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บทคัดย่อ

 การวิจัยแบบบรรยายหาความสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพและปัจจัยที่มี 

ความสัมพันธ์กับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปี 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก จ�านวน 156 คน เคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ  

แบบประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพ และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน

 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโดยรวมของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับสูง (M = 3.72, S.D. = 

0.36) สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพระดับสูง ได้แก่ ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพ (X̄  = 4.24, S.D. = 0.60) ด้านจริยธรรม 

จรรยาบรรณและกฎหมาย (X̄   = 4.20, S.D. = 0.55) และด้านสังคม (X̄   = 3.98, S.D. = 0.71) สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านภาวะผู้น�า การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ (X̄  = 3.65, S.D. = 0.51) ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X̄  = 3.64, S.D. = 0.52) ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ (X̄  = 3.63, S.D. = 0.47) ด้านการปฏิบัติการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ (X̄   = 3.62, S.D. = 0.45) และด้านวิชาการและการวิจัย (X̄  = 3.39, S.D. = 0.47) ทัศนคติ

ต่อวิชาชีพอยู่ในระดับดีมาก (X̄  = 4.26, S.D. = 0.46) ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับปกติ (X̄  = 166.59,  

S.D. = 13.37) ทัศนคติต่อวิชาชีพ และความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r = .415,  

p < .01 และ r = .323, p < .01) กับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพ ผลการศกึษานีเ้สนอแนะว่า ผูบ้รหิารทางการศกึษาพยาบาลและผูบ้รหิาร

ทางการพยาบาลควรใช้ข้อค้นพบนีใ้นการพฒันาสมรรถนะพยาบาลวชิาชพี ทศันคตต่ิอวิชาชพี และความฉลาดทางอารมณ์ 

ของนิสิตและพยาบาลจบใหม่  

ค�าส�าคัญ: สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ทัศนคติต่อวิชาชีพ ความฉลาดทางอารมณ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักศึกษา
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Abstract

 The objectives of this descriptive correlational research were to examine nursing competencies 

and factors related to nursing competencies. The sample consisted of 156 fourth-year nursing students 

of the undergraduate program at a University in the Eastern area. The research instruments were  

the Nurse Competence Questionnaire, the Nurse Attitudes Questionnaire, and the Thai Emotional 

Intelligence Screening Test. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson’s product- 

moment correlation.

 The results revealed that total nursing competency was at a high level (X̄  = 3.72, S.D. = 0.36). 

Variables contributing to the high level of nursing competency were professional characteristics  

of nursing (X̄  = 4.24, S.D. = 0.60), ethics, code of conduct, and the law (X̄  = 4.20, S.D. = 0.55), and  

social competency (X̄  = 3.98, S.D. = 0.71). Variables contributing to the moderate level of nursing 

competency were leadership management and quality improvement (X̄   = 3.65, S.D. = 0.51), information 

technology (X̄  = 3.64, S.D. = 0.52), communication and relationship (X̄  = 3.63, S.D. = 0.47), core  

nursing and midwifery practice (X̄  = 3.62, S.D. = 0.45), and academic and research competency  

(X̄  = 3.39, S.D. = 0.47). Nursing attitude was at the excellence level (X̄  = 4.26, S.D. = 0.46).  

Emotional quotient was at the normal level (X̄  = 166.59, S.D. = 13.37). Nursing attitude and  

emotional quotient had significant positive correlations (r = .415, p < .01, r = .323, p <.01, respectively) 

with nursing competency. However, there was no relationship between academic achievement (GPA) 

and nursing competency. The results suggest that directors of nursing educational institutions and 

nursing administrators should use the findings to enhance nursing competency, nursing attitude and 

emotional quotient among nursing students and new graduates.

Key words: Nursing competencies, nursing attitude, emotional quotient, grade point average, nursing 

students
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ความส�าคัญของปัญหา 

 ความต้องการบริการสุขภาพท่ีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน 

ทั้งจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ท�าให้

เกิดความต้องการบุคลากรสุขภาพท่ีมีสมรรถนะสูงในการ

ให้บรกิารสขุภาพมากข้ึน สถาบันการศกึษาพยาบาลจงึต้อง

มุ่งจัดการศึกษาให้นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะพยาบาล

วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพของสภาการพยาบาล พร้อม

ที่จะส�าเร็จการศึกษา และออกไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มี

คุณภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน 

นอกจากนี้สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพเป็นคุณลักษณะที่

ส�าคญัของพยาบาลและมผีลต่อคณุภาพและความปลอดภยั

ในการให้บรกิารพยาบาล สมรรถนะพยาบาลวชิาชีพจงึเป็น

ผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่ส�าคัญในการจัดการศึกษาพยาบาล  

และถือเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะท�าให้ผู้ส�าเร็จการศึกษามีความ

สามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลวิชาชีพได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้

บรกิารเพือ่สนองตอบปัญหาและความต้องการด้านสขุภาพ

ของผูใ้ช้บริการในแต่ละบรบิท สถาบนัการศกึษาต้องถอืเป็น

หน้าที่รับผิดชอบที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ทักษะ 

และสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามที่สภา

การพยาบาลก�าหนด ด้วยเหตุนี้สถาบันการศึกษาพยาบาล

จงึจดัการศึกษาทีเ่น้นการพฒันาสมรรถนะ (Competency 

Based Education) (Kunaviktikul, Sukontasan, 

Wangsrikoon & Srepunapan, 2007)  

 สมรรถนะพยาบาลวชิาชพี หมายถงึ การแสดงออก

ถึงความสามารถของพยาบาลวิชาชีพท่ีส�าเร็จการศึกษาใน

ระดบัปรญิญาตร ีทีจ่ะท�าให้สามารถปฏบิตักิารพยาบาลได้

ตามขอบเขตของวิชาชีพอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ 

เป็นผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการพัฒนา

ตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคม (Kunaviktikul, et al., 2007) สมรรถนะพยาบาล

