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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยที่ไดรับ
การบําบัดทดแทนไตสําหรับพยาบาลผูเ ชีย่ วชาญไตเทียม
สภาการพยาบาล ใน 4 ประเด็น คือ 1) ความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามหนาที่ของผูสําเร็จการศึกษา 2) ความ
คิดเห็นตอหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 3) ความ
กาวหนาของผูสําเร็จการศึกษาภายหลังจากสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร และ 4) ผลกระทบตอหนวยงาน
ของผูสําเร็จการศึกษา กลุมผูใหขอมูล คือ คณะทํางาน
จัดทําหลักสูตรฯ จํานวน 11 คน ผูส าํ เร็จการศึกษา จํานวน
265 คน และผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูสําเร็จการศึกษา
จํานวน 265 คน เครื่องมือวิจัย ไดแก แบบสอบถามและ

แบบสัมภาษณ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) ไดคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) รายขอ ตั้งแต
0.67 - 1.00 การวิเคราะหขอ มูล โดยหาคาความถี่ รอยละ
และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา 1) ภายหลังสําเร็จการศึกษา
ผูส าํ เร็จการศึกษามีความสามารถในการปฏิบตั หิ นาทีเ่ พิม่
ขึน้ ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรฯ ทุกขอ 2) ความคิดเห็น
ตอหลักสูตรฯ ดานกระบวนการใหความรู มีความชัดเจน
ครอบคลุม ครบถวนตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและมี
ความทันสมัย ไดมขี อ เสนอแนะใหพฒ
ั นาคุณภาพของ CD
ROM ใหอานงายและชัดเจน ปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนรูใ หมกี ารฝกปฏิบตั แิ ละการบริหารหลักสูตรโดยกําหนด
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อัตราคาลงทะเบียนศึกษาใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
3) ภายหลังสําเร็จการศึกษา ในภาพรวมหลักสูตรฯ สง
ผลกระทบดานบวกตอผูสําเร็จการศึกษาในดานความ

กาวหนา และ 4) หลักสูตรฯ สงผลกระทบดานบวกตอ
หนวยงานของผูสําเร็จการศึกษาในทุกดาน

Abstract
The objective of this research was to evaluate the outcomes of a nursing specialty curriculum in renal
replacement therapy for kidney expert nurses of Thailand Nursing and Midwifery Council in the following four
issues: 1) the graduates’ working performance ability, 2) the graduates’ opinions concerning appropriateness
of the course, 3) progress of the graduates after graduation, and 4) the impacts of the course on the
graduates’ organization. The population was 11 nursing specialty curriculum makers. The sample was 265
graduates and 265 primary supervisors of the graduates. The research instruments were the questionnaires
and interviews. The content validity index according to each items were 0.67 to 1.00. Frequency and
percentage were used in quantitative data and content analysis for qualitative data.
The research results were as follows: 1) The graduates had ability to improve their working performance
in every course objectives after their graduation. 2) In terms of their opinions concerning appropriateness of
the course, the result showed that knowledge developing process which included course contents,
self-learning packages and CD ROM were clear, updated, comprehensive and consistent with the course
objectives. They also suggested improving the quality of the CD ROM by making it clearer and easier to
read. For the course management, they suggested that practice should be included in the course, and
registration fee should be appropriately set according to the current economic situation. 3) In relation to
progress of the graduates after graduation, it revealed that the course positively affected to the graduates’
career advancement. 4) For the impacts of the course on the graduates’ organization, the finding showed
that the course had positive impacts on their organization in all aspects.

ความสําคัญของปญหา
การแพทยและสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายก
รัฐมนตรี, 2550) การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตอการจัดการ
ศึกษาพยาบาลเปนอยางมากประกอบกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ทีร่ ะบุแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูส งั คมแหงการเรียนรู

