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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
และตวับ่งช้ี รวมทั้งการยืนยนัองค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม การด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาตวัแปรองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์
เน้ือหา  (Content Analysis)  ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการ
พยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ อาจารยพ์ยาบาล
ประจ าสาขาการพยาบาลอนามยัชุมชนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม และ พยาบาลวชิาชีพ
ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับชุมชนท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้ ง
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ท่ีสังกดัส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบติัของนกัศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม กลุ่มตวัอย่างจ านวน 313 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบชั้นภูมิตามสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม จ านวน 100 ขอ้ ผา่นการตรวจสอบความเช่ือมัน่
โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .95 วเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั โดยใช้วิธีการ
หมุนแกนองคป์ระกอบแบบออโธโกนอลดว้ยวธีิแวริแมกซ์ ขั้นตอนท่ี 3 การยนืยนัองคป์ระกอบของตวั
บ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จากการ
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ประกอบดว้ย 4 สมรรถนะ 42 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะดา้น
การปฏิบติัการพยาบาลอนามยัชุมชนตามมาตรฐานวชิาชีพ มี 22 ตวับ่งช้ี 2) สมรรถนะดา้นความสามารถ
ในการบริหารจัดการตามหลักฐานเชิงประจักษ์และการเสริมสร้างพลังอ านาจ  มี 13 ตัวบ่งช้ี 3) 
สมรรถนะดา้นคุณธรรม จริยธรรม และผูน้ าการเปล่ียนแปลง มี 4 ตวับ่งช้ี และ 4) สมรรถนะดา้นมนุษย
สัมพนัธ์และการส่ือสาร มี 3 ตวับ่งช้ี 
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 2. การยืนยนัองค์ประกอบโดยผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญยืนยนังานวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ 
องค์ประกอบสมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลอนามัย ชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
องค์ประกอบสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และผูน้ าการเปล่ียนแปลง  รวมทั้งองค์ประกอบ
สมรรถนะดา้นความสามารถในการบริหารจดัการตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์และการเสริมสร้างพลงั
อ านาจ  ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุมคิด
เป็นร้อยละ100  ส่วนองค์ประกอบสมรรถนะด้านมนุษยสัมพนัธ์และการส่ือสาร ในประเด็นความ
เหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในประเด็นความถูกต้อง
ครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 80.00 และไม่มีความถูกตอ้งครอบคลุมร้อยละ 20.00            
 จากผลการวจิยัน้ีให้ขอ้เสนอแนะวา่ควรน าตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน
ไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายและกรอบทิศทางการบริหาร การจดัท าแผนกลยุทธ์ แผนการ
พฒันาทรัพยากรบุคคลและส่ิงสนับสนุน การจดัการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ตลอดจนการ
พฒันานกัศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนใหก้บันกัศึกษาพยาบาล 
ค ำส ำคัญ: การพฒันาตวับ่งช้ี, สมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน, นกัศึกษาพยาบาล  
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Abstract 
 This Exploratory Factor Analysis research aimed to study the components and indicators of 
community health nursing competencies among nursing students in Faculty of Nursing, Siam University. 
The concurrent validity was examined. The research was carried out three phases. The first phase was setting 
the components and indicators of the community health nursing competencies by conducting literature review, 
and in-depth interview. The second step was the components analysis and the indicators development. Sample 
was 313 nurse lecturers and registered nurses working in the public health service institutions, the training 
places for nursing students. Stratifed sampling was used. Research instrument was a questionnaire including 
100 items. Reliability of the questionnaire was tested using Cronbach’s alpha coeffcient yielding a value of 
.95. Data were analyzed using principal component factor analysis. The orthogonal varimax rotation was 
applied. And the third phase was conducting concurrent validity among the experts by semi-structured  
 1. The components of  community health nursing competencies of the nursing students 
included 4 dimensions namely, a) community health nursing practice according to professional 
standards competencies (22 indicators),b) empowerment management based on empirical evidence and 
empowerment competencies (13  indicators), c)  Moral and ethical competencies and transformation 
leadership (4 indicators), and d) Human relations and communication competencies (3 indicators). 
              2. Confirmation of elements by experts. Community health nursing practice according to 
professional standards competencies, empowerment management based on empirical evidence and 
empowerment competencies, moral and ethical competencies and transformation leadership in the issue 
of propriety, feasibility, utility and accuracy is 100 percent As for the components of human relations 
and communication competencies In the issue of  propriety, feasibility, utility accounted for 100 
percent. In the issue of accuracy, covering 80.00 percent and without accuracy, covering 20.00 percent 
              The findings from this study suggest should use the indicators of community health nursing 
competencies to be used in policy formulation and management direction Strategic plan preparation 
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Human resource development plans and support the teaching and learning Academic service as well as 
student development to enhance the capacity of community health nursing for nursing students. 
Keywords: Indicators Development, Community health Nursing Competencies, Nursing Student     
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 เอกสำรอ้ำงองิ 121 
 ภำคผนวก ก 125 
 ภำคผนวก ข 135 
 ภำคผนวก ค 174 
 ภำคผนวก ง 199 
 ประวตัิผู้วจัิย 200 

 
 
  



(ฌ) 
 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หนา้ 

1 ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 72 
2 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่

ละตวับ่งช้ีของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

74 

3 ค่า KMO and Bartlett’s Test 85 
4 องคป์ระกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของ

ความแปรปรวนสะสมของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยั
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

87 

5 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีอธิบายท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบ
หลงัหมุนแกน 

88 

6 องคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

90 

7 การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี 1 91 
8 การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี  2 94 
9 การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี 3 95 

10 การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี 4 96 
11 จ านวน ค่าร้อยละของความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญต่อ

องคป์ระกอบและการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยั
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

101 

   
 
 
 

  



(ญ) 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพ  หน้า 
1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 12 
2 องคป์ระกอบสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษา

พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
98 

   
 

 



บทที ่1  
บทน ำ 

 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การจัดการศึกษาด้านสุขภาพส าหรับศตวรรษท่ี 21 นั้ น องค์การอนามัยโลกได้

ก าหนดให้ ปี ค.ศ.2010-2013 มีการจดัการศึกษาแบบ Transformative Education เพื่อให้นักศึกษา 
มีความสามารถในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้ น ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมี
ความส าคญัท่ีหลายฝ่ายร่วมกนัวิจยัเพื่อสร้างรูปแบบ และน าเสนอแนวปฏิบติัต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (Mishra & Kereliik, 2015) เครือข่ายการเรียนรู้
ศตวรรษท่ี 21 ไดร้ะบุวา่ระบบส่งเสริมใหน้กัเรียนไดร้อบรู้ทกัษะการเรียนรู้ท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21 
ไว้ด้วยกัน 5 ระบบ ได้แก่  มาตรฐานการเ รียนรู้ในศตวรรษท่ี  21(21st Century Standards),  
การประเมินผลทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Assessments of 21st Century Skills) หลกัสูตร
และวิธีการสอนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Curriculum and Instruction) การพฒันาวิชาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Professional Development) และบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(21st Century Learning Environments) (สุวณี อ่ึงวรากร , 2558) จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  
ส่งผลให้กระบวนการจดัการเรียนรู้หลายด้าน เช่น ดา้นมาตรฐานการเรียนรู้ การประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีตอ้งได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน หลกัสูตรท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ต้องเป็น
หลกัสูตรบูรณาการเพื่อกระตุน้กระบวนการคิด มีการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อท่ีจะน าไปสู่การสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ ให้เกิดกบัผูเ้รียนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ของครู (สุวณี อ่ึงวรากร, 2558) รวมทั้งแนวคิดการประเมินผลจะเน้นผลลพัธ์และ
สมรรถนะเป็นฐาน (Outcome-Base, Competency-Base evaluation) (ประสิทธ์ิว ัฒนาภา , 2557)  
แนวทางการปฏิรูปการจดัการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อตอบสนองการปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพของประเทศไทยนั้น ท่ีสอดคล้องกบั National Leagues for Nursing (2002) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีไดน้ าเสนอวิสัยทัศน์ของการจดัการศึกษาพยาบาลไว ้6 ประการคือ  1) ตอ้งมีการ
เพิ่มการผลิตก าลงัคนดา้นพยาบาลท่ีมีความรู้ทางสหวทิยาการ 2) การศึกษาดา้นการพยาบาลตอ้งเนน้
การสาธารณสุขท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน 3) ตอ้งมีการจดัตั้งศูนยพ์ยาบาลชุมชนเพิ่มมากข้ึน และมีการ
พฒันาเป็นตน้แบบการฝึกงานทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล 4) ตอ้งมีการพฒันาอาจารย์ของ
สถาบนัการผลิตพยาบาลเพื่อจะสามารถท าการสอนและวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยาบาลและสุขภาพ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 5) ต้องมีการวิจัยมากข้ึนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
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6) ตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายและมาตรการในการคดัเลือก การผลิตพยาบาล ครูพยาบาล ผูบ้ริหาร
สถาบนัการผลิตพยาบาล โดยมีความเสมอภาคระหวา่งเช้ือชาติและวฒันธรรม              