วิชาชีพจึงเป็นการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและ

คณุลกัษณะส่วนบคุคลในการให้การพยาบาลตามมาตรฐาน

เพื่อเป้าหมาย คุณภาพบริการพยาบาล เป็นการน�าความรู้

จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและมีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลใน

แต่ละสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ซึง่การพฒันาสมรรถนะเกดิจาก 

การสัง่สมความรู ้ทศันคต ิและบคุลกิภาพ สภาการพยาบาล

ได้ก�าหนดสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ ์ไว ้  8 ด ้าน ได ้แก ่  

1) สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย  

2) สมรรถนะด้านการปฏิบตักิารพยาบาลและการผดงุครรภ์ 

3) สมรรถนะด้านคณุลกัษณะเชิงวชิาชพี 4) สมรรถนะด้าน

ภาวะผูน้�า การจดัการ และการพฒันาคณุภาพ 5) สมรรถนะ

ด้านวชิาการ และการวจิยั 6) สมรรถนะด้านการสือ่สารและ

สัมพันธภาพ 7) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

และ 8) สมรรถนะด้านสังคม (Thailand Nursing and 

Midwifery Council, 2018) การศกึษาสมรรถนะพยาบาล

วิชาชีพ จึงมีความส�าคัญและเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง 

ความรู ้ ความพร้อมในการปฏิบัติงานในบทบาทของ

พยาบาลวิชาชีพซ่ึงสถาบันการศึกษาพยาบาลและฝ่าย

บริการพยาบาลควรให้ความสนใจเพราะเป็นข้อมูลที่

สามารถสร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัของผูร้บับรกิาร 

(Walsh & Seldomridge, 2005) มีผู ้ศึกษาพบว่า 

พยาบาลจบใหม่มสีมรรถนะการพยาบาลอยูใ่นระดบัพอใช้ 

(Morolong & Chabeli, 2005) นอกจากนี้การที่บุคลากร

สุขภาพมีสมรรถนะที่ไม่เพียงพอท�าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ

คุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย และมีความ

ต้องการบริการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ท�าให้ฝ่ายบริการ

พยาบาลต้องพัฒนาบุคลากรสุขภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนเกิด

ข้อสงสยัในการจดัการเรยีนการสอนของสถาบนัการศกึษา 

(Moyo & Sianga, 2017)  

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความรู ้ทศันคติ

ต่อวิชาชีพ และความฉลาดทางอารมณ์ เป็นปัจจัยภายใน

ของบุคคลที่มีความส�าคัญต่อสมรรถนะของบุคคล ผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นปัจจยัทีแ่สดงถงึคณุภาพการศกึษา

อย่างหนึง่ เป็นตวับ่งช้ีถงึระดับความรู ้ตลอดจนคุณลักษณะ

และความสามารถในการเรียนรู้ของนิสิต ซึ่งวัดได้เมื่อนิสิต

ผ่านกระบวนการจดัการเรยีนการสอนของสถาบนัการศกึษา 

แล้ว  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นความส�าเรจ็ในการเข้าถงึ

ความรู้ การพัฒนาทักษะในการเรียนหรือการประยุกต์ใช้

ความรูท้ีศ่กึษามา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน หมายถงึ คะแนน

เฉลีย่สะสมรวมในการศกึษาวชิาภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ

ในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

จึงเป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะและความสามารถในการเรียนรู้

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีความเก่ียวข้อง

กับสมรรถนะ ผลการวิจัยของ Do and Seo (2014) แสดง
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก

ให ้เห็นว ่า ผลการศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับ

สมรรถนะทางคลนิกิของนกัศกึษาพยาบาลอย่างมนียัส�าคญั 

เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Sulosaari et al., (2015) ที่

พบว่า ผลคะแนนทดสอบความรูเ้กีย่วกบัยามคีวามสมัพนัธ์ 

กับสมรรถนะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการให้ยา 

ของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยส�าคัญ  

 ทศันคติเป็นคณุลกัษณะภายในตวับคุคลทีม่อีทิธพิล

ต่อพฤตกิรรมการเรียนรูแ้ละความสามารถในการปฏบิติังาน 

(Gagne, 1985) ทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล เป็น 

ความคิดเห็น ความรู้สึกทางบวกของบุคคลที่มีต่อวิชาชีพ

การพยาบาล ในการให้บรกิารการพยาบาล พยาบาลจ�าเป็น

ต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล พร้อม

ทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (Sanguansiritham, 2007; 

Viphonephom, 2003) ซ่ึงการพัฒนาให้พยาบาล 

มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพนั้น จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา

ตั้งแต่เป็นนิสิตในสถาบันการศึกษาพยาบาล ซ่ึงหาก

นกัศกึษามทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีการพยาบาลแล้วนกัศกึษา

จะสามารถน�าความรู ้และทักษะท่ีได้เรียนรู ้ในช้ันเรียน 

ไปปฏิบตัไิด้อย่างเหมาะสม ส�าเรจ็การศกึษาได้ตามหลกัสตูร 

และมีสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพท่ีดี (Kooariyakul,  

Yodtawee, Intichoat, Naunthong & Inpanao, 2012)

 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถทาง

อารมณ์ในการด�าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 

โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดี ด้านเก่ง และ 

ด้านสุข (Mental Health Department, 2002)  และเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ เน่ืองจากผู้ท่ีมี

