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โดย น.อ.หญงิ ดร.สุพศิ ประสพศิลป์
พ.อ.หญงิ ดร.นงพมิล นิมิตอรนันท์

พ.อ.หญงิ ศิริพร พูลชัย
ทุนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ปัจจัยที�ส่งผลต่อความยดึมั�นผูกพันในวิชาชีพการพยาบาล
ตามความคิดเหน็ของพยาบาลวิชาชีพที�สาํเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2549 

� สถาบนัการศึกษาพยาบาล
ประสบกบัปัญหานกัศึกษา
พยาบาลที�เขา้มาศึกษา
จาํนวนหนึ�งไม่สามารถคง
อยูจ่นสาํเร็จการศึกษาเป็น
พยาบาลวิชาชีพได้
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

สถติกิารลาออกกลางคันของนักศึกษาพยาบาลที�ศึกษาในช่วง 10 ปี

� มหาวิทยาลัยฯ 8.5% 

� กระทรวงกลาโหม 2.5% 

� สภากาชาดไทย 1.8% 

� กระทรวงสาธารณสุขทั�วประเทศ 15-30%  

อัตราการลาออกกลางคันจะสูงมากในกลุ่มนักศึกษาปี 1 และ 2 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา (ต่อ)

� ผู้ที*ต้องการเข้าศึกษาในสาขา
พยาบาลศาสตร์น้อยลง 
นักศึกษาจํานวนหนึ*ง ที*เข้า
มาศึกษาในวชิาการพยาบาล
ไม่มคีวามพยายามมุ่งมั*นที*จะ
ศึกษาต่อไปจนสําเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรที*
กาํหนดไว้
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา (ต่อ)

� เมื�อสาํเร็จเป็น RN  ส่วน
หนึ�งเปลี�ยนสายอาชีพใหม่ 
หรือศึกษาต่อขั-นสูงในสาย
อาชีพอื�น ทาํใหส้ถาบนั

     การศึกษาพยาบาลผลิต
กาํลงัคนเพื�อเป็นพยาบาล
วชิาชีพไดต้ ํ�ากวา่เป้าหมาย  

9

ความยดึมั�นผกูพนัในวิชาชีพ

ความสูญเปล่าทางการศึกษา
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย

1. เพื�อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านแรงจงูใจ และด้าน 
การจัดการศึกษา ที�จะทาํให้ผู้สาํเร็จการศึกษาใหม่เกดิ    
ความยดึมั�นผูกพันในวิชาชีพการพยาบาล

2  เพื�อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจงูใจ และ 
ด้านการจัดการศึกษากับความยดึมั�น ผูกพันในวิชาชีพ     
การพยาบาล

12

    

กรอบแนวคดิในการวจิัย

ปัจจยัด้านการจดัการศึกษา
1. หลกัสตูร
2. การจดัการเรียนการสอน                              
3. ปัจจยัเกื �อหนนุ
4. ผู้สอน

ความยึดมั�นผูกพันในวิชาชีพฯ
• ความเชื$อถือยอมรับเป้าหมาย
   และค่านิยมองค์กร
•  ความเต็มใจที$จะทุ่มเทความ
    พยายามในการปฏิบติังาน
• ความต้องการที$จะรักษาความเป็น
สมาชิกขององค์กรวิชาชีพการ
พยาบาล

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ
1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย
2. ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั   
3. ความตอ้งการทางสังคม
4. ความตอ้งการการยกยอ่ง
5. ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวติ

ปัจจยัส่วนบุคคล
อาย ุเพศ ภูมิลาํเนา สภาพครอบครัว
รายไดค้รอบครัว  สาเหตุที�เขา้ศึกษา
เจตคติต่อวชิาชีพ   G.P.A.
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  วธีิดาํเนินการวจิยั

� การวจิัยเชงิบรรยาย
� ประชากรการวจิัย คือ ผู้สาํเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ปีการศึกษา 2549    

   จาํนวน 3,720 คน จาก 55 สถาบัน

�กลุ่มตวัอย่างการวจิยัได้จากการสุ่มหลาย
ขั2นตอน (เป็นภาค  สถาบนั สังกดั และ   กลุ่ม
ตวัอย่าง) 

14

กลุ่มตวัอย่างการวจิัย

สาธารณสุข, 21.5, 22%

กลาโหม, 30, 29%

กรุงเทพฯ, 8.5, 9%

สภากาชาดไทย, 8.5, 9%

เอกชน, 1.5, 2%

สกอ.
29%
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เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย

แบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ-น เแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
 ส่วนที� 1 สถานภาพส่วนบุคคล