ปญหาภาวะสุขภาพของประชาชนเปนสาเหตุหนึง่
ทีท่ าํ ใหทศิ ทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เนน
การพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจรที่มุงการสงเสริม
การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสภาพรางกายและ
จิตใจ พัฒนาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรทาง
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ตลอดชีวติ อยางยัง่ ยืน และใหความสําคัญกับการสงเสริม
การลดปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพอยางเปนองครวม ทําใหเกิด
การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสม ดวย
กระแสของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ทีไ่ ดกลาวถึงสิทธิในการไดรบั บริการสาธารณสุข โดย
บุคคลยอมมีสทิ ธิไดรบั การบริการสาธารณสุขจากรัฐทีต่ อ ง
เปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีผลใหประชาชน
ทุกคนหันมาตระหนักในสิทธิที่ตนพึงจะไดรับ เกิดความ
คาดหวังการบริการที่เปนเลิศ พยาบาลไทยจึงตองขยาย
บทบาทและพัฒนาสมรรถนะใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน ทัศนา บุญทอง (2543) ไดกลาววา “ความ
ตองการการดูแลเมื่อเจ็บปวย คือ ตองการการดูแลจาก
ผูมีความรูความชํานาญเฉพาะทาง ทั้งนี้จากความเจริญ
กาวหนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพและเทคโนโลยีดาน
การแพทย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหมทเี่ ขามามีบทบาท
ในดานการรักษา เปนผลใหมีผูปวยที่มีปญหาซับซอนใน
การดูแล จําเปนตองไดรบั การดูแลจากผูใ หบริการทีม่ คี วามรู
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นดวย”
ประเทศไทย มีการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางตั้งแต ป 2519 เปนตนมา (อรพรรณ โตสิงห,
2552) แตสภาการพยาบาลไดกาํ หนดเกณฑมาตรฐานการ
จัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางในป 2546 หลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยที่ไดรับ
การบําบัดทดแทนไต ซึ่งเปดดําเนินการในป 2538 จึงเปน
หลักสูตรหนึง่ ทีไ่ มไดผา นการรับรองจากสภาการพยาบาล
แตมีผูสําเร็จการศึกษาแลวจํานวน 984 คน ซึ่งไดรับการ
รับรองคุณวุฒิโดยสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยรวมกับ
ชมรมพยาบาลโรคไตแหงประเทศไทย พยาบาลผูเ ชีย่ วชาญ
ไตเทียมจัดเปนบุคลากรทางสุขภาพหลักที่มีความสําคัญ
ในการใหการดูแลผูใ ชบริการโรคไต และตองมีความรูค วาม
สามารถเฉพาะทางและเทคโนโลยีทางการแพทยทมี่ คี วาม
ซับซอน ปจจุบนั พยาบาลผูเ ชีย่ วชาญไตเทียมตองทําหนาที่

ในการสอนภาคปฏิบัติแกพยาบาลผูเขารับการศึกษาใน
หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขานีด้ ว ย จึงจําเปนอยางยิง่
ที่ตองมีการเพิ่มพูนความรูใหทันตอสถานการณปจจุบัน
ไดรบั การพัฒนาศักยภาพใหสามารถปฏิบตั บิ ทบาทอาจารย
ในภาคปฏิบัติ และตองไดรับการรับรองสถานะจากสภา
การพยาบาล เพื่อใหเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพทาง
สุขภาพและสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สภาการพยาบาลไดจัดทําหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการบําบัด
ทดแทนไต (สําหรับพยาบาลผูเชี่ยวชาญไตเทียม) ขึ้น โดย
มีวตั ถุประสงคเพือ่ ผลิตบุคลากรพยาบาลใหมสี มรรถนะใน
การพยาบาลผูป ว ยโรคไตเรือ้ รังระยะสุดทายได ใชการเรียนรู
ดวยตนเอง ประกอบดวย รายวิชาภาคทฤษฎี 10 หนวยกิต
และภาคปฏิบตั ิ 5 หนวยกิต ซึง่ เทียบโอนจากประสบการณ
การปฏิบตั งิ านในบทบาทพยาบาลผูเ ชีย่ วชาญไตเทียม และ
มีแบบทดสอบสําหรับวัดความรูห ลังการศึกษาดวยตนเอง
ปจจุบนั หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต (สําหรับพยาบาล
ผูเชี่ยวชาญไตเทียม) ของสภาการพยาบาล ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว จากที่เริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2552
– 2553 ได 5 รุน มีผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 813 คน จึง
ตองมีการติดตามผลหลักสูตร ใหทราบวาการจัดการศึกษา
ไดรบั ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายเพียงใด
มีปญหาอุปสรรคใดบางที่จะตองปรับปรุงแกไข
การติดตามผล (Follow up) เปนกระบวนการที่
กระทําภายหลังที่โครงการดําเนินงานเสร็จสิ้นไปแลว โดย
มีเปาหมายเพือ่ พัฒนา ปรับปรุง แกไขการดําเนินโครงการ
ใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ ในอนาคต (สมคิด
พรมจุย , 2552) การติดตามผล เปนประเภทของการประเมินผล
หลักสูตรเมือ่ เวลาผานไประยะหนึง่ ทีศ่ กึ ษาถึงความเหมาะสม
ของหลักสูตรเมื่อเวลาผานไป ความยืดหยุนของหลักสูตร
ภายใตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนํา
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ผลทีไ่ ดมาแกไขปรับปรุงหลักสูตรตอไป (สุวมิ ล ติรกานันท,
2550) สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น (2551) ไดใหความสําคัญของ
การติดตามผลวามีความสําคัญมากจนมีคํากลาวซึ่งเปน
ที่ยอมรับในวงวิชาการประเมินผลวา ถาไมมีการติดตาม
ผลภายหลังโครงการ สิน้ สุดไประยะหนึง่ แลว จะไมสามารถ
บอกคุณคาและความสําเร็จของโครงการไดเลย ผูว จิ ยั ใน
ฐานะเปนผูช ว ยเลขานุการในคณะทํางานผูจ ดั ทําหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยที่ไดรับ
การบําบัดทดแทนไต (สําหรับพยาบาลผูเ ชีย่ วชาญไตเทียม)
ของสภาการพยาบาล จึงสนใจศึกษาเรือ่ งนี้ เพือ่ ใหผบู ริหาร
ไดใชผลการวิจัยในการตัดสินใจและมีทางเลือกในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรใหเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพตอไป

1. ความสามารถในการปฏิบตั งิ านตามหนาทีข่ อง
ผูสําเร็จการศึกษา
2. ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการบําบัด
ทดแทนไต (สําหรับพยาบาลผูเชี่ยวชาญไตเทียม) สภา
การพยาบาลของผูสําเร็จการศึกษา
3. ความกาวหนาของผูส าํ เร็จการศึกษาภายหลัง
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ
4. ผลกระทบของหลักสูตรฯ ตอหนวยงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจัย เปนการวิจัยเชิงประเมิน
(Evaluation research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก 1) คณะผูจัดทําหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยที่ไดรับ
การบําบัดทดแทนไต (สําหรับพยาบาลผูเ ชีย่ วชาญไตเทียม)
สภาการพยาบาล จํานวน 11 คน 2) พยาบาลผูเชี่ยวชาญ
ไตเทียมทีส่ าํ เร็จการศึกษาจากหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางนี้ ในปการศึกษา 2552-2553 จํานวน 813 คน และ
3) ผูบังคับบัญชาชั้นตนของพยาบาลผูเชี่ยวชาญไตเทียม
ที่สําเร็จการศึกษานี้
กลุม ตัวอยาง พยาบาลผูเ ชีย่ วชาญไตเทียมทีส่ าํ เร็จ
การศึกษา เลือกโดยวิธกี ารสุม ตัวอยางแบบงาย ขนาดกลุม
ตัวอยางไดจากตารางขนาดตัวอยางที่ความเชื่อมั่น 95%
ของ Krejecie and Morgan (1970 อางในพิสณุ ฟองศรี,
2551) ไดจํานวน 265 คน และผูบังคับบัญชาชั้นตนของ
พยาบาลกลุมนี้
เครือ่ งมือวิจยั ไดแก แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ ชนิดมีโครงสราง มีจํานวน 22