ความฉลาดทางอารมณ์จะเป็นผูท้ีส่ามารถยอมรบัและเผชิญ 

กบัการเปลีย่นแปลงได้ดี สามารถปรบัตวักับการเปลีย่นแปลง 

เพื่อความส�าเร็จที่มุ่งหวัง ท�าให้บุคคลมีพลัง มีแรงจูงใจ มี

ความคิดเชิงบวกและสามารถบริหารจัดการกับชีวิตตนเอง 

รู้จักขอบเขต ความสามารถ ความถนัดของตนเองเพื่อ

แสวงหาความก้าวหน้าในชีวิต และเกิดความภาคภูมิใจ 

ในตนเอง ผู้มีความฉลาดทางอารมณ์เป็นบุคคลท่ีมีความ

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเพียรพยายาม มีความอดทน  

มีทักษะทางสังคม และมีความสุขในชีวิต นอกจากน้ี 

ความฉลาดทางอารมณ์ยังมีผลต่อการปฏิบัติงาน ผู ้ที่ 

ความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมีความสามารถในการปฏิบัติ

งานสูง (Mental Health Department, 2002)  

Goleman (1998) วิเคราะห์ความสามารถของบุคลากร 

ในองค์การ 12 แห่งทั่วโลก พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์

มีความสัมพันธ์กับความสามารถทุกอย่าง ผลการวิจัย 

ที่ผ่านมาพบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับ

ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย (Talarico et al., 2013) 

ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล และสมรรถนะ 

ของนักศึกษาพยาบาล (Por, Barriball, Fitzpatrick, & 

Roberts, 2011)

 ห ลัก สูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะ 

พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยแห่งหนึง่ในภาคตะวนัออก มี

เป้าหมายส�าคัญในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 

และมีสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพครบทุกด้านตามที่สภา 

การพยาบาลก�าหนด เพื่อให้มีบุคลากรทางสุขภาพที่มี

คณุภาพและมศีกัยภาพในการพยาบาลและการดแูลสขุภาพ 

ของประชาชนในภาคตะวันออกซ่ึงมีความหลากหลายใน

เขตอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นคนดีและคนเก่งของสังคม 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ตลอด 4 ปี มีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่งเสริมให ้

ผู้เรยีนได้เรยีนรูป้ระสบการณ์จรงิ ตลอดจนการจัดกจิกรรม

ส่งเสรมิหลกัสตูร เพือ่เสรมิสร้างให้นสิติส�าเรจ็การศกึษาเป็น

บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะและมีสมรรถนะพยาบาล

วิชาชีพตามมาตรฐาน นิสิตพยาบาลชั้นปี 4 ของคณะ

พยาบาลศาสตร์เป็นนิสิตที่ผ ่านการศึกษารายวิชาใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตมาแล้ว โดยผ่านการศึกษา

ทั้งรายวิชาทฤษฎี และรายวิชาปฏิบัติทั้งในโรงพยาบาล 

และชุมชน ใกล้ที่จะส�าเร็จการศึกษาและไปปฏิบัติงาน 

ในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ นิสิตจึงต้องมีสมรรถนะ

พยาบาลวิชาชีพที่พร้อมจะปฏิบัติงานตามบทบาทของ

พยาบาลวิชาชีพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคน 

ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีความสุข จาก

การทบทวนวรรณกรรมพบว่ามจี�านวนรายงานวจิยัเกีย่วกบั

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในภาพรวมและปัจจัยที่มี 

ความสัมพันธ์กับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนิสิต

พยาบาลน้อย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาสมรรถนะของ

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานโนโรงพยาบาล และไม่พบ

รายงานการประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนิสิต

พยาบาลของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก ดังนั้นผู้วิจัย 

จึงต้องการศึกษาว่า นิสิตช้ันปี 4 ซึ่งใกล้ส�าเร็จการศึกษา
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ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก 

มีสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ทัศนคติต่อวิชาชีพ และ 

ความฉลาดทางอารมณ์ในระดับใด และปัจจัยใดบ้างที่มี

ความสัมพันธ์กับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนิสิต เพื่อ

น�าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา 

การจดัการเรียนการสอนให้นสิติมสีมรรถนะพยาบาลวชิาชพี 

ตามมาตรฐานวิชาชีพของสภาการพยาบาล เป็นแนวทาง

ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 

ที่จบใหม่ให้มีคุณค่าของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ทัศนคติ

ต่อวชิาชพี และความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษาช้ันปี 4 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ในภาคตะวนัออก

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ 

การเรียน ทัศนคติต่อวิชาชีพ ความฉลาดทางอารมณ์ และ

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปี 4 คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก

กรอบแนวคิดการวิจัย

 แนวคดิการวจิยัครัง้นีไ้ด้จากการทบทวนวรรณกรรม 

โดย Good (1973) และ Bloom (1976) เชือ่ว่า ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนเป็นผลลัพธ์จากการจัดการเรียนการสอนที ่

ส่งผลต่อเป้าหมายผลการเรียนรู้และการปฏิบัติ Gagne 

(1985) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นคุณลักษณะภายในตัวบุคคล

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และความสามารถใน

การปฏิบัติงาน และผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าความฉลาด

ทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของนักศึกษา

พยาบาล (Por et al., 2011) และความสามารถในการดแูล

ผู้ป่วย (Talarico et al., 2013) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย

ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ ตามกรอบแนวคิดของกรม

สขุภาพจติ และศกึษาสมรรถนะพยาบาลวชิาชพีตามกรอบ

แนวคิดของสภาการพยาบาล ซึ่งก�าหนดสมรรถนะหลักที่

จ�าเป็นของผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 

ไว้ 8 ด้าน ดงันัน้ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน  ทศันคตต่ิอวชิาชีพ 

