เอง 
10. การดูแลด้วยความเอ้ืออาทร ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนซึ่งแม้ถึงเราจะเรียนไม่เก่ง  แต่เราก็สามารถดูแลผู้ป่วยด้วย

ความเอ้ืออาทรได้ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน สิ่งสนับสนุนการศึกษา แหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
1. ควรเพ่ิมการเรียนพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น   แบบเจาะลึก มีการวิเคราะห์โดยการใช้สื่อ เช่น หนัง หรือภาพยนตร์ ฯลฯ 
2. ต้องการให้มีการเพิ่มจุดเด่น เช่น เป็นสถาบันที่เก่งภาษาที่ดีเยี่ยม  เพ่ือให้มีคนมาเรียนมากๆ 
3. เพ่ิมกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ 
4. ควรจะเพ่ิมภาษาหลากหลายภาษา เป็น 3 - 5 ภาษา เพ่ือให้มีทางเลือกเรียนมากขึ้นเหมือนสถาบันอื่นๆ 
5. สัดส่วนนักศึกษากับอาจารย์ยังไม่ได้สัดส่วนกัน ควรแบ่งจ านวนนักศึกษาให้น้อยกว่านี้ 
6. วิทยาลัยมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ เช่นคอมพิวเตอร์อาจจะไม่พอหากนักศึกษาสนใจปฏิบัติพร้อมๆกัน ท าให้เครื่อง

คอมพิวเตอร์มีใช้ไม่เพียงพอ 
7. ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติโดยการใช้สื่อ เช่น  ภาพ ฯลฯ 
8. ควรแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มเล็กในการจัดแบ่งสอน เช่น แบ่งเป็นกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 เพ่ือให้นักศึกษาเรียนได้อย่างทั่วถึง แต่อาจมี

ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณที่อาจต้องเพ่ิมข้ึน อาจารย์ที่ต้องท างานเพิ่มขึ้นมีภาระงานสอนเพ่ิมขึ้น   
9. ต้องการให้มีการฝึกการวางตัวในสังคมและบุคลิกภาพ เพ่ือให้มีความม่ันใจ 
10. ควรมีครูพี่เลี้ยงในการดูนักศึกษาปฏิบัติบนหอผู้ป่วย 
11. เด็กที่ เข้ามาเรียนควรเป็นคนที่รักในวิชาชีพ  และควรให้มีการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยที่มี APN  และควรให้มีการ 

conference ในหอผู้ป่วย 

 