คําถามการวิจัย
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการดําเนินงานหลักสูตรมีหรือไม
และเปนอยางไรในขอตอไปนี้
1. ผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านตามหนาทีเ่ พิม่ ขึน้ ภายหลังสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรฯ หรือไม อยางไร
2. ผูส าํ เร็จการศึกษาและคณะผูจ ดั ทําหลักสูตรมี
ความคิดเห็นตอหลักสูตรฯ เปนอยางไร
3. ความกาวหนาของผูส าํ เร็จการศึกษาภายหลัง
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ เปนอยางไร
4. ผลกระทบของหลักสูตรตอหนวยงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาเปนอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
ศึกษาติดตามผลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต
(สําหรับพยาบาลผูเชี่ยวชาญไตเทียม) สภาการพยาบาล
ในประเด็นตอไปนี้
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ขอ ประกอบดวย ขอมูลสวนตัว และความคิดเห็นตอ
กระบวนการจัดทําหลักสูตร ไดแก การตอบสนองของ
หลักสูตรและชุดการศึกษาตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
รูปแบบการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะที่ใชคําถาม
ปลายเปด
2. แบบสอบถามความคิดเห็นตอหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง ฯ มีจาํ นวน 46 ขอ ประกอบดวย ขอมูล
สวนตัวและความคิดเห็นตอหลักสูตรฯ ใน 3 ดาน ไดแก
1) ผลผลิตของหลักสูตร ไดแก ความ สามารถในการปฏิบตั ิ
งานตามหนาทีข่ องผูส าํ เร็จการศึกษาตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรฯ 2) กระบวนการใหความรูป ระกอบดวย โครงสราง
และเนือ้ หาสาระของหลักสูตร ชุดการศึกษาดวยตนเองและ
CD ROM และการบริหารหลักสูตร และ 3) ผลกระทบของ
หลักสูตรฯ ตอผูสําเร็จการศึกษา
3. แบบสอบถามความคิดเห็นตอผลผลิตของ
หลักสูตรฯ มีจํานวน 19 ขอ ประกอบดวย ขอมูลสวนตัว
และความคิดเห็นตอผลผลิตของหลักสูตร ประกอบดวย
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของผูสําเร็จ
การศึกษา ผลกระทบของหลักสูตรฯ ตอผูส าํ เร็จการศึกษา
และตอหนวยงานและขอเสนอแนะในการจัดหลักสูตรทีใ่ ช
คําถามปลายเปด
การตอบใชมาตรประมาณคา 5 ระดับ ไดแก นอย
ที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด กําหนดคะแนน
เทากับ 1-5 ตามลําดับ การแปลผลใชคารอยละกําหนด
เกณฑการตัดสินไวที่รอยละ 60
การหาคุณภาพของเครือ่ งมือวิจยั แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณผา นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
(Content Validity) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน แลวนํา
มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) รายขอแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณแตละขอ หาคา IOC ไดตั้งแต 0.67 1.00
วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล ผูว จิ ยั แนะนําตัว ชีแ้ จง