และความฉลาดทางอารมณ์ จึงเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กบัสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพของนสิิตคณะพยาบาลศาสตร์ 

ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทัศนคติต่อวิชาชีพ

ความฉลาดทางอารมณ์

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 แบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ

บรรยายและหาความสมัพนัธ์ (Descriptive correlational 

research)

 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประชากรประกอบด้วย 

นักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัในภาคตะวนัออก ปีการศกึษา 

2560 จ�านวน 192 คน ซึ่งการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จากค่าขนาดอิทธิพล ขนาดตัวอย่างท่ีมีอิทธิพลขนาดเล็ก 

0.25 และมีอ�านาจทดสอบ (power) .80 ท่ีระดับความ 

เชื่อมั่น (α) .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 184 คน 

(Cohen, 1988) จ�านวนผู้เต็มใจตอบแบบสอบถามจ�านวน 

จ�านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 84.78  

 การได้มาของกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยนี้การเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย

ก�าหนดคณุสมบติัของกลุม่ตวัอย่าง 1) เป็นนกัศกึษาชัน้ปี 4 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก 2) เป็นผู ้ที่สอบผ่าน 

ทุกรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3) มีความ

สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 

ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่  

แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป แบบประเมนิสมรรถนะพยาบาล

วชิาชพี แบบสอบถามทศันคตต่ิอวชิาชพี และแบบประเมนิ

ความฉลาดทางอารมณ์

 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถาม

ปลายเปิดและปลายปิด ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เพศ อายุ 

ศาสนา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) บุตรคนท่ี บุคคลที่

สนับสนุนให้เรียนพยาบาล และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ 

การปฏิบัติงานพยาบาลในอนาคต 

 2. แบบประเมนิสมรรถนะพยาบาลวชิาชพี ผูว้จิยั

พัฒนาขึ้นจากแนวคิดสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพ

ของสภาการพยาบาล เป็นแบบประเมินการรับรู ้ของ

นักศึกษาในการแสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบัติ

การพยาบาลได้ตามขอบเขตของวิชาชีพอย่างปลอดภัย มี

ความรบัผดิชอบ เป็นผูร่้วมงานทีม่ปีระสทิธภิาพ มศีกัยภาพ

ในการพฒันาตนเองและพฒันางานอย่างต่อเนือ่ง และเป็น

สมาชิกที่ดีของสังคม ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 8 ด้าน  

ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและ

กฎหมาย 2) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและ 

การผดุงครรภ์ 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ  

4) สมรรถนะด้านภาวะผูน้�า การจัดการและการพฒันาคณุภาพ 

5) สมรรถนะด้านวิชาการ และการวิจัย 6) สมรรถนะด้าน

การสื่อสารและสัมพันธภาพ 7) สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 8) สมรรถนะด้านสงัคม ข้อค�าถามมจี�านวน 

40 ข้อ เป็นข้อค�าถามเชิงบวกทั้งหมด ด้านละ 5 ข้อ แบบ

ประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ให้ค่า

คะแนนจากมากไปน้อย ได้แก่ มากที่สุด (5 คะแนน) ถึง

น้อยทีส่ดุ (1 คะแนน) ระดบัสมรรถนะพยาบาลวชิาชพีของ

นิสิตแปลผลจากค่าคะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยสูงหมายถึง

นสิติมสีมรรถนะพยาบาลวชิาชพีสงู แบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่  

สูง (3.67 - 5.00) ปานกลาง (2.34 - 3.66) และต�่า  

(1.00 - 2.33) โดยใช้เกณฑ์การแปลผลตามช่วง 3 ระดับ 

แบบ อันตรภาคชั้น (Srisatitnarakul, 2010)

 3. แบบสอบถามทัศนคติต ่อวิชาชีพ ผู ้วิจัย 

พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เป็นแบบสอบถาม

ความคดิเหน็ ความรูส้กึทางบวกของนกัศกึษาทีม่ต่ีอวชิาชพี

พยาบาล จ�านวน 23 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน 

ความเป็นวิชาชีพ (5 ข้อ) ด้านการปฏิบัติงาน (6 ข้อ)  

ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย/ญาติและผู้ร่วมงาน (6 ข้อ) 

และด้านการยอมรบัของสงัคม (6 ข้อ) ลกัษณะแบบสอบถาม

เป็นข้อค�าถามเชงิบวกทัง้หมด เป็นแบบมาตราส่วนประเมนิ

ค่า 5 ระดับ ให้ค่าคะแนนจากมากไปน้อย ได้แก่ เห็นด้วย

มากที่สุด (5 คะแนน) และเห็นด้วยน้อยที่สุด (1 คะแนน) 

ระดบัทศันคตต่ิอวชิาชพีของนกัศกึษาประเมนิจากค่าคะแนน 

เฉลีย่ คะแนนเฉลีย่สงูหมายถงึนกัศกึษามทีศันคติต่อวชิาชพี

ดีมาก แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (3.67 - 5.00) ดี 

ปานกลาง (2.34 - 3.66) และดีน้อยหรือไม่ดี (1.00 - 2.33)  

โดยใช้เกณฑ์การแปลผลตามช่วง 3 ระดับ แบบ อันตรภาค

ชั้น (Srisatitnarakul, 2010)

 4. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์  ผู้วิจัยใช้

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ส�าหรับผู้ใหญ่ (อายุ 

18 - 60 ปี) ของ Mental Health Department (2002)  

ซึง่เป็นแบบประเมนิมาตรฐานของกรมสุขภาพจติ ผ่านการ

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีค่า

ความเชือ่มัน่ Cronbach’s alpha coefficient เท่ากบั .85 

(Mental Health Department, 2002) เป็นแบบประเมิน

การรับรู้ของนิสิตเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการกับ

อารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสมส�าหรับการด�าเนินชีวิต

อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนมคีวามเข้าใจและรบัรูใ้นอารมณ์