 ส่วนที� 2 ความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 
          และดา้นการจดัการศึกษา 

 ส่วนที� 3 ความคิดเห็นเกี�ยวกบัความยดึมั�นผกูพนั
          ในวิชาชีพพยาบาล

ค่าความเที�ยงตรงของแบบสอบถาม = .94

16

การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูลการเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล

• ผู้วจิยัส่งแบบสอบถามทางไปรษณย์ีไปยงักลุ่มตวัอย่าง
ตามที*อยู่ที*ให้ไว้กบัสภาการพยาบาลจํานวน 370 คน

• เกบ็รวบรวมข้อมูล ระหว่างเดอืน ส.ค.-ต.ค. 2550

•    ได้รับแบบสอบถามกลบัคนื 260 ฉบบั คดิเป็น 70.27 %

• หาค่าความถี* ร้อยละ ค่าเฉลี*ย และส่วนเบี*ยงเบนมาตรฐาน  
โดยใช้โปรแกรม SPSS – FW
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลผลการวเิคราะห์ข้อมูล

18

ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล
• ภูมลิาํเนาก่อนเข้าเรียน

พยาบาล

  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 45.0 
  ภาคเหนือ  17.3

  ภาคกลาง 13.5

  กรุงเทพฯ และปริมณฑล 13.1 

  ภาคตะวนัออก 3.1

  ภาคใต ้8.1
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ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล

สถานภาพ/อาชีหลกัของครอบครัว

  ขา้ราชการ 34.6
  เกษตรกร 31.5   รับจ้าง 15.4

 ธุรกิจส่วนตัว 5.8   อื�นๆ 0.5

รายได้รวมของครอบครัวเฉลี*ย/เดือน

   10,001 -20,000 บาท

20

ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล
สาเหตุที�เลอืกเข้าเรียนพยาบาล

• มีใจรักจึงเลือกด้วยตนเอง 28.5

• ตามเพื�อน 3.5

• เป็นความปรารถนาของครอบครัว 50.8

• มีงานทาํแน่นอน 54.6

• เป็นอาชพีมีเกียรติ สังคมยอมรับ1.9

• เป็นอาชพีที�สร้างรายได้ดีมาก5.8

• เป็นอาชพีที�ได้ประโยชน์กับตนเอง 
ครอบครัว 36.5

• เป็นวิชาชพีที�มีคุณค่ากับผู้ใช้บริการ  
และสังคม 26.9
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ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล

• คะแนนเฉลี*ยสะสมเมื*อสําเร็จ
การศึกษา 

   3.50 -4.00 = 8.5

    3.00 -3.49 = 50.0
    2.50 -2.99 = 38.5

   เท่ากับหรือ < 2.49 = 3.5

การเสียค่าใช้จ่ายขณะเป็นนกัศึกษาพยาบาล
ทุนส่วนตวั (จ่ายทั-งหมด) 32.3

   ทุนส่วนตวั (จ่ายบางส่วนเนื*องจากกู้ยมื
ทุน/ได้รับทุน) 47.7

   ทุนภาครัฐ (ไม่เสียคา่ใชจ่้าย) 5.0

   ทุนภาครัฐ (จ่ายบางส่วน) 15.4

22

ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล
ระหว่างเรียนเคยมคีวามคดิว่า....

• จะต้องเรียนให้สําเร็จเพื*อประกอบ
วชิาชีพตามที*ตั2งใจ73.1

• อยากลาออกกลางคนั เพราะไม่รัก
วชิาชีพ67.7

• อยากลาออกกลางคนั เพราะไมช่อบ
ระบบ/ความเป็นอยูใ่นสถาบนั14.2

• มีใจรักวิชาชีพการพยาบาลมากขึ-นเรื�อย 
ๆ 26.2

• รู้สึกท้อแท้ในบางครั2ง เมื*อเผชิญกบั
ความยากลาํบาก 50.0

• อื�น ๆ 3.1
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ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล
ปัจจุบันท่านปฏบิัตงิานที*ใด

• รพ.ภาครัฐ 81.9
• รพ.ภาคเอกชน 10.0

• ศกึษาตอ่สาขาอื$นควบคูก่บั
ทํางานพยาบาล 1.2

• ศกึษาตอ่สาขาอื$นโดยไมทํ่างาน
พยาบาลเลย 0

• อื$นๆ 5.4

  ในอนาคตถ้าท่านมโีอกาสในการทาํงานอื*น
ที*ดกีว่า ท่านจะไม่ทาํงานในวชิาชีพการ
พยาบาล