สมรรถนะ คือ คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของบุคคล ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีองค์การต้องการ หากบุคคลนั้นมีพฤติกรรมการ
ท างานท่ีองค์การก าหนดก็จะสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความต้องการขององค์การ  
และสามารถน าพาองค์การให้บรรลุ เป้าหมาย  สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์พ.ศ. 2528 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ(์ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2540 ก าหนดให้บุคคลซ่ึงได้
ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภา 
การพยาบาล ซ่ึงสภาการพยาบาลไดก้ าหนดสมรรถนะหลกัของผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
ผดุงครรภช์ั้นหน่ึง อนัไดแ้ก่ 1) การปฏิบติัการพยาบาลอยา่งมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 2)ปฏิบติัการผดุงครรภ์อย่างมี
จริยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และกฎหมายอ่ืน  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 3) ส่งเสริมสุขภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย และลดภาวะเส่ียงการเกิดโรค และเกิดความเจ็บป่วย  
4)  ป้องกันโรคและเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อลดความเจ็บป่วยจากโรคท่ีสามารถป้องกันได้  
5)  ฟ้ืนฟูสภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชนทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิต 
ไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ  6) รักษาโรคเบ้ืองตน้ ตามขอ้บงัคบัของสภาการพยาบาล 7) สอนและให้การ
ปรึกษาบุคคล ครอบครัวกลุ่มคน และชุมชน เพื่อการมีภาวะสุขภาพท่ีดี 8) ติดต่อส่ือสารกบับุคคล 
ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 9)  แสดงภาวะผูน้ าและการบริหารจดัการ
ตนเอง และงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 10)  ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  11) ตระหนกัในความส าคญัของการวิจยัต่อ 
การพฒันาการพยาบาล และสุขภาพ 12) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบติัการ
พยาบาล 13) พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง และสมรรถนะในการปฏิบติัการ
พยาบาล และ 14) พฒันาวิชาชีพให้มีความเจริญกา้วหน้า และมีศกัด์ิศรี (สภาการพยาบาล, 2540) 
นอกจากน้ีควรครอบคลุมสมรรถนะท่ีส าคัญของพยาบาลวิชาชีพ 12 ด้านคือ 1) สมรรถนะ 
ด้านบุคลิกภาพ 2) สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาล 3) สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม  
4) สมรรถนะดา้นวิชาการ 5) สมรรถนะดา้นการบริหาร 6) สมรรถนะดา้นภาวะผูน้ า7) สมรรถนะ
ดา้นทกัษะเก่ียวกบัมนุษยแ์ละมวลชน 8) สมรรถนะดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี9) สมรรถนะดา้นอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม 10) สมรรถนะดา้นการวจิยั 11) สมรรถนะดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 12) สมรรถนะ
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ด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วมทางการเมือง (พนารัตน์วิศวเทพนิมิต, 2550) ดงันั้นการพฒันา
สมรรถนะพยาบาลเชิงวิชาชีพและการจดัการศึกษาทางการพยาบาลซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาเฉพาะ
ทางท่ีจดัข้ึนตามความต้องการและความช านาญของหน่วยงานโดยเฉพาะ ตรงตามมาตรา 21  
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้ งน้ีมุ่งผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 
ให้สามารถรองรับกบัความตอ้งการทางดา้นสุขภาพท่ีมีอตัราสูงข้ึน (สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข 
ส านักนโยบายและแผนสาธารณสุข 2540:21 และอ าพล จินดาวฒันะ,2540:32-34)  นอกจากน้ี  
สภาการพยาบาลและกองการพยาบาลได้ก าหนดสมรรถนะและมาตรฐานการพยาบาลท่ีส าคัญ 
ของบณัฑิตพยาบาลศาสตร์ ในด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนให้สามารถพฒันาอนามยัชุมชน  
ในดา้นการประเมินชุมชน การวางแผนพฒันาอนามยัชุมชน การด า เนินงานพฒันาอนามยัชุมชน 
และการประเมินผลการพฒันาอนามยัชุมชน (สภาการพยาบาล , 2549:3 และกองการพยาบาล 
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2544:52) สอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูประบบการดูแล
สุขภาพทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยมีการปรับเปล่ียนจากการดูแลท่ีใชโ้รงพยาบาลท่ีเป็น
ศูนยก์ลางจากเทคโนโลยีขั้นสูงและจากการดูแลแบบเฉียบพลนัมาเป็นการส่งเสริมสุขภาพและ 
การป้องกนัความเจ็บป่วยโดยใชชุ้มชนเป็นฐานโดยมีจุดมุ่งหมายในการเขา้ถึงประชาชนท่ีมีความ
หลากหลาย และพยาบาลมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค (National League 
for Nursing cited in Juhn et al., 1999:215-217) นอกจากนั้น ในศตวรรษท่ี 21 ระบบการดูแลสุขภาพ
จะเคล่ือนจากส่วนกลางไปสู่ระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน การเปล่ียนแปลงน้ีท าให้เกิดความตอ้งการ
แนวคิดใหม่ เ ก่ียวกับการอนามัยชุมชน ซ่ึงเท่า ท่ีผ่านมาองค์กรท่ีดูแลสุขภาพ ชุมชนและ
สถาบนัการศึกษานั้นค่อนขา้งจะท างานแยกออกจากกนั แนวคิดใหม่ส าหรับองคก์รท่ีดูแลสุขภาพ 
ชุมชนและสถาบนัการศึกษาควรตอ้งท างานร่วมกนัในการท่ีจะปรับปรุงสถานะสุขภาพของชุมชน 
และการจดัการศึกษาพยาบาลตอ้งสามารถรวมชุมชนเขา้ไปในหลกัสูตร โดยเฉพาะหลกัสูตรท่ีเนน้
ชุมชนเป็นฐาน การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานมีจุดเน้นท่ีการรวบรวมข้อมูลของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย การพฒันาความสมพนัธ์กับชุมชน การวางแผนและปฏิบัติ รวมทั้ ง 
การประเมินโครงการ ซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการของชุมชน (Baldwin, 1999:195-196) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม มีหน้าท่ีหลกัในการผลิตบุคลากรพยาบาล 
ท่ีเป็นก าลังส าคญัของทีมสุขภาพ มีเป้าหมายเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพพยาบาลและ 
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีศักยภาพในการ 
น าความรู้ความสามารถไปใชใ้นการปฏิบติัการพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนท่ียึดผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางในการดูแล เป็นการเตรียมบุคลากรทางวิชาชีพ ท่ีเรียกวา่ “พยาบาล
วิชาชีพ” ซ่ึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีการปรับ
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บทบาทให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย และการเปล่ียนแปลงในระดับสากล  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของชาติ (พ.ศ. 2557) ท่ีให้ความส าคญัในการพฒันาคนอย่างย ัง่ยืน และ
จากแนวโน้มการศึกษาพยาบาล ได้ให้ความส าคัญมากกับทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงองค์การ
ยเูนสโกไดแ้นะน าวา่ผูเ้รียนควรมีทกัษะท่ีครอบคลุม 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ทกัษะพื้นฐาน คือ ทกัษะท่ีจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต เช่น อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ทกัษะเพื่อท างาน คือ ทกัษะพื้นฐานในการ
ท างานของทุกอาชีพ ไดแ้ก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์การท างาน
เป็นทีม และการส่ือสาร และทกัษะเฉพาะอาชีพ คือ ทกัษะเบ้ืองตน้ของอาชีพท่ีสนใจ สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ท่ีเน้นการปฏิบติัท่ีเป็นทกัษะดา้นอาชีพ  ดงันั้น เม่ือจบการศึกษา
พยาบาลแลว้นกัศึกษาพยาบาลจะมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถปฏิบติัการพยาบาลไดอ้ยา่งเท่า
ทนัสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง (Trilling & Fadel, 2009) ส าหรับรายวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน 
เป็นวิชาท่ีว่าด้วยแนวคิดและหลักการพยาบาลครอบครัวและชุมชน โดยเน้นชุมชนเป็นฐาน 
(community-oriented)  เป็นการให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในระดบัครอบครัวและชุมชน
ทั้งท่ีมีภาวะเส่ียงและท่ีมีปัญหาสุขภาพของครอบครัวและชุมชน  โดยค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ดว้ยความเอ้ืออาทรบนพื้นฐานความเขา้ใจมนุษย ์ นอกจากจะตอ้งมีความรู้ความสามารถดา้น
การปฏิบติัพยาบาลแลว้  เคลนเบิร์ก (Klainberg) เน้นว่า พยาบาลยงัตอ้งสามารถใช้ศาสตร์ ทกัษะ
ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะดา้นการติดต่อส่ือสารท่ีเนน้การท างานเป็นทีม และบุคลากรหลากหลาย
วิชา ชีพ (Multidisciplinary team or Interdisciplinary approach)  เพราะ เ ป็นบริการสุขภาพท่ีมี
ขอบเขตกวา้งขวาง ลึกซ้ึง และซับซ้อน โดยใช้กลวิธีตามหลกัการสาธารณสุขมูลฐาน ท่ีเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในทุกขั้นตอนการด าเนินงานการพยาบาลอนามยัชุมชน ร่วมกบั
การเนน้ความรู้ ความสามารถในการให้บริการดูแลสุขภาพท่ีบา้น ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีคุณภาพ 
ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัตามบริบทของชุมชน (Klainberg, et al. 1998:129) 
วิชาการพยาบาลอนามยัชุมชนมีการจดัการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบติั ภาคทฤษฏี 
มีการจดัการเรียนการสอนในนกัศึกษาชั้นปีท่ีสามและนกัศึกษาชั้นปีท่ีส่ี  ส่วนภาคปฏิบติัมีการฝึก
ปฏิบัติงานอนามัยชุมชนทั้ งในชุมชนเขตเมืองและชุมชนเขตชนบท ส่งผลให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ การเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบติับทบาท
พยาบาลอนามยัชุมชนได้ นอกจากน้ีในการวิเคราะห์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตทัว่ประเทศ 
(กอบกุล  พันธ์ เจริญวรกุล  และคณะ , 2544)  พบว่าบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์มีทักษะ 
ในการปฏิบติัการพยาบาลเฉพาะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนเกือบทุกข้ออยู่ในระดับท่ีต้อง
ปรับปรุง ยกเวน้ดา้นการวินิจฉยัชุมชน ดา้นการรักษาโรคเบ้ืองตน้ ดา้นการประสานงานกบัชุมชน 
ดา้นการส่งเสริมและการดูแลสุขภาพผูป่้วยท่ีบา้นมีทกัษะในการปฏิบติัพยาบาลอยูใ่นระดบัพอใช ้
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ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้  ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการ
พยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล ผลการศึกษาวิจัยจะช่วยสะท้อนให้เห็นตัวบ่งช้ี
สมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล   ทั้งน้ี คณะพยาบาลศาสตร์มีการ
ก าหนดสมรรถนะของนกัศึกษาพยาบาลในแต่ละชั้นปี แต่ยงัไม่มีการก าหนดสมรรถนะรายวิชา การ
วิจยัเร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน จึงเป็นการสร้างตวับ่งช้ีข้ึนมา
ใหม่ ซ่ึงตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนมีความส าคัญและเก่ียวข้องต่อการ
ปฏิบติังานของพยาบาลในชุมชนโดยตรง เน่ืองจากสมรรถนะช่วยใหพ้ยาบาลอนามยัชุมชนมีความรู้ 
ทกัษะ ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบังาน เพื่อปฏิบติังานให้ส าเร็จตามความ
ตอ้งการขององคก์รวิชาชีพอย่างแทจ้ริง ซ่ึงคาดวา่หากพยาบาลมีสมรรถนะในการพยาบาลอนามยั
ชุมชนในระดบัสูง ครอบครัวและชุมชนจะไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ ดงันั้นการพฒันาสมรรถนะใน
การพยาบาลอนามัยชุมชนให้แก่นักศึกษาพยาบาลจึงเป็นส่ิงจ า เป็น  จะน าประโยชน์มาสู่
สถาบนัการศึกษาพยาบาล ในการบริหารปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนการสอน การจดัหลกัสูตร 
และนักศึกษาเกิดเจตคติในทางท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาล  เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลประสบ
ความส าเร็จในการเรียนมากท่ีสุด 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1 เพื่อศึกษาองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน
ของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

1.2.2 เพื่อยนืยนัองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน
ของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  
 

1.3  ขอบเขตของกำรวจัิย 
1.3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง การวจิยัคร้ังน้ี  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  อาจารยพ์ยาบาลประจ าสาขาการพยาบาลอนามยั
ชุมชนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม และ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัชุมชน 
ท่ีปฏิบติังานใน โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติของรัฐท่ีสังกดักระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวดั
นนทบุรี จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร  รวมทั้งศูนยบ์ริการสาธารณสุข ท่ีสังกดั
ส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบติัของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม       
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1.3.2 ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรท่ีศึกษาวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรศึกษาดงัน้ี 

1) ตวัแปรพื้นฐาน คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุต าแหน่ง ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 

2) ตวัแปรศึกษา คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้น
การพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
ซ่ึงได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการยืนยนั
องค์ประกอบและและตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนจากผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ช่ียวชาญ   

 
1.4  ระเบียบวธีิด ำเนินกำรวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: 
EFA) กระบวนการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดองคป์ระกอบ และตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยั
ชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ผูว้ิจยัศึกษา และวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎีงานวจิยัเก่ียวขอ้งดว้ยวธีิการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis) ตลอดจนสัมภาษณ์
จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ 1) อาจารยพ์ยาบาลประจ าสาขาการพยาบาล
อนามยัชุมชน 2) พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัชุมชน 3) พยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน เพื่อ
ก าหนดองค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

ขั้นตอนท่ี 2 การวเิคราะห์องคป์ระกอบ และพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ประชากรท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อาจารยพ์ยาบาลประจ าสาขาการพยาบาลอนามยัชุมชนในคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม  และพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัชุมชนท่ีปฏิบติังานใน โรงพยาบาล
ศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสถานีอนามยั
เฉลิมพระเกียรติของรัฐ ท่ีสังกดักระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งศูนยบ์ริการสาธารณสุข ท่ีสังกดัส านกั
อนามยั กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบติัของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม 
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เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม ผา่นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั โดยการ
ตรวจสอบความตรง (Content Validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องรายข้อ ท่ี เรียกว่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) น ามาปรับปรุงแก้ไข
เคร่ืองมือ และทดลองใช้เคร่ืองมือ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีใช้วิจัย และน ามา
วเิคราะห์หาค่าความเท่ียง (Reliability)  โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) ดว้ยวิธีการสกดัปัจจยัดว้ยเทคนิค Principal Factor Analysis (PCA) และการหมุน
แกนแบบแวริแมกซ์ (varimax rotation) โดยใชค้่า factor loading ท่ี 0.06 ข้ึนไปเป็นตวัแปรท่ีตอ้งการ
และตอ้งมีการรวมกลุ่มกนัตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไปจึงจะก าหนดเป็นองคป์ระกอบใหม่  