ของตนเองและผูอ้ืน่ได้ สามารถสร้างสมัพนัธภาพในการอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีแรงบันดาลใจในการ

ท�างานและประสบความส�าเร็จในชีวิต ประกอบด้วย 

ความฉลาดทางอารมณ์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดี ด้านเก่ง และ

ด้านสุข ข้อค�าถามมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบจ�านวน 52 ข้อ 

ประกอบด้วยด้านดี 18 ข้อ ด้านเก่ง 18 ข้อ และด้านสุข 

16 ข้อ แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ได้แก่ ไม่จริง  

จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง และจริงมาก โดยมีเกณฑ์การให้

ค่าคะแนนในข้อค�าถามเชิงบวกจากน้อยไปมาก ได้แก่  

ไม่จรงิ (1 คะแนน) ถงึจริงมาก (4 คะแนน) ส่วนในข้อค�าถาม

เชิงลบมีการให้ค่าคะแนนตรงข้ามจากมากไปน้อย ได้แก่  

ไม่จริง (4 คะแนน) ถึงจริงมาก (1คะแนน)              

 การแปลผลคะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

และรายด้าน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ต�่ากว่าปกติ ปกติ 

และสูงกว่าปกติ (Mental Health Department, 2002) 
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โดยภาพรวมของความฉลาดทางอารมณ์ในระดับปกติมี

คะแนนอยู่ระหว่าง 138 - 170 คะแนน ด้านดีมีคะแนน

ระดับปกติอยู่ระหว่าง 48 - 58  คะแนน ด้านเก่งมีคะแนน

ระดับปกติอยู่ระหว่าง 45 - 59 คะแนน และด้านสุขปกติมี

คะแนนระดับปกติอยู่ระหว่าง 42 - 56 คะแนน คะแนน 

ยิ่งสูงหมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความฉลาดทางอารมณ์สูง 

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ท่ีใช้มีความตรงตาม

เนือ้หา และเป็นแบบประเมนิมาตรฐานของกรมสขุภาพจติ  

 คุณภาพเครื่องมือวิจัย  

 ผู ้วิจัยหาคุณภาพของแบบประเมินสมรรถนะ

วิชาชีพพยาบาล และแบบสอบถามทัศนคติต่อวิชาชีพ 

ด้วยวธิตีรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (Content validity) 

โดยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของ

โครงสร้างของข้อค�าถามและความสอดคล้องของข้อค�าถาม

กับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจนความเหมาะสมใน

การน�าไปใช้ และได้ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

(Reliability) โดยการทดลองใช้แบบสอบถามทั้ง 3 ชุดกับ

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามประเมนิสมรรถนะวชิาชพีพยาบาล แบบ

ประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ และแบบสอบถามทศันคติ

ต่อวิชาชีพ พบว่ามีค่า Cronbach’s alpha coefficient 

เท่ากบั .85, .83 และ .88 ตามล�าดับ ถือว่ามค่ีาความเช่ือมัน่ 

สงูและยอมรบัได้ มค่ีามากกว่า .80 ขึน้ไป (Srisatitnarakul, 

2010)

 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

 โครงการวจิยันีไ้ด้รับการรบัรองจากคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 รหัส Hu 058/2560  ในการ

เก็บข้อมูลผู้วิจัยได้แจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์

และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย โดยจัดท�า

เอกสารค�าชี้แจง และใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ให้กลุ่ม

ตัวอย่างได้อ่านก่อนตอบแบบสอบถาม เม่ือเข้าใจดีแล้ว  

มีการลงนามด้วยความสมัครใจ เม่ือกลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามเรยีบร้อยแล้ว น�าส่งในกล่องรบัแบบสอบถาม

ที่จัดเตรียมไว้หน้าห้องหรือส่งกลับให้ผู้วิจัยโดยตรง  ผู้วิจัย

เท่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่าง

มีสิทธิไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือบอกเลิกเมื่อใดก็ได้ โดยการ

ไม่ส่งแบบสอบถามกลบัคืนโดยไม่มผีลกระทบใด ๆ   ในการ

รักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง ชื่อผู้ตอบแบบสอบถามใส่

เป็นรหัส ไม่มีการเขียนระบุชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูล

ที่ได้ถือเป็นความลับ ค�าตอบที่ได้ไม่มีผลกระทบต่อนิสิตทั้ง

ด้านส่วนตวัและด้านการศกึษา ข้อมลูทีไ่ด้จะน�ามาวเิคราะห์

และน�าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูด้วยตนเอง หลงัผ่านการ

พิจารณาจริยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยประกาศชี้แจงและ 

เชิญชวนนักศึกษาช้ันปี 4 ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วม

โครงการวจิยัหลงัเสรจ็สิน้การสอบในภาคปลาย และด�าเนนิ

การเกบ็ข้อมลูในวนัจดัโครงการวนันดัพบแหล่งงานส�าหรบั

นักศึกษาชั้นปี 4 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ได้

แบบสอบถามส่งกลับคืนมาจ�านวน 156 ชุด จากที่ส่ง

ทั้งหมด 184 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.78

 การวเิคราะห์ข้อมลู ใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติิ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและตัวแปรที่

ศึกษาโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าสูงสุด-ค่าต�า่สุด และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ 

ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-moment 

correlation coefficient) โดยก�าหนดระดับความมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัย

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 156 คน  

พบว่า นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 

ร้อยละ 94.23 มีอายรุะหว่าง 20 - 25 ปี อายเุฉลีย่ 22.01 ปี 

และนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95.51 กลุ ่มตัวอย่าง 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ในระดับดี (X̄  = 3.22,  