• ใช่ 56.2
• ไม่ใช่ 43.8

ตอนที* 2 : ปัจจัยด้านแรงจูงใจ

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

ร่างกาย มั.นคง สงัคม ยกย่อง สาํเร็จ
2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

24



13

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจ                  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจ                  
และการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษา

• มีบริการรักษาพยาบาลที*ดี
เมื*ออยู่ในภาวะเจ็บป่วย

25

• เมื*อสําเร็จการศึกษามี
โอกาสได้รับคดัเลอืกให้
ทํางานในสังกดั(ภาครัฐ)/

รพ.เครือข่าย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจ                  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจ                  
และการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษา

• ได้รับการฝึกให้เป็นผู้ที�มี
ความสามารถและรับผิดชอบสูง

• สามารถทาํประโยชน์ให้เพื�อน

มนุษย์ ครอบครัวและสังคมใน

การดแูลและสร้างเสริมสุขภาพ

26



14

• มีความพร้อม/สามารถแสดง
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพเมื�อสาํเร็จ
การศึกษา

• รู้สึกภาคภมิูใจอยู่เสมอในศักดิJศรี
ของตน ทั Kงขณะเป็นนักศึกษาและ
เมื�อสาํเร็จการศึกษาแล้ว

27

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจ                  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจ                  
และการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษา

ตอนที* ตอนที* 2 2 : : ปัจจัยด้านจัดการศึกษาปัจจัยด้านจัดการศึกษา

28
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ตอนที* ตอนที* 2 2 : : ปัจจัยด้านแรงจูงใจและการจัดการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจและการจัดการศึกษา
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
21. วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรมีความชดัเจนในการ
สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดความรัก ศรัทธาในวชิาชีพฯ

3.2 0.57 มาก

22. เนื-อหาวชิาไดรั้บการเลือกสรรเพื�อใหผู้เ้รียนมี
ความรู้ ทกัษะและเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมและเจต
คติตามจุดประสงคที์�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร

3.17 0.58 มาก

23. กระบวนการจดัการเรียนการสอนทั-ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั กระตุน้ให้ผูเ้รียนรัก
และศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล

3.19 0.62 มาก

24. รูปแบบการเรียนการสอนภาคปฏบิัตใิน
ลกัษณะของความเอื2ออาทรต่อกนั  มผีลต่อการ
ทาํให้ผู้เรียน คงอยู่ในวชิาชีพการพยาบาล

3.22 0.59 มาก

25.มีระบบประเมินความพร้อมและเจตคติที�ดี
ต่อการเป็นพยาบาลเป็นระยะๆ หลงัจบ
หลกัสูตรรายวิชาและรายชั-นปี

3.16 0.64 มาก

30

ตอนที* ตอนที* 2 2 : : ปัจจัยด้านแรงจูงใจและการจัดการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจและการจัดการศึกษา
ด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
26. มีกิจกรรมพฒันา นศ. ที$สง่เสริมให้เห็นคณุค่าของวิชาชีพการ
พยาบาล (เช่นอบรมจริยธรรม ฯลฯ)

3.25 0.61 มาก

27. การเข้าร่วมกิจกรรมที$สถาบนัได้รับการร้องขอจากหน่วย
เหนือ/ หน่วยข้างเคียง (เช่นร่วมในพิธีตา่งๆ) สง่เสริมให้ผู้ เรียน
รู้สกึภาคภมูใิจที$ได้รับเกียรต ิ

3.25 0.57 มาก

28. อาคารสถานที�ไดแ้ก่ หอ้งเรียน หอ้งประชุมกลุ่ม 

หอ้ง Study  หอ้งพกัผอ่นและสันทนาการ ฯลฯ มีความ
เหมาะสม เพียงพอ พร้อมใช้

2.99 0.77 มาก

29. สิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้ที�ทนัสมยั เพียงพอ พร้อม
ใช ้ไดแ้ก่ หอ้งคอมพิวเตอร์  หอ้งสาธิตการพยาบาล 

หอ้งสมุด โสตทศันูปกรณ์ ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ 

และผกูพนัวชิาชีพการพยาบาล

3.00 0.77 มาก

30.ระบบ ระเบียบการปกครองที�ดี ความสัมพันธ์ที� ดีฉันท์
พี�น้องและกลุ่มเพื�อน  มีอทิธิพลต่อความคงอยู่ ใน
วชิาชีพการพยาบาล

3.27 0.64 มาก
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31

ตอนที* ตอนที* 2 2 : : ปัจจัยด้านแรงจูงใจและการจัดการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจและการจัดการศึกษา
ด้านผู้สอน (อาจารย์พยาบาลและพยาบาลที$ ward)