ขั้นตอนท่ี 3 การยืนยนัองค์ประกอบและพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ดว้ยวิธีการยืนยนัโดย
การอา้งอิงผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน พยาบาล
เวชปฏิบติัชุมชน และแพทย์เวชปฏิบติัชุมชน  จ านวน 5 คน โดยผูว้ิจยัก าหนดกรอบการยืนยนั
องคป์ระกอบ 4 ดา้นคือ ความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็นไปได ้(feasibility standards) 
ความเป็นประโยชน์ (utility standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (accuracy standards)  

1.4.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั     
ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในแต่ละขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาตวัแปรองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาล

อนามยัชุมชนของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผูว้ิจยัใช้

การศึกษาเอกสาร การวเิคราะห์เน้ือหา การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีความรู้ 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูมี้ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญโดยตรงในการพยาบาลอนามยัชุมชน  

โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)  

               ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผูว้ิจยัใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อวดัระดบัความคิดเห็นแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) ไปสอบถาม
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ ดังน้ี วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
(Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีการสกดัปัจจยัด้วยเทคนิค Principal Factor Analysis (PCA) 
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และการหมุนแกนแบบแวริแมกซ์ (varimax rotation) โดยใชค้่า factor loading ท่ี 0.06 ข้ึนไปเป็นตวั
แปรท่ีตอ้งการและตอ้งมีการรวมกลุ่มกนัตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไปจึงจะก าหนดเป็นองคป์ระกอบใหม่  
 ขั้นตอนท่ี 3 การยนืยนัองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยั
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ผูว้จิยัใชแ้บบสัมภาษณ์
ก่ึงโครงสร้าง(Semi-Structured Interview)ในการยืนย ันองค์ประกอบจากผู ้ทรงคุณวุฒิและ
ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้ก่ ผูท่ี้มีความรู้ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูมี้ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญโดยตรงใน
ดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน  
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.5.1 ตวับ่งช้ี หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงสภาวะหรือช้ีสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือเปล่ียนแปลง
ไปโดยอาศยัทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ซ่ึงตวับ่งช้ีสามารถวินิจฉัย และช่วยช้ีบทบาท หน้าท่ี  
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานตามองคป์ระกอบต่างๆ ของสมรรถนะดา้นการพยาบาล
อนามยัชุมชน 

1.5.2 สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน หมายถึง ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้บริการทั้ง 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน 
โดยมีแนวคิดและหลักการพยาบาลครอบครัวและชุมชน โดยเน้นชุมชนเป็นฐาน (community-
oriented)  เป็นการให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในระดบัครอบครัวและชุมชนทั้งท่ีมีภาวะ
เส่ียงและท่ีมีปัญหาสุขภาพ  โดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้วยความเอ้ืออาทรบนพื้นฐาน
ความเขา้ใจมนุษย ์เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนไดอ้ย่าง
เหมาะสม โดยประกอบดว้ย   

 
1) สมรรถนะด้านการสาธารณสุขมูลฐาน  โดยใช้แนวคิดนายแพทย์อมร  

นนทสุต โดยมีสาระส าคญัวา่ การสาธารณสุขมูลฐาน เป็นกลวธีิทางการสาธารณสุขท่ีพฒันาข้ึนเพื่อ
สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยให้ความส าคญัในการด าเนินงานระดบัต าบลและ
หมู่บา้น ดว้ยการผสมผสานการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟูท่ี
ประชาชนด าเนินการ ซ่ึงประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานและการ
ประเมินผล โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐในดา้นวิชาการ ขอ้มูลข่าวสาร การให้การศึกษา
ฝึกอบรมและระบบส่งต่อผูป่้วย โดยอาศยัทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนเป็นหลกั เพื่อให้ประชาชน
สามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองและพึ่งตนเองได ้
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2) สมรรถนะด้านกระบวนการด าเนินงานอนามยัชุมชน โดยอาศยัแนวคิดของ 

Hitchcock, Schubert & Thomas (2003) สรุปได้ว่า ขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานอนามยั
ชุมชนโดยทัว่ไปมี 5 ขั้นตอน คือ การประเมินชุมชน (community assessment) การวินิจฉัยปัญหา
การอนามัยชุมชน (community diagnosis) การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน (community 
planning) การปฏิบติัตามแผนงานการอนามยัชุมชน (community implementation) การประเมินผล
การด าเนินงานการอนามยัชุมชน (community evaluation) โดยใช้ชุมชนเป็นศูนยก์ลางและการมี
ส่วนร่วมในชุมชน และมีภาครัฐคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวก  

 
3) สมรรถนะด้านการให้ค  าปรึกษาด้านการดูแลบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

(Consultation) ผูว้ิจยัใช้แนวคิดสมรรถนะผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติั
ชุมชน ของสภาการพยาบาล (2552) โดยพยาบาลตอ้งมีความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาล
อนามยัชุมชน โดยใช้หลกัการสร้างหุ้นส่วนกบัประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน องคก์ร หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และสหวิชาชีพ ในการศึกษาขอ้มูลบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพและศกัยภาพของชุมชน  การวางแผนและการออกแบบ การปฏิบติัและการ  ประเมินผล
กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการบริการสุขภาพตามความตอ้งการดา้นสุขภาพ รวมทั้งศกัยภาพของ
ชุมชน 

4) สมรรถนะดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ ตามกฏบตัรออตตาวา (Ottawa Charter) 
ป ร ะ กอบด้ ว ย  1)  ก า รส ร้ า งน โ ยบ า ยส า ธ า รณะ เพื่ อ สุ ข ภ าพ  ( Healthy Public Policy)  
2) การสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ (Healthy Environment) 3) การสร้างเสริมความเขม้แข็ง
ชุมชน / กระบวนการชุมชน (Community Strengthening) 4) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลให้ 
สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อการสร้างสุขภาพ (Personal Skill Development) 5) การปรับเปล่ียน
ระบบบริการการแพทย ์และสาธารณสุข ให้เป็นไปในลกัษณะผสมผสาน และองค์รวม (Health 
Service System Re-orientation) 

 
5) สมรรถนะด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ ผู ้วิจ ัยใช้แนวคิดสมรรถนะ  

ผูป้ฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ของสภาการพยาบาล (2552)  
โดยพยาบาลตอ้งมีความสามารถในการเสริมสร้างพลงัอ านาจ (Empowering) การสอน (Educating) 
การฝึก (Coaching) การเป็นพี่เล้ียงในการปฏิบติั (Mentoring) โดยเน้นการสร้างชุมชนเข็มแข็ง  
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โดยมีหลักการให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหา มีเป้าหมาย เอ้ืออาทร การตัดสินใจร่วมกัน 
อยา่งมีอิสระ มีเครือข่าย มีกระบวนการพฒันาศกัยภาพแกนน า 

 
6) สมรรถนะดา้นความสามารถในการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 

ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดสมรรถนะผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน ของสภา
การพยาบาล (2552) โดยพยาบาลตอ้ง 1) น าการด าเนินการให้เกิดการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการดูแล
กลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเส่ียงผูป่้วยเร้ือรัง ผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการ มารดาทารก และผูป่้วยระยะสุดทา้ยเพื่อ
พฒันาให้เกิดการบริการท่ีมีคุณภาพและคุม้ค่า 2) น าการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาการปฏิบัติการ
พยาบาลในกลุ่มสุขภาพดี  กลุ่มเส่ียง  ผูป่้วยเร้ือรัง ผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการ มารดาทารกและผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย ใหมี้คุณภาพและคุม้ค่า 3) พฒันาแนวปฏิบติันวตักรรม รูปแบบ วธีิการและเคร่ืองมือในการ
ให้บริการสุขภาพ โดยใช้กระบวนการทบทวนการปฏิบติังาน บทเรียน ผลการวิจยั ผลการวิเคราะห์
และประเมินการด าเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงให้การท างานอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 4) สร้างแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อประกนัคุณภาพในการดูแลผูป่้วย
ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย  

 
7) สมรรถนะด้านสุขภาพพอเพียง โดยอาศยัหลกัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การยึดทางสายกลาง 2) การมีความสมดุลพอดี 3) การรู้จกัพอประมาณ 4) การมี
เหตุผล 5) การมีระบบภูมิคุม้กนั 6) การรู้เท่าทนัโลก 7) การมีคุณธรรม จริยธรรม 

 
8) สมรรถนะด้านการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ผู ้วิจ ัยใช้แนวคิดสมรรถนะ  

ผูป้ฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ของสภาการพยาบาล (2552)  
โดยพยาบาลต้องมีความสามารถในการใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ (Evidence-Based Practice)  
1) ติดตาม รวบรวม ผลการวิจยัหรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางการพยาบาลชุมชนและท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างต่อเน่ือง 2) ใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์ท่ีเป็นปัจจุบนัในการพฒันา
คุณภาพการพยาบาล 3) เผยแพร่แนวปฏิบติัการพยาบาลท่ีมาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์เพื่อให้เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างผูป้ฏิบติัหรือผูเ้ช่ียวชาญ 4) น าหลกัการจดัการความรู้มาใช้ร่วมกบั
กระบวนการพฒันาคุณภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ์  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยเน้นการมี 
ส่วนร่วมของผูมี้ประสบการณ์หรือผูเ้ช่ียวชาญ 5) วิเคราะห์และประเมินผลท่ีได้รับจากการปฏิบติั
ตามหลกัฐานเชิงประจกัษต์ลอดจน ภูมิปัญญา เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
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1.6 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย  
ภายหลงัส้ินสุดการวิจยัผูบ้ริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยามได้น า

องค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษา พยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายและกรอบทิศทาง 
การบริหาร การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ แผนการพฒันาทรัพยากรบุคคลและส่ิงสนบัสนุน การจดัการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ ตลอดจนการพัฒนานักศึกษา เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ  
ดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนให้กบันกัศึกษาพยาบาลเพื่อให้นกัศึกษาพยาบาลประสบความส าเร็จ
ในการเรียน   
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1.7 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

วธีิการวเิคราะห์เน้ือหาจาก
แนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสมรรถนะและการ
พยาบาลอนามยัชุมชน  

สมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยั
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
1. สมรรถนะดา้นการสาธารณสุข
มูลฐาน 
 2.  สมรรถนะดา้นกระบวนการ
ด าเนินงานอนามยัชุมชน 

3.  สมรรถนะดา้นการใหค้  าปรึกษา
ดา้นการดูแลบุคคลครอบครัวและ
ชุมชน 
4.  สมรรถนะดา้นการสร้างเสริม
สุขภาพ 

5.  สมรรถนะดา้นการเสริมสร้าง
พลงัอ านาจ 

6. สมรรถนะดา้นความสามารถใน
การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

7. สมรรถนะดา้นสุขภาพพอเพียง 
โดยอาศยัหลกัการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
8.  สมรรถนะดา้นการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์

- สมรรถนะของพยาบาล
วชิาชีพของสภาการ
พยาบาล(2552) 
- สมรรถนะของพยาบาล
ปฏิบติัการขั้นสูง สาขาเวช
ปฏิบติัชุมชนของสภาการ
พยาบาล (2553) 
- สมรรถนะการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาพยาบาล
เวชปฏิบติัครอบครัว 
-  ส ม ร ร ถน ะ ด้ า น ก า ร
บริหารการพยาบาลชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบและตวับ่งช้ี
สมรรถนะดา้นการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม 
 
