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บทคัดย่อ
 การวิจัยเชิงส�ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในเข้ารับการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปของผู้ส�าเร็จ

การศกึษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ ปัจจยัทีม่ผีลต่อความต้องการและรปูแบบการจดัการอบรม กลุม่ตวัอย่างคอืพยาบาล

ผูส้�าเรจ็การศกึษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ จ�านวน 410 คน วเิคราะห์ข้อมลูโดยวธีิการแจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ ความสมัพนัธ์ด้วยสถติิไค-สแควร์และสมัประสทิธิส์หสัมพนัธ์สเปียร์แมน วจิยั พบว่า กลุม่

ตัวอย่างต้องการเข้ารับการอบรมระดับปานกลาง ปัจจัยที่สนับสนุน คือ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณต้องการให้จัดการ

อบรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติในวันและเวลาราชการ โดยคาดหวังว่าการเข้าอบรมจะท�าให้มีเครือข่ายในการปฏิบัติงาน 
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Abstract
 The aim of this survey research was to describe the needs for nurse practitioners’ short course training, the 

factors affecting the needs and training pattern among nursing graduates who were awarded a Master of Nursing 

Science degree. The participants were 410 nurses who hold a master’s degree of Nursing Science. Descriptive 

statistics were used to explore the personal characteristics and present it in the form of frequency, mean and 

standard deviation. Besides, univariate analysis was performed by using the Pearson’s Chi-square test and 

Spearman rank-order correlation coefficient. The results showed that the need for nurse practitioners’ short course 

training overall level was at the medium level. Factors supporting is the organization’s sponsorship of the training. 

Therefore, the participants also expressed that they preferred to attend the training program which both of theoretical 

and practical program are running on the weekdays. For the expectation for short course training program, the 

participants indicated that the training would have a beneficial effect on the networking. 
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