31. ให้ข้อคิดและจงูใจนกัศึกษาให้เกิดความรัก ศรัทธาและมี
ทศันคติที$ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล

3.33 0.59 มาก

32. เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการ
อยา่งเหมาะสม แสดงถึงความมีคุณธรรม 

จริยธรรม

3.37 0.57 มาก

33. เป็นกลัยาณมิตรของผู้ เรียน ได้แก่ เข้าใจในความแตกต่าง
ของผู้ เรียน ชี �แจงเรื$องต่างๆได้ลกึซึ �ง น่าเคารพยกยอ่ง พร้อมรับฟัง
ด้วยความอดทน ชกัจงูในทางที$ดี เป็นต้น

3.34 0.62 มาก

34. สอนใหน้กัศึกษารู้เหตุผลและคุณค่าของ
การกระทาํในบทบาทวิชาชีพการพยาบาล

3.36 0.54 มาก

35. มคีวามชํานาญในการปฏิบัติการพยาบาล
สาขาที*รับผดิชอบสอนนักศึกษา

3.44 0.54 มาก

จัดการรียนการสอน
แบบเอื2ออาทต่อกนั

ผู้สอนมีความชํานาญ
ในสาขาที*สอน นศ.

ปกครองบังคบั
บัญชาลกัษณะ
ความสัมพนัธ์
ฉันท์พี*น้อว
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ตอนที* ตอนที* 3 3 : : ปัจจัยด้านความยดึมันผูกพนัในวชิาชีพปัจจัยด้านความยดึมันผูกพนัในวชิาชีพ

33

34

ตอนที� 3 : ความยดึมั�นผูกพนัในวชิาชีพ
ความเชื�อถือ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
36. ค่านิยมของวิชาชีพการพยาบาลสอดคล้องกบัค่านิยมใน
การดํารงชีวิตของท่าน

3.07 0.67 มาก

37.  ท่านมีความภาคภูมใิจที*จะบอกกบัใครๆ 

ว่าท่านเป็นพยาบาล
3.38 0.66 มาก

38.  ท่านมกัเลา่ให้คนในครอบครัวและเพื$อนๆ ฟังเสมอวา่การ
พยาบาลเป็นวิชาชีพที$มีคณุค่าต่อสงัคม

3.09 0.72 มาก

39.  ท่านพอใจกบัคาํปฏิญาณของวิชาชีพการ
พยาบาลที�ประกาศแก่สังคม

3.33 0.59 มาก

40.  ท่านสนใจติดตามข่าวสารที�เกี�ยวกบั
วิชาชีพการพยาบาลอยูเ่สมอ

2.97 0.70 มาก
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35

ตอนที� 3 : ความยดึมั�นผูกพนัในวชิาชีพ
ความเต็มใจที�จะทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน
41.ท่านคิดวา่ตดัสินใจถกูต้องแล้วที$ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล

3.06 0.76 มาก

42. ท่านตั-งใจจะเสียสละ อุทิศตนในการ
ทาํงานเพื�อ    ผูเ้จ็บป่วย

3.25 0.61 มาก

43. ท่านยนิดทีํางานล่วงเวลาหรือ
อาสาสมัครเมื*อเกดิสถานการณ์จําเป็น/

ฉุกเฉิน

3.32 0.61 มาก

44. ท่านคิดวา่โรงพยาบาลหรือสถานบริการ
เป็นสถานที�ที�น่าทาํงาน

2.95 0.76 มาก

45. การแสดงบทบาทพยาบาลวิชาชีพถือ
เป็นความสําเร็จอยา่งหนึ�งของชีวิตท่าน

3.30 0.61 มาก

36

ตอนที� 3 : ความยดึมั�นผูกพนัในวชิาชีพ
ความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร
วชิาชีพการพยาบาล
46. ท่านพร้อมจะมีส่วนร่วมในการทาํงานใหก้บัองคก์ร
วิชาชีพการพยาบาล

3.17 0.69 มาก

47. ท่านมีความกระตือรือร้นทุกครั- งที�มีโอกาสเขา้ร่วม
กิจกรรมสาํคญัที�แสดงเอกภาพของวิชาชีพ

3.11 0.68 มาก

48. ท่านปฏบิัติงานโดยคาํนึงถงึเกยีรตยิศและ
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ

3.37 0.63 มาก

49. ท่านพร้อมจะลาออกจากงานหากมีโอกาสทาํงาน
อื�นที�ดีกวา่หรือไปทาํงานในต่างประเทศ

2.95 0.91 มาก

50. แมว้า่สภาพการทาํงานและสภาพแวดลอ้มในสังคม
จะเปลี�ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอยา่งมาก  ท่านจะยึดที�
จะประกอบวิชาชีพการเป็นพยาบาล