 
 
 
 
ยนืยนัองคป์ระกอบและตวับ่งช้ี
สมรรถนะดา้นการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม 

สมัภาษณ์จาก
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้
และประสบการณ์ ไดแ้ก่ 
1) อาจารยพ์ยาบาล
ประจ าสาขาการ
พยาบาลอนามยัชุมชน 
2) พยาบาลวชิาชีพท่ี
ปฏิบติังานเก่ียวกบั
ชุมชน 3) พยาบาลเวช
ปฏิบติัชุมชน จ านวน 7 
ท่าน 



บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 

การวิจยัคร้ังน้ีศึกษา “การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม” ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อมาประยกุตใ์ชแ้นวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การศึกษาการพยาบาลอนามยัชุมชน 
2.1.1 แนวคิดการจดัการศึกษาการพยาบาลส าหรับศตวรรษท่ี 21 
2.1.2 การจดัการการศึกษาการพยาบาลอนามยัชุมชน 

2.2 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพ 
2.2.1 แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ  
2.2.2 การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) 
2.2.3 รูปแบบของสมรรถนะในการท างาน 
2.2.4 สมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพของสภาการพยาบาล (2552) 
2.2.5 สมรรถนะของพยาบาลปฏิบติัการขั้นสูง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน 

ของสภาการพยาบาล (2553) 
2.2.6 สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบติัครอบครัว 
2.2.7 สมรรถนะดา้นการบริหารการพยาบาลชุมชน 

2.3 การศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 การศึกษาการพยาบาลอนามัยชุมชน  

2.1.1 แนวคิดการจัดการศึกษาการพยาบาลส าหรับศตวรรษที ่21 
ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  

83 สถาบนั โดยในปีการศึกษา 2556 รับนักศึกษาใหม่จ  านวน 9,485 คน โดยวิทยาลยัในสังกดั
สถาบนัพระบรมราชชนกรับนกัศึกษาจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36   มีการศึกษาสถานการณ์
การจดัการศึกษาพยาบาลส าหรับศตวรรษท่ี 21 ของสถาบนัการศึกษาพยาบาล พบวา่ สถาบนัต่าง ๆ 
มีการบริหารองค์กรท่ีแตกต่างกันแต่ทุกสถาบันปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาท่ีประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบนัในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก
ส่วนใหญ่มีความพอเพียงของงบประมาณในดา้นการจดัการศึกษาในทุกดา้น  อาทิเช่น การจดัการ
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ศึกษาวิชาชีพสุขภาพเพื่อการเป็นผูน้ าในประชาคมอาเซียน  (ก าจร  ตติยกวี, 2557) การจดัการศึกษา
ในวชิาชีพดา้นสุขภาพในปัจจุบนัควรมุ่งเนน้ท่ีการพฒันาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 
เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัระดบัสากล โดยใช้หลกัสูตรท่ีได้การรับรองในระดบัอาเซียน  
หรือระดบัโลกเพื่อใหเ้กิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 7 Cs skill 
of 21st Century Learning ไดแ้ก่ 

1) เรียนรู้แนวคิดและลกัษณะสังคมไทยอยา่งวเิคราะห์วจิารณ์ (Critical thinking and 
problem solving) 

2) เข้าใจวฒันธรรมอาเซียนและวฒันธรรมตะวนัตกในเร่ืองท่ีมาและผลกระทบ  
(Creativity and innovation) 

3) รู้จกัตนเองพร้อมมองเห็นคุณค่าท่ีแทข้องส่ิงของและนวตักรรม (Collaboration, 
Teamwork and Leader) 

4) เข้มแข็งในจริยธรรมความรับผิดชอบและความดีความงามของสังคมไทยและ
อาเซียน (Cross-culture understanding) 

5) ตามทันกระบวนการผลิตใหม่และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เองได้อย่าง
กวา้งขวาง (Communications, Information and Literacy) 

6)  เขา้ใจคนอ่ืนและรู้วธีิน าการเปล่ียนแปลงร่วมกนั (Computing and It Literacy) 
7) ออกแบบและร่วมพฒันาทิศทางของสังคมท่ีเหมาะสมได ้ (Career and Learning 

self-reliance) 
การจดัการศึกษาดา้นสุขภาพส าหรับศตวรรษท่ี 21: จากแนวคิดสู่การปฏิบติั (ประสิทธ์ิ 

วฒันาภา, 2557) การจดัการศึกษาด้านสุขภาพส าหรับศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นให้มี Transformative 
Education ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกเพื่อให้ผูเ้รียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
ซ่ึ งทฤษฎีหรือหลักการของ  Transformative education มีหลากหลายมุมมอง โดยเน้นให้ มี 
การปรับเปล่ียนมุมมองของเร่ืองราวต่าง ๆ โดยเฉพาะมิติด้านจิตวิทยา  ด้านความเช่ือ และ 
ดา้นพฤติกรรม  องคก์ารอนามยัโลกไดข้อ้สรุปส าหรับเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาดา้นสุขภาพ 
โดยวตัถุประสงคแ์ละหลกัสูตรควรตอ้งพิจารณาในประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) การจดัการศึกษาดา้นสุขภาพควรตอ้งเช่ือมโยงกบัหน่วยงานท่ีให้บริการ และระบบ
การใหบ้ริการดา้นสุขภาพของประเทศ 

2)  การก าหนดลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตด้านสุขภาพ ควรต้องได้รับ 
ความคิดเห็นจากผูรั้บผดิชอบหรือมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพของประเทศ 
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3) หลักสูตรต้องมีการประสานของหลักสูตรทั้ งในแนวราบและแนวด่ิง รวมทั้ ง
เช่ือมโยงวชิาพื้นฐานกบัวชิาทางคลินิก 

4) ควรมีการพฒันาอาจารยท่ี์สอนการศึกษาดา้นสุขภาพให้เขา้ใจระบบสุขภาพของ
ประเทศ 

5) การก าหนดวตัถุประสงค์ของหลักสูตร ต้องมัน่ใจว่าบณัฑิตมีความรับผิดชอบ 
(Accountability) ต่อสังคมและชุมชน รวมทั้งให้บริการดว้ยความยนิดี สมคัรใจ และดว้ยสมรรถนะ 
(Competency) ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

6) สาระในแต่ละหลกัสูตรควรมีบางส่วนท่ีมีการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งนกัศึกษาของ
แต่ละวชิาชีพ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัลกัษณะการท างานจริง 

7) หลกัสูตรตอ้งไดม้าตรฐาน โดยมีระบบรับรองหรือประกนัคุณภาพ 
8) บุคลากรด้านสุขภาพควรต้องได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านวิชาชีพ  

อยา่งต่อเน่ือง โดยมีระบบรองรับ 
9) หลกัสูตรควรครอบคลุมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 นอกจากน้ีวิธีการจดัการเรียน 

การสอนควรยึดหลักการ “สอนให้น้อยลง แต่ให้เรียนรู้ให้มากข้ึน (Teach less, Learn more)”  
โดยรูปแบบหรือวธีิการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ 

9.1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง (Authentic learning) 
9.2) การส่งเสริมให้ใช้การสร้างแรงจูงใจภายในเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีมากข้ึน 

(Internal motivation) 
9.3) การเรียนรู้ในระดบักระบวนทศัน์ (Mental model building) 
9.4) การเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย (Social learning)  
9.5) การเรียนรู้แบบใชเ้ทคโนโลยช่ีวยสอน (Technology-assisted learning) 
9.6) เรียนรู้โดยการปฏิบติั (Learning by Doing) 

 

2.1.2 การจัดการการศึกษาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
หลกัการศึกษาทางการพยาบาล เป็นหลกัสูตรในระดบัอุดมศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพ

ของผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยมีหลกัสูตรปริญญาตรี หรือหลกัสูตรท่ีต ่ากว่าปริญญาตรี 
แลว้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาดว้ยหลกัสูตรต่อเน่ือง จึงจ าเป็นตอ้งแสวงหารูปแบบในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผูส้ าเร็จการรักษามีคุณภาพและมีทกัษะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่  
ทกัษะด้านการปฏิบติัการพยาบาล ทกัษะด้านวิชาการ ทกัษะด้านการบริหาร ทกัษะด้านการวิจยั 
ทักษะเก่ียวกับมนุษย์และมวลชน ทักษะการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง การมี
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คุณธรรมจริยธรรม ทกัษะดา้นการใช้เทคโนโลยี ทกัษะดา้นภาวะผูน้ าและทกัษะดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม (กาญจนา สันติพิพฒันชยัและคณะ, 2544 อา้งถึงใน สภาการพยาบาล, 2550 เขา้ถึงเม่ือ
วนัท่ี 21 มีนาคม 2562 จากhttp://www.tnc.or.th/index/php) ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนลกัษณะท่ี
ส าคญั 2 ประการ คือ 

1) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นชุมชน มีหลักปฏิบัติดังน้ี  (มยุรี ศิริปุณย์  
โสแซนสกิ, 2531 : 12) 

1.1)  ใชก้ระบวนการแกปั้ญหา (กระบวนการพยาบาล) 
1.2) ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 
1.3) ใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการประเมินผูเ้รียน ประสิทธิภาพการสอน 

ความรู้และทกัษะของผูเ้รียน 
1.4) ใช้แหล่งฝึกการปฏิบติัตามสถานท่ีต่างๆ ในทุกระดบัของสถานบริการ

ทางสุขภาพ 
1.5) ใช้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered) สนับสนุนให้ผูเ้รียนศึกษา 

ดว้ยตนเอง และมีนิสัยในการหาความรู้ใส่ตวัตลอดชีวติ (Life Long Education)  
1.6) ใชก้ารเรียนการสอนท่ีเนน้สมรรถนะ (Competency Based Methodology) 

รากฐานของเน้ือหาวิชาท่ีเรียนจะตอ้งเป็นงานพยาบาล (Nursing Task) ท่ีวิเคราะห์มาไดเ้ป็นทกัษะ
และความรู้ท่ีพึงมีเม่ือส าเร็จการศึกษา 

1.7) ใช้ข้อมูลทางการวิจัยและการประเมินผลประกอบการจัดการเรียน  
การสอน 

2) การจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการคิด การแกปั้ญหา
และการเรียนด้วยตนเองเป็นส าคญั (พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, 2544) โดยท่ีผูส้อนเป็นผูช่้วยเหลือ
แนะน า ช้ีแนะแนวทางเป็นท่ีปรึกษาทางวชิาการแก่ผูเ้รียน เป็นการเสริมสร้างความเป็นอิสระในการ
เรียนรู้ ซ่ึงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนตอ้งปรับเปล่ียนไป ไดแ้ก่ 

2.1)  ให้ผู ้เ รียนศึกษาด้วยตนเองมาก ข้ึน โดยการสร้างศูนย์การ เ รียน 
แบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยตนเองไดม้ากท่ีสุด ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยสร้าง
ส่ือการศึกษารูปแบบต่างๆ มากข้ึน เช่น ชุดการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2.2)  ปรับเปล่ียนกลวิ ธีการสอน จากการบรรยายในชั้ น เ รียนไปเ ป็น 
การใชส้ถานการณ์จ าลอง เกมส์ การประชุมปรึกษาหารือ และการใชส้ถานการณ์ในการสอนให้มาก
ข้ึน กุศโลบายดา้นการเรียนการสอนจะพฒันาข้ึนเป็นล าดบั ผูส้อนจ าเป็นตอ้งเตรียมตนเองในเร่ือง
กลวธีิการสอนใหม้ากเท่ากบัการเตรียมเน้ือหาสาร 
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ลกัษณะการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
การจดัการเรียนการสอนทางการพยาบาล ประกอบดว้ย 2 ส่วนท่ีส าคญั คือ การจดัการ

เรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั (สมคิด รักษาสัตย์, ประนอม โอทกานนท์, 2525 และ
ประนอม โอทกานนท,์ 2543) 

1) การจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฏี มุ่งใหค้วามรู้ดา้นเน้ือหาวชิาการ เป็นการเตรียม
ผู ้เรียนให้มีความรอบรู้ และพัฒนาทักษะทั้ ง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย  
เพื่อใหน้กัศึกษามีความสามารถพอสมควรท่ีจะไปฝึกหดัใหก้ารพยาบาลผูป่้วยได้ 

2) การจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติั หรือการเรียนการสอนในคลินิกและชุมชน 
นับเป็นหัวใจของการศึกษาพยาบาล เพื่อให้โอกาสผูเ้รียนได้น าความรู้ทางทฤษฏีมาฝึกปฏิบติั 
กบัผูรั้บบริการ ในสถานการณ์จริงทั้งในเหตุการณ์ปกติ และฉุกเฉิน (กุลยา ตนัติผลาชีวะ, 2524)  
ซ่ึงการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ในการฝึกภาคปฏิบัติพยาบาลนั้นมีความหมายกวา้ง ท่ีรวมทั้ ง 
หอผูป่้วยใน หอผูป่้วยนอก สถานบริการสุขภาพและองคก์รทางสังคมในชุมชนดว้ย (Jansen, 1952) 
โดยมีจุดประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติ 2 ประการคือ (กุลยา ตันติผลาชีวะ , 2532) เพื่อเป็น 
การพฒันาทกัษะทางปัญญาอนัเป็นการพฒันาการคิดเป็น ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการสอน 
หลกัการและการปฏิบติัแห่งสุขภาพ และทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพ ส่วนจุดประสงคป์ระการหลงั 
คือ เพื่อสร้างเสริมความรู้และพฤติกรรมวิชาชีพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ และเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และฝึกพฤติกรรมทางวิชาชีพอนัดีงาม ทั้งดา้นการพูด กริยาและการประพฤติตวั 
ดงันั้น การฝึกปฏิบติัการพยาบาลเป็นส่วนของการศึกษาท่ีส าคญัซ่ึงจะตอ้งเนน้ถึงส่ิงต่อไปน้ี คือ 

2.1) การท าเป็น หมายถึง การเป็นพยาบาลท่ีสามารถปฏิบติัการพยาบาลอย่าง
ช านาญการรู้เป็น หมายถึง การรู้ท่ีจะเป็นพยาบาลท่ีดี เป็นผูป้ฏิบติัท่ีถูกตอ้งรู้ขอบเขตหน้าท่ี และ
ความรับผดิชอบของพยาบาล มีระเบียบ มีวนิยั และรู้จรรยาบรรณของวชิาชีพ 

2.2) การคิดเป็น หมายถึง การคิดอย่างมีเหตุผลตั้งอยู่บนพื้นฐานและหลักการ 
ทางทฤษฏี มีความคิดตามระบบของกระบวนการพยาบาล ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพฒันา
ทกัษะทางปัญญา และทกัษะการตดัสินใจ โดยการกระตุน้ให้นกัศึกษาพยาบาลสามารถใชค้วามรู้ท่ี
ไดเ้รียนมา และท่ีมีอยูผ่นวกกบัปัญหา และขอ้มูลท่ีพบในสภาพแวดลอ้มท่ีอยูข่ณะฝึกปฏิบติัในการ
แกไ้ขปัญหา และก าหนดการพยาบาลท่ีจะให้ผูป่้วยในขณะนั้น อน่ึงการพฒันาความคิดดว้ยตนเอง 
การท่ีให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดอย่างสม ่าเสมอจะท าให้ผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัเป็นประจ าจนถ่ายทอดเป็น
นิสัย ซ่ึงโดยแท้จริงแล้วคนเราทุกคนจะมีแรงผลักดันแห่งการเรียนรู้อยู่ในตวัเอง นอกจากนั้น  
การพฒันาทกัษะในการตดัสินใจโดยการใชก้ระบวนการพยาบาลเป็นแนวทางหน่ึงของการฝึกหัด 
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การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล มีการทบทวน ทดลองแกซ้ ้ าไปซ ้ ามาเป็นกระบวนการพยาบาลท่ีท าให้
ไดรั้บการฝึก และเรียนรู้ถึงการตดัสินใจหาทางเลือก ทางแกไ้ขปัญหาอยา่งสมเหตุสมผล 

2.3) การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อยจะสามารถใช้วิธีการ
แกปั้ญหาเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการท าเป็น การรู้เป็นและการคิดเป็นได ้ซ่ึงนกัศึกษาควรฝึก
การประเมินผลตนเอง 

2.4) การจดัการเรียนการสอนเน้นท่ีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน เพื่อสร้าง
รูปแบบปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ในระบบการจดัการศึกษาท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาการเรียนรู้ทั้ง  
3 มิติ คือ ความรู้ สติปัญญา ทกัษะและเจตคติ 

2.5) การจดัการเรียนการสอนเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ตลอดจนกระบวนการ
จดัการศึกษาเพื่อตอบสนองพฒันาการด้านการเรียนรู้รายบุคคลท่ีเหมาะสม และสร้างความรู้
ความสามารถท่ีสมบรูณ์ 

ลักษณะการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลอนามัยชุมชนของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  

ได้มีการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลอนามัยชุมชนทั้ งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบติั โดยมุ่งเนน้การสร้างทกัษะท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยมุ่งเน้นการจดัการเรียนการสอน
เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะพื้นฐานทางการพยาบาลอนามยัชุมชนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

 1) ทกัษะการใหบ้ริการแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยเนน้การบริการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกนัโรค 

 2) ทกัษะการใหค้วามรู้และค าแนะน าเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั 
 3) ทกัษะการบริหารและจดัการ 
 4) ทกัษะการท างานเป็นทีม 
 5) ทกัษะการเป็นผูน้ า 
 6) ทกัษะการเป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน า 
 7) ทกัษะการใชก้ระบวนการการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแก่ชุมชน 
 8) ทกัษะการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพ 
 9) ทกัษะการพิทกัษผ์ลประโยชน์ของประชาชน  
 10) ทกัษะการค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการดูแลสุขภาพ 
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ทกัษะการให้บริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในชุมชน โดยมุ่งเนน้การจดัการ
เรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการใหบ้ริการในสถานบริการสาธารณสุข ไดแ้ก่ 

 1) ทกัษะการใหบ้ริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ไดแ้ก่  
- ศูนยสุ์ขภาพชุมชน/หน่วยบริการสาธารณสุขมูลฐาน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/สถานีอนามยั/ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทัว่ไป/โรงพยาบาลศูนย ์

 2) ทกัษะการใหบ้ริการในสถานบริการสาธารณสุขในชุมชน 
- ชุมชนเมือง 
- ชุมชนชนบท 

ทักษะการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน (Community Health 
Nursing Process) โดยมุ่งเนน้การจดัการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการใชก้ระบวนการ
พยาบาลอนามยัชุมชน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
    1) ทกัษะการประเมินชุมชน (Community Assessment Skill)  
   2) ทกัษะการวนิิจฉยัปัญหาอนามยัชุมชน (Community Diagnosis Skill) 
   3) ทกัษะการวางแผนแกไ้ขปัญหาอนามยัชุมชน (Community Planning Skill) 
   4) ทกัษะการด าเนินงานอนามยัชุมชน (Community Implementation Skill) 
   5) ทกัษะการประเมินงานอนามยัชุมชน (Community Evaluation Skill) 
  
2.2 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพ  

2.2.1 แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะ 
David C. McClelland (1970) ได้ให้ค  าจ  ากัดความไว้ว่า  “สมรรถนะ  หมาย ถึง

คุณลกัษณะ ท่ีซ่อนอยู่ภายในตวับุคคล ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นตวัผลกัดนัให้บุคคลสามารถ
สร้างผลการ ปฏิบติังานในงานท่ีตนรับผดิชอบใหสู้งกวา่ หรือเหนือกวา่เกณฑ/์เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

Boyatzis (1982) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying 
Characteristic) ของบุคคล ไดแ้ก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทกัษะ (Skill) จินตภาพส่วนตน 
(Self-Image) หรือบทบาททางสังคม (Social Role) หรือองคค์วามรู้ (Body of Knowledge) ซ่ึงบุคคล 
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานสูงกวา่/เหนือกวา่เกณฑเ์ป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

Boam and Sparrow (1992) กล่าวว่า  “สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของคุณลักษณะ 
เชิงพฤติกรรมท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งมีในการปฏิบติังานในต าแหน่งหน่ึงๆ เพื่อให้การปฏิบติังานใน 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบประสบความส าเร็จ 
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Spencer and Spencer (1993) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐาน 
(Underlying Characteristic) ท่ีมีอยู่ภายในตัวบุคคลได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait)  
อัตตมโนทัศน์ (Self-Concept) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ซ่ึงคุณลักษณะเหล่าน้ี  
จะเป็นตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ให้บุคคลสามารถ 
ปฏิบติังานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ หรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ/หรือ  
สูงกวา่เกณฑอ์า้งอิง (Criterion – Reference) หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

Arnauld de Nadaillac (2003) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวว้่าสมรรถนะนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งลง 
มือปฏิบติัและท าให้เกิดข้ึน กล่าวคือความสามารถท่ีใช้เพื่อให้เกิดการบรรลุผลและวตัถุประสงค์ 
ต่างๆ ซ่ึงเป็นตัวขับเคล่ือนท่ีท าให้เกิดความรู้ (Knowledge) การเรียนรู้ทักษะ (Know-how)  
และเจตคติ/ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพต่างๆ (Attitude) ท่ีช่วยให้สามารถเผชิญและแก้ไข 
สถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริง 

David D. Dubois, William J. Rothwell (2004) ก ล่ า ว ว่ า ส ม ร ร ถน ะ หม า ย ถึ ง 
“คุณลักษณะท่ีทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุ 
ตาม เป้าหมาย ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคมลกัษณะ 
นิสัยส่วนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวธีิการคิด ความรู้สึกและการกระท า” 

เดชา เดชะวฒันไพศาล (2543) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรู้และ 
ความสามารถ หรือพฤติกรรมของบุคลากร ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหน่ึง กล่าวคือ  
ในการท างานหน่ึงๆ เราตอ้งรู้อะไร เม่ือมีความรู้หรือขอ้มูลแลว้เราตอ้งรู้วา่จะท างานนั้น ๆ อยา่งไร 
และเราควรมีพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะเฉพาะอย่างไรจึงจะท างานได้อย่างประสบความส าเร็จ  
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้องค์กรทราบว่าคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะท่ีดีในการท างานของบุคลากร  
ในองคก์ร (Superior Performer) นั้นเป็นอยา่งไร 

อุกฤษณ์  กาญจนเกตุ  (2543) กล่าวว่า  “สมรรถนะ หมายถึง  ความสามารถ  
ความช านาญดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีท าให้บุคคลสามารถกระท าการหรืองดเวน้
การ กระท าในกิจการใด ๆ ให้ประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว ซ่ึงความสามารถเหล่าน้ีไดม้าจาก
การ เรียนรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน และการปฏิบติัจนเป็นนิสัย 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2545) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของเป้าหมายของงาน 
ใน ต าแหน่งนั้นๆ สมรรถนะแต่ละตวัจะมีความส าคญัต่องานแต่ละงานแตกต่างกนัไป 