วัตถุประสงคของการวิจยั และขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม สงไปยังผูส าํ เร็จการศึกษาพรอมแบบสอบถาม
จํานวน 2 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามของผูส าํ เร็จการศึกษา
และผูบังคับบัญชา พรอมทั้งแนบซองติดแสตมปและ
จาหนาซองสงกลับมายังผูว จิ ยั ภายในชวงวันที่ 30 ธันวาคม
2555 – วันที่ 8 กุมภาพันธ 2556 ไดรับแบบสอบถามกลับ
คืนมา จากผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 249 ฉบับ (รอยละ
93.96) และจากผูบังคับบัญชาจํานวน 228 ฉบับ (รอยละ
86.04)
ผูวิจัยสัมภาษณ คณะผูจัดทําหลักสูตรฯ จํานวน
11 คน ทางโทรศัพท โดยผูวิจัยขอนัดวัน เวลาสัมภาษณ
จาก และไดสงแบบสัมภาษณถึงทุกทานลวงหนาทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ใชเวลาการสัมภาษณประมาณ
20-30 นาที
การพิทกั ษสทิ ธิข์ องกลุม ตัวอยาง โครงการวิจยั ผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สภา
การพยาบาล ตามเอกสารรับรองโครงการวิจยั เลขที่ 2/2555
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และผูวิจัยมีจดหมายถึงผูตอบ
แบบสอบถามโดยรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลโดย
สงซองติดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัยโดยตรง ผูตอบ
แบบสอบถามมีสิทธิปฏิเสธการใหขอมูล ผูวิจัยปกปอง
อันตรายของผูถ กู วิจยั โดยไมเปดเผยชือ่ ของผูเ ขารวมวิจยั
และนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวม
การวิเคราะหขอมูล หาคาความถี่ รอยละ และ
การวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคล ผูจัดทําหลักสูตรจํานวน 11 คน
มี 5 คนที่มีอายุในชวง 51-60 ป มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ปฏิบตั งิ านในสถาบันใหบริการ ปฏิบตั งิ านการ
พยาบาลเปนเวลา 31-40 ป ผูสําเร็จการศึกษารอยละ
54.22 มีอายุในชวง 41-50 ป รอยละ 76.71 มีวฒ
ุ กิ ารศึกษา
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ผูเขาศึกษา การประชาสัมพันธ อัตราคาลงทะเบียน และ
ระยะเวลาในการศึกษา ผลวิจัยมีดังนี้
1) ผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 80.72 และ
ผูจัดทําหลักสูตรรอยละ 90.9 มีความคิดเห็นวา รูปแบบ
การจัดการเรียนรูใ นหลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคลอง
กับสภาวการณในปจจุบนั และชวยใหเกิดความรูแ ละทักษะ
เพียงพอตอการปฏิบัติงานมากที่สุด ผูสําเร็จการศึกษา
บางคนและผูจ ดั ทําหลักสูตรรอยละ 72.72 มีขอ เสนอแนะ
วาผูเ ขาศึกษาควรไดรบั ความรูจ ากอาจารยผสู อนมากกวา
การศึกษาดวยตนเองในรายวิชาแกนระยะเวลา 2-3 วัน
เนือ่ งจากเปนความรูใ หม และใหมกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ
ระหวางผูเขาศึกษาดวยกัน โดยจัดใหมีการสอนเสริมใน
หองเรียนในชวงแรกของหลักสูตร และใหมีการฝกปฏิบัติ
เนื่องจากปจจุบันมีวิทยาการและเทคโนโลยีใหมเพิ่มขึ้น
2) ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 34.14 มีความ
คิดเห็นวา วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูและการ
บริหารหลักสูตรไมเหมาะสมและควรปรับปรุงในเรื่องการ
กําหนดเกณฑการรับนักศึกษา คุณสมบัติผูเขาศึกษา การ
ประชาสัมพันธ อัตราคาลงทะเบียน และระยะเวลาใน
การศึกษา ประเด็นที่ควรปรับปรุงมากที่สุด คือ อัตราคา
ลงทะเบียนศึกษาตลอดหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 11.24
เสนอแนะวาควรปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ใหมี
การวัดผลโดยวิธอี นื่ รวมดวย เนือ่ งจากขอสอบคอนขางลึก
และยากมากเกินไป ประกอบกับระยะเวลาการศึกษาดวย
ตนเองนอยเกินไป เนื่องจากตองปฏิบัติงานไปพรอมกับ
การศึกษา
3. ความกาวหนาของผูส าํ เร็จการศึกษาภายหลัง
จากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ผลกระทบของ
หลักสูตรตอผูสําเร็จการศึกษาในดานความกาวหนาใน
หนาทีก่ ารงาน การไดรบั การยอมรับจากผูบ งั คับบัญชาและ
ผูร ว มงาน ความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ าน ประโยชนตอ การนํา

ระดับปริญญาตรี รอยละ 44.99 ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
ทั่วไป รอยละ 67.07 ปฏิบัติงานในตําแหนงผูปฏิบัติการ
รอยละ 51.41 ปฏิบตั งิ านพยาบาลไตเทียมถึงปจจุบนั เปน
เวลา 10-20 ป และรอยละ 91.57 เขาศึกษาในหลักสูตร
เพราะตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถทางวิชาการ
ผูบ งั คับบัญชาชัน้ ตนของผูส าํ เร็จการศึกษา รอยละ 44.30
มีอายุในชวง 51-60 ป รอยละ 70.61 มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 39.91ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลทัว่ ไป
รอยละ 41.23 ปฏิบตั งิ านพยาบาลไตเทียมถึงปจจุบนั เปน
เวลา 21-30 ป รอยละ 52.63 รวมงานกับผูส าํ เร็จการศึกษา
นอยกวา 10 ป
1. ความสามารถในการปฏิบตั งิ านตามหนาที่
ของผูสําเร็จการศึกษา พบวา ภายหลังสําเร็จการศึกษา
ผูส าํ เร็จการศึกษามีความสามารถในการปฏิบตั หิ นาทีต่ าม
วัตถุประสงคของหลักสูตรทุกขอ โดยผูสําเร็จการศึกษา
รอยละ 78.7 และผูบังคับบัญชาฯ รอยละ 77.15 มีความ
คิดเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถมากที่สุดใน
การประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโรคไตเรื้อรังแบบองครวม
2. ความคิดเห็นตอหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางฯ ผลการวิจัยมีดังนี้
2.1 ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 70 มีความคิด
เห็นวา เนือ้ หาสาระของหลักสูตรในชุดการศึกษาดวยตนเอง
มีความชัดเจน ครอบคลุม ครบถวนตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร มากที่สุด รอยละ 14.06 และไดใหขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาคุณภาพของ CD ROM คือ ปรับปรุงการ
จัดลําดับเชื่อมโยงของเนื้อหา และปรับปรุงคุณภาพ ให
อานงายและชัดเจน จํานวน 35 คน คณะผูจ ดั ทําหลักสูตร
ทุกคนเห็นดวยวาหลักสูตรตอบสนองตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรและสอดคลองตามความตองการของสังคม
2.2 การบริหารหลักสูตร พิจารณาความเหมาะ
สมของรูปแบบการจัดการเรียนรู วิธกี ารวัดและประเมินผล
การเรียนรู การกําหนดเกณฑการรับนักศึกษา คุณสมบัติ
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ไปปฏิบัติงาน และความสามารถในการปฏิบัติบทบาท
อาจารยพิเศษ พบวาในภาพรวมหลักสูตรสงกระทบตอ
ความรูแ ละทักษะทีไ่ ดของผูส าํ เร็จการศึกษาโดยมีประโยชน
ตอการนําไปปฏิบัติงานมากที่สุด (รอยละ 66.27) ผูบังคับ
บัญชารอยละ 78.07 มีความคิดเห็นวาผูสําเร็จการศึกษา
มีความกาวหนาภายหลังสําเร็จการศึกษา
4. ผลกระทบของหลักสูตรตอหนวยงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา ผูบังคับบัญชาชั้นตนมีความคิดเห็น
วาหลักสูตรสงผลกระทบตอหนวยงานในเรื่องอัตรากําลัง
ของบุคลากร ชือ่ เสียงของหนวยงาน และการประกันคุณภาพ
โรงพยาบาล ผูบ งั คับบัญชารอยละ 71.93 เสนอแนะวาควร
มีการจัดหลักสูตรครั้งตอไป