2.85 0.82 มาก
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ปัจจัยด้านแรงจงูใจ และด้านการจัดการศึกษา   
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความยดึมั�นผูกพันใน
วชิาชีพอย่างมีนัยสาํคัญที�ระดับ ,05

37

38

      สรุปภาพรวม สรุปภาพรวม : : ดา้นผูเ้รียนดา้นผูเ้รียน
• ตอ้งมีใจรักในการบริการหรือสนใจในวิชาชีพ

• มีความพร้อมที�อยากจะเรียน

• ยดึมั�นในอุดมการณ์ และทาํงานเพื�อสงัคม 

•  ถือวา่เป็นการทาํงานที�มีเกียรติ

• มีความเขม้แขง็ ความอดทนใหม้าก

• มีทศันคติที�ดีต่อตนเองและวิชาชีพ

• ไดรั้บการปลูกฝังจากสถาบนัการศึกษา การเห็นแบบอยา่งที�ดี
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39

      สรุปภาพรวม สรุปภาพรวม : : ดา้นผูส้อนดา้นผูส้อน
• ตอ้งมีประสบการณ์ในหลาย ๆ ดา้น
• สอดแทรกเนื-อหา คุณค่าของวชิาชีพ ใหข้อ้คิดเมื�อมีโอกาสเหมาะสม

• ตอ้งปลูกฝังทั-งหลกัคุณธรรมและจริยธรรม

• คอยปลูกฝังใหมี้ความภาคภูมิใจในวชิาชีพพยาบาล

• พี�ที�ปฏิบติังานตาม ward ตอ้งปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดี

40

      สรุปภาพรวม สรุปภาพรวม : : ดา้นแรงจูงใจดา้นแรงจูงใจ
• ไดรั้บการยอมรับอยา่งมากจากสงัคม

• มีค่าตอบแทนที�เหมาะสม

• ไดรั้บประโยชน์กบัตนเองและครอบครัว

• ความมั�นคง มีสถานที�ทาํงานรองรับ

• ทีมสุขภาพ ตนเอง และสิ�งแวดลอ้ม

• ทุนการศึกษา
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41

      สรุปภาพรวม สรุปภาพรวม : : ดา้นการจดัการศึกษาดา้นการจดัการศึกษา

• มีการวางแผนและจดัสถานที�ฝึกงาน ที�พร้อมต่อการใหค้วามรู้นกัศึกษา 
มีความเอื-ออาทร
• เพิ�มการเรียนภาคปฏิบติัใหม้ากขึ-น ลดความตึงเครียดดา้นเนื-อหาบาง
รายวชิา

• เป็นสถาบนัที�ยอมรับของบุคคลทั�วไป มีมาตรฐานที�ดี

• จดัการศึกษาที�แปลกใหม่ น่าสนใจ
• การจดัการเรียนการสอนที�ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั คาํนึงถึงระยะเวลาในการ
เรียนดว้ย ที�ผา่นมาเรียนวิชาการมากแต่ระยะเวลามีนอ้ย

42

      สรุปภาพรวม สรุปภาพรวม : : สิ*งที*ทําให้ยดึมั*นฯมากที*สุดสิ*งที*ทําให้ยดึมั*นฯมากที*สุด

• สิ�งแวดลอ้มในการทาํงาน และทีมงาน..เขา้ใจและเอื-อเฟื- อกนัและกนั
• ความมีคุณค่าในการปฏิบติัวชิาชีพทางการพยาบาล ไดรั้บการยอมรับ
และยกยอ่ง
• อยา่ใหน้กัเรียนโดนใชง้านหนกั ทาํกิจกรรมมากมาย เพราะกิจกรรม     
ใน รร. กมี็มาก เหนื�อย



22

43

 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

- ผู้บริหารองค์การควรให้ความสําคัญของนักศึกษา
พยาบาล มีนโยบายชัดเจนที*จะส่งเสริม สนับสนุน ให้เกียรต ิ
ยกย่อง 

44

 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

- พฒันาปัจจยัต่าง ๆ ที*ส่งผลต่อความยดึมั*นผูกพนั เช่น 
การสรรหาอาจารย์ที*มคุีณภาพ  การให้ความร่วมมอืระหว่าง
แหล่งฝึกและสถานศึกษาที*ทาํให้นักศึกษาเห็นความเป็นหนึ*ง
เดยีว แบบอย่างที*ด ีรัก สามคัคแีละพร้อมจะดนิไปด้วยกนัเพื*อ
ความก้าวหน้าของวชิาชีพ
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45
ขอบคุณ

Q/A