HAY Group (2547) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษาด้านการวางระบบการบริหารงานบุคคล 
ระดับโลก ได้ให้ค  าจ  ากัดความไวว้่า “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีท าให้ 
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บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานโดดเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ โดยบุคลากรเหล่าน้ีจะแสดง 
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมดงักล่าวไดม้ากกว่าเพื่อนร่วมงานในสถานการณ์ท่ีหลากหลายกว่า และ
ไดผ้ลงานดีกวา่ผูอ่ื้น 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.)  กล่าวว่า “สมรรถนะคือ 
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ/ความสามารถและคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีท า ให้
บุคคลสามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกวา่เพื่อนร่วมงานอ่ืน ๆ ในองคก์ร”กล่าวคือ การท่ีบุคคลจะ 
แสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึงได ้มกัจะตอ้งมีองคป์ระกอบของทั้งความรู้ทกัษะ/ความสามารถ 
และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ตวัอย่างเช่น สมรรถนะการบริการท่ีดี ซ่ึงอธิบายว่า “สามารถให้บริการท่ี 
ผูรั้บบริการตอ้งการได”้ นั้น หากขาดองคป์ระกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความรู้ในงานหรือทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น อาจต้องหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และคุณลักษณะของบุคคลท่ีเป็นคนใจเย็น อดทน  
ชอบ ช่วยเหลือผูอ่ื้น แลว้บุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการท่ีดีดว้ยการให้บริการท่ี 
ผูรั้บบริการตอ้งการได ้

จากความหมายท่ีหลากหลายน้ีผูว้ิจยัจึงได้สรุปความหมายสมรรถนะว่า หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงองค์ความรู้ ทกัษะ ความสามารถของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับสมรรถนะทางการพยาบาล ได้มีผูใ้ห้ความหมาย 
ไว ้ดงัน้ี 

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) (1996 cited 
in Fey & Miltner, 2000) ใหค้วามหมายของสมรรถนะทางการพยาบาลไว ้ดงัน้ี 

1) สมรรถนะในบางคร้ังจะหมายถึง ความสามารถของพยาบาลในการปฏิบัติงาน 
ในหนา้ท่ีของตนท่ีจะตอ้งมีความรู้ และทกัษะ พฤติกรรมและลกัษณะพิเศษส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งดีในต าแหน่งท่ีไดรั้บ 

2) สมรรถนะในบางคร้ังหมายถึง การปฏิบัติหน้าท่ี ท่ี เป็นอยู่จริงของพยาบาล 
ในต าแหน่งเฉพาะ ซ่ึงอธิบายได้โดยการให้บุคคลนั้นๆ มีการบรูณาการความรู้ ทศันคติ ทกัษะ  
และพฤติกรรมในการผลิตบริการพยาบาลใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีไดรั้บการคาดหวงั 

Jones (2007) ให้ความหมายสมรรถนะพยาบาลว่า หมายถึง ทกัษะและพฤติกรรมท่ี
แสดงออกในการปฏิบติัการพยาบาลตามบทบาทหนา้ท่ีของพยาบาล 

บุญใจ ศรีสถิตนรากูร (2550) ให้ความหมายของสมรรถนะทางการพยาบาลว่า 
หมายถึง คุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล  
ตามบทบาทหนา้ท่ีของพยาบาลวชิาชีพ 
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จากความหมายท่ีหลากหลายน้ีผูว้ิจยัจึงไดส้รุปความหมายสมรรถนะทางการพยาบาล 
วา่หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงองคค์วามรู้ ทกัษะและพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบติัการ
พยาบาลตามบทบาทหนา้ท่ีของพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ  

2.2.2 การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) 
การประเมินระบบสมรรถนะ มีวตัถุประสงคเ์พื่อน ามาใชว้ดัระดบัความสามารถท่ีมีอยู ่

จริงของบุคลากร เปรียบเทียบกบัระดบัของสมรรถนะท่ีองค์การคาดหวงัในแต่ละต าแหน่งงาน  
ทั้งน้ีการประเมินของแต่ละองค์กรนั้น อาจแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ในการน าระบบ 
สมรรถนะมาใช้ และความพร้อมของบุคลากร ตลอดจนทรัพยากรและเวลาวิธีการประเมินระบบ
สมรรถนะ อาจแบ่งไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี 

1) การประเมินโดยผูบ้งัคบับัญชา  (Boss Assessment) เป็นเทคนิคการประเมิน 
สมรรถนะท่ีให้ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูป้ระเมินผูใ้ตบ้งัคบับญัชาฝ่ายเดียวเพราะเช่ือว่าผูบ้งัคบับญัชา  
จะรู้จกัผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด และตอ้งรับผิดชอบการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ขอ้จ ากดั คือ 
ผูบ้งัคบับญัชาอาจไม่เห็นพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตลอดเวลา การประเมินจากผูบ้งัคบับญัชา 
ใกลชิ้ดแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจไม่สามารถให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน และอาจมีความ 
เอนเอียงหรืออคติกบัลูกนอ้งบางคนได ้

2) การประเมินตนเองและผูบ้งัคบับญัชา  (Self & Boss Assessment) เป็นเทคนิค
การ ประเมินสมรรถนะท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด เพราะเปิดโอกาสให้ทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ 
ผูบ้งัคบับญัชาร่วมกนัประเมิน มีการพูดคุย ปรึกษาหารือและตกลงร่วมกนั วิธีน้ีท  าไดง่้าย ประหยดั 
ค่าใช้จ่าย แต่ขอ้จ ากดั คือบางคร้ังผลการประเมินท่ีพนักงานประเมินกับผูบ้งัคบับญัชาอาจมีผล 
ประเมินไม่ตรงกัน ท าให้ตกลงกันไม่ได้ ส่งผลให้เกิดความขดัแยง้วิธีแก้ไข คือพนักงานและ 
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งบนัทึกพฤติกรรมระหวา่งช่วงเวลาการประเมินไวใ้หช้ดัเจนและน ามาใชป้ระกอบ 
ในช่วงการสรุประดับสมรรถนะร่วมกัน การประเมินตนเองและผูบ้ ังคับบัญชา (Self & Boss 
Assessment) มีขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1) ตวับุคลากรประเมินสมรรถนะของตนเอง 
2.2) ผูบ้งัคบับญัชาประเมินสมรรถนะของบุคลากรท่ีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2.3) ปรึกษาหารือและสรุป โดยความเห็นร่วมของผู ้บังคับบัญชาและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2.4) คณะกรรมการบุคคลของแต่ละหน่วยงาน/องคก์ร ใหค้วามเห็นชอบผลการ

ประเมิน 
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2.5) ผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงาน/องคก์รให้การ
ดูแลพฒันาบุคลากรใหมี้สมรรถนะตามความคาดหวงัขององคก์ร 

ขอ้จ ากดัของวิธีน้ีก็คือ การประเมินตนเอง ผูป้ระเมินมกัจะประเมินตนเองสูงกวา่
ความเป็นจริง หรือสูงกวา่ท่ีผูบ้งัคบับญัชาประเมินให้ และผูบ้งัคบับญัชาก็มกัจะประเมินสมรรถนะ
ของลูกน้องต ่า กว่าความเป็นจริง และมกัมีความขดัแยง้เกิดข้ึนเม่ือมาปรึกษาหารือสรุปร่วมกับ
ผูบ้งัคบับญัชา แนว ทางแกไ้ขคือ ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งบนัทึกพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสมรรถนะ
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในช่วงประเมินไวเ้ป็นหลกัฐานขณะเดียวกนั ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะตอ้งบนัทึก
พฤติกรรมต่างๆ ท่ี เก่ียวกบัสมรรถนะของตนไวเ้ป็นหลกัฐานเช่นเดียวกนัและน ามาใชย้นืยนัในช่วง
ปรึกษาหารือและ สรุปสมรรถนะร่วมกนั นอกจากน้ี ผูบ้งัคบับญัชาควรมีทกัษะในการใหค้  าปรึกษา
ท่ีดีแก่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3) การประเมินโดยใช้แบบทดสอบ (Test : Knowledge & Skill) เป็นเทคนิคการ 
ประเมินสมรรถนะโดยใช้แบบทดสอบวดัความรู้หรือทกัษะตามสมรรถนะท่ีก าหนด เช่นแบบ 
ปรนัยเลือกตอบ แบบอตันัยโดยให้ผูเ้ข้าทดสอบเขียนอธิบายค าตอบ แบบทดสอบประเภทน้ี 
ออกแบบมาเพื่อวดัความสามารถของบุคคล (Can do) ภายใตเ้ง่ือนไขของการทดสอบ ตวัอยา่งของ
แบบทดสอบประเภทน้ี ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทัว่ไป (General Mental 
Ability) แบบทดสอบท่ีวดัความสามารถเฉพาะ เช่น Spatial Ability หรือความเขา้ใจดา้นเคร่ืองยนต์
กลไก และแบบทดสอบท่ีวดัทกัษะ หรือความสามารถทางดา้นร่างกาย เป็นตน้ 

4) การประเมินพฤติกรรมจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีส าคัญ  ๆ (Critical 
Incident) เป็นเทคนิคการประเมินสมรรถนะท่ีมุ่งเน้นให้ผูป้ระเมินพฤติกรรมบนัทึกพฤติกรรม
หลกัๆ จาก เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมและน ามาเป รียบเทียบกบั
ระดบัสมรรถนะ ท่ีคาดหวงั วา่สูงหรือต ่ากวา่ 

5) การเขียนเรียงความ (Written Essay) เป็นวิธีการประเมินท่ีง่ายท่ีสุด โดยให้ผูถู้ก
ประเมิน เขียนบรรยายผลการปฏิบติังานในช่วงเวลาท่ีผา่นมาวา่ ตนใชค้วามรู้ ทกัษะและพฤติกรรม
อะไรบา้ง หลงัจากนั้นผูป้ระเมินจะวิเคราะห์พฤติกรรมจากเรียงความวา่ผูถู้กประเมินมีสมรรถนะแต่
ละตวัอยู ่ระดบัใด 

6) ประเมินโดยการสัมภาษณ์  (Interview) เป็นเทคนิคท่ีผู ้บังคับบัญชาหรือ 
ผูป้ระเมินท าการ สัมภาษณ์ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามสมรรถนะท่ีก าหนด และประเมินวา่เขามีสมรรถนะ
อยู่ระดบัใด การใช้ เทคนิคน้ีมีขอ้จ ากดั คือตอ้งใช้เวลามากในกรณีท่ีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากตอ้ง
เสียเวลามาก วธีิการน้ี เหมาะส าหรับใชใ้นการสัมภาษณ์เพื่อเล่ือนต าแหน่งงาน หรือสัมภาษณ์คนเขา้
ท างาน เป็นตน้ 
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7) การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม  (Rating Scale) เป็นเทคนิคการประเมิน
สมรรถนะท่ี สร้างแบบประเมินโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า ซ่ึงแบบประเมินพฤติกรรมน้ีสร้างได้
หลายแบบ แบบ ท่ีนิยมกนัแพร่หลายได้แก่แบบประเมินท่ีใช้ความถ่ีหรือปริมาณก าหนดระดับ 
(Likert Scale) 

8) การประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  (Behaviorally Anchored Rating: 
BARS) เป็นเทคนิคการประเมินสมรรถนะท่ีมุ่งประเมินพฤติกรรมหลักท่ีคาดหวงั (Key Result 
Areas) ในสมรรถนะตวันั้น ๆ โดยแบ่งช่วงการให้คะแนนของแต่ละพฤติกรรมท่ีแสดงออกระหวา่ง 
1-9 ช่วงตามแนวด่ิงลงมา ส าหรับผู ้ประเมินอาจเป็นได้ทั้ งผู ้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือร่วมกนัทั้ง 3 ฝ่ายเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคลากร 