ใหผบู ริหารหลักสูตรฝกอบรมสามารถปฏิบตั แิ ละดําเนินการ
ไดอยางถูกตอง ไดทราบแนวทางการจัดกิจกรรมการ
ฝกอบรม รวมทัง้ เทคนิควิธกี ารตางๆ ทําใหผรู บั การฝกอบรม
ไดพฒ
ั นาความรู ทักษะความสามารถและทัศนคติ เกิดการ
เรียนรูและบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรมตามที่ได
กําหนดไว
ความคิดเห็นตอหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
นี้ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาและผูจัดทําหลักสูตรมีความ
คิดเห็นที่สอดคลองกันในดานกระบวนการใหความรูของ
หลักสูตร เปนไปตามที่ ชูชัย สมิทธิไกร (2554) กลาวไววา
การฝกอบรมทีม่ งุ เนนการเรียนรูร ายบุคคล โดยใชโปรแกรม
การเรียนรูดวยตนเองตองมีเนื้อหาตามลําดับที่จัดวางไว
เรียบรอย มีการผลิตโปรแกรมทีเ่ หมาะสม มีความเปนเหตุ
เปนผลตอกัน มีความชัดเจน ใชงาย จึงจะสามารถเรียนรู
เนื้อหาตางๆ ไดตามความสามารถและความพรอมของ
ตนเอง ในการบริหารหลักสูตร พบวา รูปแบบการจัดการ
เรียนรูใ นหลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณ
ในปจจุบันและชวยใหเกิดความรูและทักษะเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน สอดคลองกับ ชูชัย สมิทธิไกร (2554) ที่
สรุปไววา ลักษณะการเรียนรูรายบุคคลที่มีวัตถุประสงค
เพือ่ ตองการเพิม่ ความรู ใหใชโปรแกรมการเรียนดวยตนเอง
หรือการสอนโดยคอมพิวเตอรและวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม
ทักษะและความสามารถใหใชการฝกอบรมในงาน แบบ
ฝกหัดรายบุคคล หรือการฝกโดยใชอุปกรณจําลอง และ
สอดคลองกับ สงัด อุทรานันท (2532) ที่ระบุไววา ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละครั้ง ตองพิจารณาจุด
มุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไวในแผนการสอนวามีจุด
มุงหมายสําคัญอะไรและควรจัดกิจกรรมที่ทําใหผูเรียน
บรรลุจุดมุงหมายนั้น
ผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นวาการบริหาร
หลักสูตรยังไมเหมาะสม และควรปรับปรุงในทุกประเด็น
อาจเนือ่ งมาจากการเนนการศึกษาดวยตนเองซึง่ ผูเ รียนยัง