S.D. = 0.30) ม ีGPA ต�า่สุดและสูงสดุอยูร่ะหว่าง 2.13 - 3.88 

และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.18) ม ีGPA อยูร่ะหว่าง 3.01 - 3.50 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นบุตรคนแรก ร้อยละ 57.05  

รองลงมาเป็นบุตรคนที่ 2 ร้อยละ 30.77 โดยมีพ่อแม่เป็น

บคุคลทีส่นบัสนนุให้เรยีนพยาบาลมากทีส่ดุ ร้อยละ 83.97 

และบคุคลทีมี่อทิธพิลต่อการปฏิบตังิานพยาบาลในอนาคต
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วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา8

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก

ตารางที่ 2 ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กับสมรรถนะพยาบาลวชิาชพีของนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ 

  ในภาคตะวันออก (n = 156)

                       ปัจจัย สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ p-value
 r

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน .036 .658

ทัศนคติต่อวิชาชีพ .415 .000

ความฉลาดทางอารมณ์ .323 .000

มากที่สุดของนักศึกษา ได้แก่ พ่อแม่และครอบครัว คิดเป็น

ร้อยละ 61.54     

 2. สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ พบว่านักศึกษามี

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับสูง (X̄  = 3.72,  

S.D. = 0.36) และมีสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในระดับสูง 

3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพ (X̄  = 4.24,  

S.D. = 0.60) ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย 

(X̄  = 4.20, S.D. = 0.55) และด้านสังคม (X̄  = 3.98,  

S.D. = 0.71)  ส่วนด้านอื่น ๆ นิสิตมีสมรรถนะอยู่ในระดับ

ปานกลาง ดังแสดงผลในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพรายด้านและโดยรวม ของนักศึกษา 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก (n = 156)

  สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ X̄  S.D. ระดับ

1. ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพ 4.24 0.60 สูง

2. ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย 4.20 0.55 สูง

3. ด้านสังคม  3.98 0.71 สูง

4. ด้านภาวะผู้น�า การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ 3.65 0.51 ปานกลาง

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.64 0.52 ปานกลาง

6. ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ 3.63 0.47 ปานกลาง

7. ด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3.62 0.45 ปานกลาง

8. ด้านวิชาการและการวิจัย 3.39 0.47 ปานกลาง

  สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโดยรวม 3.72 0.36 สูง

 3. ทัศนคติต่อวิชาชีพ พบว่านักศึกษาตมีทัศนคติ

ต่อวิชาชีพอยู่ในระดับดีมาก (X̄  = 4.26, S.D. = 0.46)  

และมทัีศนคตต่ิอวชิาชพีในทกุด้านอยูใ่นระดบัดมีากเช่นกนั 

ได้แก่ ด้านความเป็นวิชาชีพ (X̄  = 4.48, S.D. = 0.52)  

ด้านการปฏิบัติงาน (X̄  = 4.36, S.D. = 0.55) ด้านการ

ยอมรับของสังคม (X̄  = 4.25, S.D. = 0.58) และด้านการมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู ้ป่วย/ญาติและผู้ร่วมงาน (X̄  = 3.97,  

S.D. = 0.50) ตามล�าดับ 

 4. ความฉลาดทางอารมณ์ พบว่านสิติมคีวามฉลาด 

ทางอารมณ์ในระดับปกติ (X̄   = 166.59, S.D. = 13.37) ผล

การวเิคราะห์รายด้านพบว่า นสิติมคีวามฉลาดทางอารมณ์

ด้านดีอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ (X̄  = 60.47, S.D. = 5.02)  

ส่วนด้านเก่งและด้านสุขอยู่ในระดับปกติ (X̄  = 54.17,  

S.D. = 4.88 และ X̄  = 51.94, S.D. = 5.54 ตามล�าดับ)

 5. ทศันคตต่ิอวชิาชีพและความฉลาดทางอารมณ์ 

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับสมรรถนะ

พยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ (r = .415, p < .01 และ r = .323,  

p < .01) ส่วนผลสัมฤทธิท์างการเรยีนไม่มคีวามสัมพนัธ์กบั

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 

ดังแสดงในตารางที่ 2
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การอภิปรายผล

 สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร์ ในภาคตะวันออก พบว่า นักศึกษามี

สมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับสูง และมีสมรรถนะในระดับ

สงู 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลกัษณะทางวชิาชีพ ด้านจรยิธรรม 

จรรยาบรรณ และกฎหมาย และด้านสงัคม และมีสมรรถนะ

ในระดบัปานกลาง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผูน้�า การจดัการ 

และการพัฒนาคุณภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน

การสื่อสารและสัมพันธภาพ ด้านการปฏิบัติการพยาบาล

และการผดงุครรภ์ และด้านวชิาการและการวจิยั ซ่ึงอภปิราย 

ได้ว่า กลุม่ตวัอย่างเป็นนสิติปีสดุท้าย นกัศกึษาได้รบัการจดั 

การเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่

สอดคล้องกับมาตรฐานของสภาการพยาบาล  และผ่าน 

การเรียนรู้ทฤษฎีและการฝึกประสบการณ์การปฏิบัติการ

พยาบาลในโรงพยาบาลทีแ่ละชุมชนทีห่ลากหลาย ตลอดจน 

การร่วมกิจกรรมทางสังคม นักศึกษาจึงรับรู้สมรรถนะ

พยาบาลวิชาชีพของตนเองในระดับสูง ผลการวิจัยน้ี

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Anantakul, Chantratip, 

and Tamsiri (2010) ที่ศึกษาพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3  

และปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  

มีการรับรู้สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพท่ัวไปโดยรวมและ 