9) ประเมินแบบสามร้อยหกสิบองศา  (360 Evaluation) การประเมินสมรรถนะ
แบบ 360 น้ี เป็นการประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถาม (Rating Scale) หรือแบบประเมิน 
จากพฤติกรรม การปฏิบติังาน (Behaviorally Anchored Rating : BARS) โดยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถู้ก
ประเมินเป็นผู ้ประเมินสมรรถนะ เช่น ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ลูกนอ้ง ลูกคา้ เป็นตน้ และเม่ือ
ทุกคนประเมิน เสร็จแล้วก็หาข้อสรุปว่าผูถู้กประเมินมีสมรรถนะอยู่ในระดับใด ข้อดีของการ
ประเมินแบบน้ีก็คือการ ประเมินโดยบุคคลหลายคนหลายระดบัท าให้มีหลายมุมมอง ลดอคติจาก
การประเมินโดยบุคคลคน เดียว ขอ้จ ากดัคือมีภาระเอกสารจ านวนมาก บางคร้ังผูป้ระเมินมีความ
เกรงใจท าใหป้ระเมินสูงกวา่ ความเป็นจริง หรือเกิดพฤติกรรมฮั้วซ่ึงกนัและกนัเป็นตน้ 

10) การประเมินแบบศูนยท์ดสอบ (Assessment Center) เป็นเทคนิคการประเมินท่ี
ใช ้เทคนิคหลายๆ วิธีร่วมกนัและใชบุ้คคลหลายคนร่วมกนัประเมิน เช่น แบบสอบถาม การสังเกต 
พฤติกรรม การสัมภาษณ์ การทดสอบ การใชแ้บบวดัทางจิตวิทยา กรณีศึกษา เป็นตน้ ขอ้ดีของ การ
ประเมินแบบน้ีคือผลการประเมินมีความเท่ียง และความเช่ือถือได้สูงเพราะใช้เทคนิคหลายวิธี 
ร่วมกนั ใชค้นหลายคนช่วยกนัประเมิน ส่วนขอ้จ ากดัก็คือตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง ใชเ้วลามาก เป็นตน้ 

2.2.3 รูปแบบของสมรรถนะในการท างาน  
สมรรถนะในการท างาน (Competency Model) รูปแบบสมรรถนะมีหลายแบบ 

แต่ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในการก าหนดสมรรถนะพยาบาลได้เหมาะสมกับลักษณะงานใน
โรงพยาบาล คือรูปแบบของ McClelland (เพ็ญจันทร์ แสนประสาน , 2548) ซ่ึงประกอบด้วย
สมรรถนะหลกั สมรรถนะเชิงวชิาชีพ และสมรรถนะทางเทคนิค มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) สมรรถนะหลกั (Core Competency: CC) หมายถึง สมรรถนะหลกัขององค์กร 
ท่ีทุกหน่วยงานต้องถือเป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพนัธกิจของ 
องคก์ร เช่น 
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1.1) ความมุ่งหมายสู่ความส าเ ร็จ (Achievement Orientation) คือมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและการปฏิบติังานให้ส าเร็จอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดภายใตเ้ง่ือนไขเวลาและงบประมาณท่ีก าหนด 

1.2) การติดต่อส่ือสาร (Communication) คือความสามารถในการติดต่อ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

1.3) การพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) คือการพฒันาและ
ปรับปรุงการปฏิบติัหรือการท างานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อความกา้วหนา้ขององคก์รและหน่วยงาน 

1.4) การให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Focus) คือการยึดลูกค้าเป็น
ศูนยก์ลางเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 

1.5) ความซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity) ถือเป็นสมรรถนะท่ีส าคญัของบุคคลใน
องค์กรท่ีตอ้งมีจริยธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบและความซ่ือสัตยต่์อตนเอง หน่วยงาน และ
องคก์ร 

1.6) การคิดอยา่งเป็นระบบ (System Thinking) เป็นการคิดเชิงระบบท่ีจะเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อน ามาสู่การตดัสินใจท่ีดี เป็นการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล หรือความคิดรวบยอด 

1.7) การท างานเป็นทีม (Team Work) คือการท่ีสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีเหมาะสมเพื่อผลส าเร็จของงาน 

2) สมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) เป็นสมรรถนะของแต่ละวิชาชีพ
ท่ีจะก าหนดคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ 

2.1) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองค์กร (Organization Savvy) ความรู้เก่ียวกบั
หน่วยงานองคก์ร 

2.2)  การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)  สามารถ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง 

2.3) อดทนต่อความกดด้น (Tolerance for Stress) มีความอดทนต่อเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีวกิฤติ 

2.4) การควบคุมตนเอง (Self-control) คือความสามารถควบคุมตวัเองได้ทุก
สถานการณ์ 

3) สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) เป็นความสามารถหรือทกัษะ 
ในการปฏิบติังานตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละกิจกรรม ไดแ้ก่ 

3.1) การคิดเชิงวเิคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นทกัษะของผูบ้ริหาร 
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3.2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Application) ความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูล และเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.3) การใส่ใจในเร่ืองคุณภาพ (Quality Focus) การมีความรู้และความเขา้ใจ
เร่ืองคุณภาพเป็นอยา่งดี และสามารถพฒันาคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.4 ความช านาญดา้นเทคนิค (Technical Expertise) เป็นความเช่ียวชาญพิเศษ
ในการปฏิบติังานหรือการกระท า 

จากการทบทวนรูปแบบสมรรถนะของ McClelland เป็นรูปแบบท่ีสามารถประยุกตใ์ช้
ในการก าหนดสมรรถนะของพยาบาลได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงานของพยาบาลซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 รูปแบบคือ 1) สมรรถนะหลกั เป็นสมรรถนะหลกัขององคก์รท่ีทุกหน่วยงานตอ้ง
ถือเป็นรูปแบบเดียวกัน 2) สมรรถนะวิชาชีพ  เป็นสมรรถนะของแต่ละวิชาชีพท่ีจะก าหนด
คุณลกัษณะท่ีตอ้งการ ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีวชิาชีพพยาบาลตอ้งก าหนดและประเมินสมรรถนะวชิาชีพ 
สอดคลอ้งกบัสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพท่ีสภาการพยาบาลไดก้ าหนด สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 
เพื่อท าให้การบริการของผูป้ระกอบวิชาชีพพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีศกัยภาพในการพฒันาตนเองและพฒันางานอย่างต่อเน่ือง  
(สภาการพยาบาล, 2552) และ 3) สมรรถนะเชิงเทคนิค เป็นความสามารถหรือทักษะในการ
ปฏิบติังานตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละกิจกรรมของวชิาชีพ 

นอกจากนั้น ยงัมีสมรรมนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลของนกัทฤษฎีอ่ืน ๆ อีก เช่น 
สมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลของเบนเนอร์ แบ่งเป็น 5 ระดบั 

1) ระดับเร่ิมต้นใหม่ (Novice) หมายถึง ผูมี้ประสบการณ์น้อยหรือผูข้าดทกัษะ  
คือ พยาบาลท่ีจบการศึกษาใหม่ มีประสบการณ์ไม่เกิน 1 ปี ภายหลงัจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
มีความสามารถปฏิบติัการพยาบาลพื้นฐาน ไม่สามารถแกปั้ญหาท่ีซบัซ้อนได ้การปฏิบติังานยงัตอ้ง
อาศยัการช้ีน าจึงจะท าได ้

2) ระดบัผูเ้ร่ิมปฏิบติังานขั้นสูง (Advanced Beginner) หมายถึง พยาบาลวชิาชีพท่ีมี
ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล 1-2 ปี มีความสามารถปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และมี
ความสามารถจดัการกบัสถานการณ์ท่ีไม่ซบัซอ้น ภายใตก้ารนิเทศของพยาบาลท่ีมีประสบการณ์สูง 

3) ระดับผู ้มีความสามารถ หรือระดับผู ้ปฏิบัติ (Competent) เป็นพยาบาลผู ้มี
ประสบการณ์การปฏิบติังานในหน่วยงานเดิม 2-3 ปี มีความช านาญในงานท่ีรับผดิชอบ สามารถวาง
แผนการท างานและจดัล าดบัความส าคญัของงาน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตดัสินใจแกปั้ญหา 
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ได้เหมาะสม สามารถจดัการกบัสถานการณ์ฉุกเฉินได้ แต่ไม่สามารถให้ค  าปรึกษาแก่พยาบาล 
รุ่นนอ้งได ้

4) ระดบัผูช้  านาญการ (Proficient) เป็นพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัการ
พยาบาลในหน่วยงานเดิม 3-5 ปี สามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีซับซ้อนและตัดสินใจแก้ปัญหาได้
เหมาะสม สามารถใหค้  าปรึกษาแก่พยาบาลรุ่นนอ้งและสามารถปฏิบติับทบาทพี่เล้ียงแก่พยาบาลจบ
ใหม่ได ้

5) ระดบัผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) เป็นพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานใน
หน่วยงานเดิม 5 ปีข้ึนไป มีความเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างลึกซ้ึง สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อน ามาใช้คาดการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน สามารถวิเคราะห์และตดัสินใจ
แกปั้ญหาวิกฤตไดถู้กตอ้งและทนัเหตุการณ์ สามารถประเมินปัญหาและความตอ้งการของผูป่้วยได้
ถูกตอ้ง และสามารถใหค้ าปรึกษาดา้นการปฏิบติัการพยาบาลและดา้นวชิาการแก่พยาบาลรุ่นนอ้งได ้

สมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพของสมาคมพยาบาลอเมริกา 
1) ทักษะการประเ มินสภาพผู ้รับบริการและการพยาบาล (Assessment & 

Intervention Skills) 
2) ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skill) 
3) ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical Thinking Skills) 
4) ทักษะการดูแลอย่างเอ้ืออาทรและสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี (Human Caring & 

Relationship Skills) 
5) การบริหารจดัการ (Management Skills) 
6) การมีภาวะผูน้ า (Leadership Skills) 
7) การสอน (Teaching) 
8) การน าความรู้ไปบูรณาการทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล (Knowledge 

Integration Skills) 
 

2.2.4 สมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพ สภาการพยาบาล 2552 
      สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ พ.ศ. 2528 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2540 เพื่อท าให้การบริการของผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีศกัยภาพในการพฒันาตนเองและ
พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 22 (3) (ฐ) แห่งพระราชบญัญติัวชิาชีพการ
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พยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. 2528 สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภา
การพยาบาลในการประชุม คร้ังท่ี 4/2552 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2552 จึงออกประกาศก าหนด
สมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ความหมายของสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพ 
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ความรูh ความสามารถ และเจตคติของ

พยาบาลวชิาชีพท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ท่ีจะท าใหส้ามารถปฏิบติัการพยาบาลได้ตาม
ขอบเขตของวิชาชีพอยา่งปลอดภยัมีความรับผิดชอบ เป็นผูร่้วมงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีศกัยภาพใน
การพฒันาตนเอง และพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม โดย สามารถแบ่งไดเ้ป็น 8 
ดา้นไดแ้ก่ 1) สมรรถนะดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย 2) สมรรถนะดา้นการปฏิบติัการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 3) สมรรถนะด้านคุณลกัษณะเชิงวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้านภาวะผูน้ า 
การจดัการ และการพฒันาคุณภาพ 5) สมรรถนะด้านวิชาการ และการวิจยั 6) สมรรถนะด้านการ
ส่ือสารและสัมพนัธภาพ 7) สมรรถนะดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ และ 8) สมรรถนะดา้นสังคม 

สมรรถนะพยาบาลวชิาชีพทัว่ไป 
สมรรถนะด้านที ่1 สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย 
มีความรู้ ความเขา้ใจ ทฤษฎีและหลกัคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ศาสนา