การอภิปรายผลการวิจัย
ภายหลังสําเร็จการศึกษา ผูส าํ เร็จการศึกษามีความ
สามารถในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามวัตถุประสงคของหลักสูตร
ทุกขอ หลักสูตรนี้จึงมีสวนเสริมสรางใหผูเรียนสามารถนํา
ความรู ไปใชในการปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ ตาม
ขอบเขตและสมรรถนะของการปฏิบตั กิ ารพยาบาลเฉพาะ
ทางทีส่ ภาการพยาบาลกําหนดไว นับไดวา บรรลุผลสําเร็จ
เปนที่นาพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนของสภาการ
พยาบาลในการจัดโครงการ เริม่ จากการแตงตัง้ คณะทํางาน
ที่ประกอบดวยคณะทํางานจากฝายการศึกษาพยาบาล
และจากฝายบริการพยาบาล การวางแผนจัดทําโครงการ
อยางเปนระบบ ไดแก การวิเคราะหความจําเปนในการจัด
หลักสูตร การสรางหลักสูตร การดําเนินการจัดทําหลักสูตร
และการประเมินผลและติดตามผล สอดคลองกับศักดิ์ศรี
ปาณะกุล (2554) ทีร่ ะบุไววา กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ประกอบดวย 4 ขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญ ไดแก การวิเคราะหความ
จําเปนในการฝกอบรม การสรางหลักสูตรฝกอบรม การ
ดําเนินการฝกอบรม และการประเมินผลและติดตามผล
การฝกอบรม หลักสูตรและเนื้อหาการฝกอบรมที่ดีจะชวย
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คงปฏิบัติงานไปพรอมกับการศึกษาดวยตนเอง อาจไม
สามารถบริหารจัดการเวลาไดทัน ประกอบกับมีเนื้อหา
เขาใจยาก ดังนั้นผูเรียนควรมีระยะเวลาศึกษามากกวา
หลักสูตรที่จัดการสอนในหองเรียน สวนขอเสนอใหใชวิธี
วัดผลอื่นๆ รวมดวยนั้น สอดคลองกับศิริชัย กาญจนวาสี
(2547) ที่กลาววา พฤติกรรมการบอกขอเท็จจริง ความ
สัมพันธ จัดประเภท วิธีแกปญหา วิจารณ เสนอแนะใหใช
วิธกี ารวัดผลโดยการสอบ สวนพิสณุ ฟองศรี (2551) เสนอวา
วิธีการประเมินการเรียนรูมีหลายวิธี สามารถเลือกใชให
เหมาะสมกับพฤติกรรมของผูเรียน โดยใชเครื่องมือให
สอดคลองกับวิธีการประเมิน
ผูส าํ เร็จการศึกษาและผูบ งั คับบัญชาชัน้ ตน เห็นวา
หลักสูตรสงกระทบตอผูสําเร็จการศึกษาในดานความ
กาวหนา อยางไรก็ตาม ผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็น
วา ความกาวหนาของตนเองทีไ่ ดรบั ไมไดเกิดจากการศึกษา
ในหลักสูตร ในสวนของผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูสําเร็จ
การศึกษามีความเห็นวา ผูส าํ เร็จการศึกษามีความกาวหนา

ภายหลังสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะพยาบาล
ผูเ ชีย่ วชาญไตเทียมไดรบั การรับรองวิทยฐานะจากสมาคม
โรคไตแหงประเทศไทยและชมรมพยาบาลโรคไตแหง
ประเทศไทยอยูแลว การไดรับการยอมรับวาเปนพยาบาล
ผูเ ชีย่ วชาญไตเทียมจึงถือเปนความกาวหนาในระดับหนึง่
ของพยาบาลแลว

ขอเสนอแนะ
1. ควรเปดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต (สําหรับ
พยาบาลผูเชี่ยวชาญไตเทียม) สภาการพยาบาลตอไป
2. หลักสูตรควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น และควรปรับปรุงสื่อ เอกสารประกอบการเรียนรู
ดวยตนเอง ใหตัวอักษรชัดเจน อานงาย และมีรูปแบบที่
นาสนใจ
3. ควรพัฒนารูปแบบการจัดหลักสูตรที่เปนการ
ศึกษาดวยตนเอง และศึกษาในผูมีสวนไดสวนเสียดวย
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