รายด้านอยู ่ในระดับมาก ผลวิจัยของ Winijkul and  

Reansuwong (2014) พบว่า นักศึกษาที่จบการศึกษา 

จากคณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ มหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช มีสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลอยู่ใน

ระดับดี ตลอดจนสอดคล้องกับผลการวิจัยในต่างประเทศ

ของ Kajander-Unkuri (2015) ซ่ึงศึกษาพบว่านิสิต 

ปีสุดท้ายที่จบการศึกษามีสมรรถนะพยาบาลอยู่ในระดับดี

เช่นกัน  

 ทัศนคติต่อวิชาชีพ พบว่านักศึกษามีทัศนคติต่อ

วิชาชีพในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร์ มทีศันคตท่ีิดต่ีอวชิาชีพพยาบาล อภิปราย

ได้ว่า เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มี

นักเรียนเลือกที่จะเรียนเป็นอันดับ 1 มีผู้ต้องการเข้าศึกษา

เป็นจ�านวนมากแต่รบัได้จ�านวนจ�ากดั กลุม่ตวัอย่างมค่ีานยิม 

ในการเรียนพยาบาล และส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนดี ประกอบกับทัศนคติมีผลต่อการเรียนรู้และ 

การปฏิบัติ จึงท�าให้นิสิตมีทัศนคติท่ีดีมากต่อวิชาชีพ 

สอดคล้องกับผลวิจัยของ Winijkul and Reansuwong 

(2014) ที่พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีทัศนคติต่อวิชาชีพ 

การพยาบาลโดยรวมอยูใ่นระดบัด ีอย่างไรกต็ามผลการวจิยั

ครั้งนี้แตกต่างจากผลการวิจัยของ Moyo and Sianga 

(2017) ท่ีพบว่านักศึกษาพยาบาลมีทัศนคติที่ดีต่อการ

พยาบาลในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความแตกต่าง

ทางความคิด ความเช่ือ ค่านิยมเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล 

ตลอดจนลักษณะสภาพแวดล้อมและระบบสุขภาพของ

ประเทศที่มีความเฉพาะและแตกต่างกัน

 ความฉลาดทางอารมณ์ ผลวิจัยพบว่านักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์มคีวามฉลาดทางอารมณ์ในระดบัปกติ 

ส่วนรายด้านพบว่า นิสิตมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านด ี

อยู ่ในระดับสูงกว่าปกติ และมีความฉลาดทางอารมณ ์

ด้านเก่งและด้านสุขในระดับปกติ แสดงให้เห็นว่านิสิตมี

ความสามารถทางอารมณ์ในการด�าเนนิชีวติอย่างสร้างสรรค์ 

และมีความสุขในระดับปกติ และมีความสามารถสูงกว่า

ปกติในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง 

เห็นใจผู้อื่น และรับผิดชอบ อภิปรายได้ว่าลักษณะของ 

กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี ้ส่วนใหญ่บรรลนุติภิาวะแล้ว

อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและเป็นบุตรคนแรก มีพ่อแม่เป็น

บุคคลที่สนับสนุนและมีอิทธิพลในการเรียนพยาบาล 

มากที่สุด ตลอดจนผ่านการเรียนรู ้และประสบการณ ์

ในการศึกษาพยาบาลจนกระทั่งส�าเร็จการศึกษา ผู้ที่จะ

ประสบความส�าเรจ็การศกึษาพยาบาลได้นัน้จะต้องเป็นผูท้ี่

มคีวามรู ้ความสามารถ มคีวามรบัผิดชอบ สามารถควบคุม

อารมณ์และแสดงออกในการบริการพยาบาลได้อย่าง 

เหมาะสม นสิติจงึมคีวามฉลาดทางอารมณ์ทัง้โดยรวมและ

ด้านเก่งและด้านสุขในระดบัปกติ และด้านดใีนระดบัสูงกว่า

ปกต ิผลวจิยันีส้อดคล้องกบัผลการวจิยัของ Nuchsutham 

(2016) ที่พบว่า ระดับความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและ

รายด้านของนกัศกึษาพยาบาลอยูใ่นระดบัปกต ิและพบว่า

องค์ประกอบย่อยด้านดเีรือ่งการควบคุมตนเองอยูใ่นระดบั

สูงกว่าปกติ   

 ทัศนคติต่อวิชาชีพและความฉลาดทางอารมณ์มี

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับสมรรถนะ

พยาบาลวิชาชีพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ในภาค

ตะวนัออกอย่างมนียัส�าคัญ ผลวจัิยนีส้อดคล้องกับสมมุตฐิาน 

และผลการวิจัยที่ผ่านมา Moyo and Sianga (2017)  
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก

พบว่าระดับของทัศนคติต่อการพยาบาลของนักศึกษา

พยาบาลมอีทิธิพลต่อสมรรถนะการพยาบาลอย่างมนียัส�าคญั 

และ Winijkul and Reansuwong (2014) ศึกษาพบว่า

ทศันคตต่ิอวชิาชพีการพยาบาลมีความสมัพันธ์ทางบวกกบั

สมรรถนะการปฏิบตักิารพยาบาลของบณัฑติพยาบาลอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .57) อภิปรายได้ว่า

ทศันคตเิป็นปัจจยัภายในตวับคุคลทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การเรยีนรู้และความสามารถในการปฏบัิตงิาน ผูท้ีม่ทีศันคติ

ทีดี่ต่อวชิาชพีการพยาบาลจะสามารถน�าความรูแ้ละทกัษะ

ที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ส�าเร็จ 

การศกึษาได้ตามหลกัสตูรและมสีมรรถนะพยาบาลวชิาชพี

ที่ดี (Kooariyakul et al., 2012) ส่วนความฉลาดทาง

อารมณ์มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับสมรรถนะพยาบาล

วิชาชีพ เนื่องจากผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะเป็นผู้ที่

สามารถยอมรับและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง สามารถ

ปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงเพือ่ความส�าเรจ็ทีมุ่ง่หวงั ท�าให้

บุคคลมีพลัง มีแรงจูงใจ มีความคิดเชิงบวกและสามารถ

บริหารจัดการกับชีวิตตนเอง รู้จักขอบเขต ความสามารถ 

ความถนัดของตนเองเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิต 

และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ผู ้มีความฉลาดทาง

อารมณ์เป็นบคุคลทีม่คีวามเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ มคีวามเพยีร

พยายาม มีความอดทน มีทักษะทางสังคม และมีความสุข

ในชีวิต (Mental Health Department, 2002) ผล 

การวจิยันีย้งัสอดคล้องกับการศกึษาของ Por et al. (2011) 

ที่พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวก 

กับการรับรู้สมรรถนะพยาบาลของนักศึกษา (r = 0.32) 

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01 ผลการวิจัยของ Talarico  

et al. (2013) ศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาด

ทางอารมณ์กับสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยของนักศึกษา

อย่างมีนัยส�าคัญ (r = 0.39, p-value < .01) และ 

ผลการวิจัยของ Beauvais, Brady, O’Shea, and  

QuinnGriffin (2011) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ 

มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการพยาบาล ผู้ที่ความ

ฉลาดทางอารมณ์สงูจะมคีวามสามารถในการปฏบิตังิานสงู 

ซึ่งความสามารถในการปฏิบัติงานน้ันขึ้นอยู ่กับระดับ

สมรรถนะของบุคคล ผู้ที่มีระดับความฉลาดทางอารมณ์สูง

จึงมีสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพและความสามารถในการ

พยาบาลสงูด้วยเช่นกนั ดงันัน้ทศันคตต่ิอวชิาชพีและความ

ฉลาดทางอารมณ์จงึเป็นปัจจัยส�าคญัทีม่คีวามเกีย่วข้องกบั

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะพยาบาล

วิชาชีพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี (X̄  = 3.22, S.D. = 0.30)  

และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.18) ม ีGPA อยูร่ะหว่าง 3.01 - 3.50 

ผลวจิยัพบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั

สมรรถนะพยาบาลวชิาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน อาจเน่ืองจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในการวิจัยนี้ประเมินจากคะแนนสะสม ใน

ขณะที่สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพเป็นการแสดงออกถึง

ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลได้ตามขอบเขต

ของวชิาชพีอย่างปลอดภัย มีความรบัผิดชอบ เป็นผูร่้วมงาน

ที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และ

พฒันางานอย่างต่อเนือ่ง เป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม จงึไม่พบ

ความสมัพนัธ์ระหว่างผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบัสมรรถนะ

พยาบาลวชิาชพี ผลการวจิยัครัง้นีส้อดคล้องกบัผลวิจยัของ 

Winijkul and Reansuwong (2014) ท่ีไม่พบความสัมพนัธ์

ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับสมรรถนะการปฏิบัติ

การพยาบาล อย่างไรก็ตามผลการวจิยันีแ้ตกต่างจากผลวจิยั 

ของ Do and Seo (2014) และ Sulosaari et al. (2015)  

ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างผลการศึกษามีความสัมพันธ์ 

ทางบวกกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล   

ข้อเสนอแนะ

 ผูบ้รหิารสถานศกึษาพยาบาลสามารถน�าผลวจิยัไป

ใช้ในการจดัการศกึษาให้นกัศกึษามสีมรรถนะของพยาบาล

วิชาชีพสูงข้ึนตามมาตรฐานของสภาการพยาบาลก่อนจบ

การศึกษา โดยการพัฒนาให้นิสิตมีสมรรถนะในการสร้าง

สัมพันธภาพ การสื่อสาร ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย

และญาติ และผู้ร่วมงาน ตลอดจนเพิ่มสมรรถนะด้าน 

การปฏบิตักิารพยาบาลและการผดงุครรภ์ นอกจากนีผู้ส้อน

สามารถน�าผลวิจัยที่ได้ไปสอดแทรกในการจัดการเรียน 

การสอนรายวิชาการบริหารการพยาบาลได้     

 ผู้บริหารพยาบาลในสถานบริการสุขภาพสามารถ

น�าข้อมูลวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ

ของพยาบาลจบใหม่จากคณะพยาบาลศาสตร์ได้ โดยเฉพาะ

การพฒันาสมรรถนะสมรรถนะพยาบาลวชิาชพีในด้านท่ีอยู่
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ในระดับปานกลาง

 นกัวจิยัสามารถใช้ผลการวจิยันีเ้ป็นแนวทางในการ

พัฒนาสมรรถนะของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่  

การพฒันาโปรแกรมการพฒันาทศันคตแิละความฉลาดทาง

อารมณ์ต่อวชิาชพีการพยาบาล และการศกึษาเปรยีบเทยีบ

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 

เพือ่ประเมนิพฒันาการเก่ียวกบัสมรรถนะพยาบาลวชิาชพี

ของนิสิต

กิตติกรรมประกาศ

 คณะผู ้วิ จัยขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยับรูพา ในการให้ทนุสนบัสนนุงานวจิยัในครัง้นี้ 

และขอขอบคณุนสิติผูเ้ข้าร่วมการวจิยั ตลอดจนคณาจารย์

และบคุลากรผู้เกีย่วข้องทกุท่านทีใ่ห้ความร่วมมอืและท�าให้

งานวิจัยนี้ส�าเร็จด้วยดี
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