และวฒันธรรมสิทธิมนุษยชน สิทธิผูบ้ริโภค สิทธิเด็ก สิทธิผูป่้วย หลกักฎหมายทัว่ไป กฎหมายวา่
ดว้ยสุขภาพแห่งชาติกฎหมายวา่ดว้ยสุขภาพจิต กฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนัสุขภาพ กฎหมายวา่ดว้ย
สถานพยาบาล กฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอบเขต
การปฏิบติัการพยาบาลและข้อบงัคบัสภาการพยาบาลว่าด้วยขอ้จ ากดัและเง่ือนไขการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์รวมทั้งขอ้บงัคบัของวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มีจิตส านึกทาง
จริยธรรม ตระหนกัในคุณค่า ความเช่ือของตนเองและผูอ่ื้น มีความไวต่อประเด็นจริยธรรม และ
กฎหมาย มีความสามารถในการตดัสินใจเชิงจริยธรรม และประยุกต์ สู่การปฏิบติัการพยาบาลได้
อยา่งเหมาะสม มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ตระหนกัในคุณค่า ความเช่ือของตนเองและผูอ่ื้น และไม่ใชคุ้ณค่า ความเช่ือของ
ตนเองในการตดัสินผูอ่ื้นใหก้ารพยาบาลโดยแสดงออกถึงการเคารพในคุณค่า ความเช่ือ และศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์

2) ตระหนกัในขอ้จ ากดัของสมรรถนะตนเอง ไม่เส่ียงในการปฏิบติังานท่ีอาจเกิด
ผลเสียต่อผูใ้ชบ้ริการและปรึกษาผูรู้้อยา่งเหมาะสมเพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 

3) แสดงออกถึงความรับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัการพยาบาลของตน 
4) ส่งเสริมใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บรู้และเขา้ใจในสิทธิของตน 
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5) ปกป้องผูท่ี้อยูใ่นภาวะเส่ียงต่อการถูกละเมิดสิทธิ หรือไดรั้บการปฏิบติัท่ีผดิหลกั
คุณธรรม จริยธรรม อยา่งเหมาะสม 

6) สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัการ
พยาบาล ตดัสินใจเชิงจริยธรรมและด าเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้ทาง
จริยธรรมและ/หรือกฎหมายท่ีไม่ซบัซอ้น 

7) ปฏิบติัการพยาบาลโดยแสดงออกซ่ึงความเมตตา กรุณา ค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผูใ้ชบ้ริการ จรรยาบรรณวชิาชีพ กฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สมรรถนะที ่2 สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
บูรณาการแนวคิดศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ศิลปะการพยาบาล  

ในการปฏิบัติการพยาบาลระดับพื้ นฐาน เพื่อให้การพยาบาลแบบองค์รวมท่ีมี คุณภาพ  
มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์  จริยธรรม 
จรรยาบรรณวชิาชีพ และค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค ดูแล 
ช่วยเหลือ และฟ้ืนฟูสภาพ แก่ผูใ้ชบ้ริการ ทุกกลุ่มวยั ทั้งผูท่ี้อยูใ่นภาวะสุขภาพดี ภาวะเส่ียง เจบ็ป่วย
เฉียบพลนั ฉุกเฉิน วิกฤติ และเร้ือรัง โดยเฉพาะการเจ็บป่วยท่ีเป็นปัญหาส าคญัของประเทศและ
ชุมชน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ความรู้ ความสามารถในการใชก้ระบวนการพยาบาล 
มีความรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อให้การพยาบาลผูใ้ช้บริการ

ทุกกลุ่มวยั ทั้งผูท่ี้มีสุขภาพดี ภาวะเส่ียงและเจ็บป่วย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
สุขภาพและความเจบ็ป่วยท่ีส าคญัของประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.1) ประเมินสภาพผูใ้ช้บริการ ครอบครัว และชุมชน โดยใช้เทคนิควิธีการท่ี
เหมาะสมกบับุคคล วฒันธรรม ภาวะสุขภาพ จากแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม และไดข้อ้มูลท่ีจ าเป็นต่อ
การปฏิบติัการพยาบาลอยา่งเป็นองคร์วม 

1.2) ประเมินปัจจัย เ ส่ียงและปัจจัย ท่ีส่ง เสริมสุขภาพ ทั้ งปัจจัยด้านบุคคล 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ส่ิงแวดลอ้มดา้นสังคม วฒันธรรม 

1.3) วิเคราะห์ขอ้มูล และวินิจฉัยการพยาบาลโดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์บน
พื้นฐานของขอ้มูล และหลกัการวนิิจฉยัทางการพยาบาลไดอ้ยา่งครบถว้น 

1.4) วางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วินิจฉยัการพยาบาล มีความเป็นไปได้
และเหมาะสมกบับริบททางสังคม วฒันธรรม ของผูใ้ชบ้ริการ โดยผูใ้ชบ้ริการ/ครอบครัว/ผูดู้แลมี
ส่วนร่วม 
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1.5) ปฏิบติัการพยาบาลท่ีสอดคล้องกบัขอ้วินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการ
พยาบาล โดยใชศ้าสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

1.6) ประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาลอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับเป้าหมาย/
ผลลพัธ์ทางการพยาบาล ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตั้งแต่ผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นความดูแลจนกระทัง่การ
ปฏิบติัการพยาบาลบรรลุวตัถุประสงค ์หรือผูใ้ชบ้ริการสามารถดูแลตนเองได้ 

1.7) บันทึกทางการพยาบาลได้อย่าง ถูกต้อง  ครบถ้วน เ ป็นปัจจุบันตาม
กระบวนการพยาบาล 

2) ความรู้ ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกนัโรค 
2.1) ประเมินการเจริญเติบโตและพฒันาการของบุคคลแต่ละวยั และครอบครัว 

โดยใช้กลวิธีท่ีเหมาะสม รวมทั้งการประเมินปัจจยัเส่ียงต่อภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พฒันาการของบุคคลแต่ละวยั ภาวะเส่ียงต่อโรค และความเจ็บป่วยท่ีเป็นปัญหาของประเทศ และ
วางแผนการสร้างเสริมสุขภาพและครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.2) ใช้หลกัการสร้างเสริมสุขภาพ หลกัการทางสุขศึกษา หลกัการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม หลกัการเสริมสร้างพลงัอ านาจ ในการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีส าคญั 

2.3) ใหภู้มิคุม้กนัโรค ตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
2.4) ใหค้  าแนะน าการเล้ียงดู ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กปกติ 
2.5) ประเมิน วินิจฉยั ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน โดยใชเ้ทคนิควธีิท่ีเหมาะสม และ

ใชก้ลวธีิการด าเนินการในชุมชน ในการสร้างความเขม็แขง็และสร้างความร่วมมือของชุมชนในการ
ด าเนินการลดปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ สร้างกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพได ้

2.6) วิเคราะห์ความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และน ามาใช้ในการป้องกนัโรคและ
การส่งเสริมสุขภาพได ้

2.7) จัดท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและความเจ็บป่วยแก่
ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน 

3) ความรู้ ความสามารถในการดูแลผูเ้จบ็ป่วยอยา่งต่อเน่ือง 
มีความรู้ในการตอบสนองของบุคคลและครอบครัวต่อการเจ็บป่วยทั้งทางด้านกาย  

จิต สังคม สามารถใช้หลกัการบ าบดัทางการพยาบาล ในการดูแลผู ้ใช้บริการท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลนั 
ฉุกเฉิน วิกฤต และเร้ือรังท่ีไม่ซบัซ้อน อยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่รับไวใ้นการดูแลจนกระทัง่ผูใ้ชบ้ริการ
และครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ หรือจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต หรือสามารถส่งต่อได ้
อยา่งเหมาะสม รวมทั้ง เขา้ใจบทบาทของตนเอง ในการจดัการสาธารณภยั 
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3.1) ประเมินภาวะสุขภาพ ภาวะเส่ียง ความสามารถในการดูแลตนเอง วนิิจฉยั การ
พยาบาลและปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลนั ฉุกเฉิน และเร้ือรัง ได้อย่าง
ปลอดภยั 

3.2) ใช้หลกัการและเทคโนโลยีการบ าบดัทางการพยาบาล (nursing therapeutic 
principles and technology) ในการจดัการอาการ การดูแลความสุขสบาย การเฝ้า ระวงัและการ
ป้องกนัภาวะแทรกซ้อน การลุกลามของโรค และความพิการ รวมทั้งการส่งเสริมการฟ้ืนหาย ท่ี
เหมาะสมกบัความเจบ็ป่วยและความเป็นปัจเจกบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 

3.3) ใช้หลกัการดูแลต่อเน่ือง หลกัการดูแลสุขภาพท่ีบา้น ในการพฒันาศกัยภาพ
ผูใ้ชบ้ริการและครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองได ้

3.4) ใชห้ลกัการดูแลแบบประคบัประคอง (palliative care) ในการดูแลผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย 

3.5) วิเคราะห์ความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แสวงหาแหล่งสนบัสนุนทางสังคม มา
ใชใ้นการดูแลผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความเจบ็ป่วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4) ความรู้ ความสามารถดา้นการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ ์
มีความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีครอบครัว การเปล่ียนแปลงทางสรีระ จิต  สังคมของหญิงใน

ระยะตั้งครรภร์ะยะคลอด ระยะหลงัคลอด สามารถรับฝากครรภ์ คดักรองภาวะเส่ียง ท าคลอดปกติ 
ให้การพยาบาลมารดาทารกและครอบครัวในระยะหลงัคลอด ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่  
และใหบ้ริการวางแผนครอบครัวได ้

4.1) ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลหญิงและครอบครัว ในระยะตั้งครรภ์ 
ระยะคลอดหลังคลอด และทารกแรกเกิด ทั้ งในภาวะปกติ ภาวะเส่ียง และภาวะแทรกซ้อน  
ให้เหมาะสมกบัภาวะสุขภาพ ตามบริบทของผูใ้ช้บริการและครอบครัว โดยประยุกต์ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.2) รับฝากครรภ ์คดักรองภาวะเส่ียง ภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ ์และส่งต่อ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.3) ท าคลอดปกติได ้รู้วธีิการตดัและเยบ็ซ่อมแซมฝีเยบ็ 
4.4) ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.5) ช่วยเหลือแพทยใ์นการท าสูติศาสตร์หตัถการ 
4.6) ใหบ้ริการวางแผนครอบครัวตามขอบเขตวชิาชีพ 
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4.7) สอน แนะน า ใหค้  าปรึกษา เร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั การเตรียมความ
พร้อมในการมีครอบครัว การเตรียมตวัเป็นบิดามารดา การเตรียมตวัเพื่อการคลอด และการปฏิบติั
ตนในทุกระยะของการตั้งครรภแ์ละการคลอด การดูแลทารกแรกเกิด 

4.8) สร้างเสริมสัมพนัธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารก และครอบครัวในระยะ
ตั้งครรภ ์ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด 

5) หตัถการและทกัษะ/เทคนิคการปฏิบติัการพยาบาลทัว่ไป 
มีความรู้ความสามารถในปฏิบติัทกัษะและเทคนิคการพยาบาลทัว่ไป เพื่อให้การ

พยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการทุกกลุ่มวยั ทุกภาวะสุขภาพ เพื่อบรรเทาอาการ และแกไ้ขปัญหาสุขภาพ 
5.1) การปฏิบติัหตัถการตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ย ขอ้จ ากดัและเง่ือนไข

ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ไดแ้ก่ การท าแผล การตกแต่ง
บาดแผล การเย็บแผล การตดัไหม การผ่าฝีในต าแหน่งซ่ึงไม่เป็นอนัตรายต่ออวยัวะส าคัญของ
ร่างกาย การถอดเล็บ การจ้ีหูด หรือการจ้ีตาปลา การผ่าตดัเอาส่ิงแปลกปลอมท่ีอยู่ในต าแหน่งซ่ึง 
ไม่เป็นอนัตรายต่ออวยัวะส าคญัของร่างกายออก โดยฉีดยาระงบัความรู้สึกทางผวิหนงั การลา้งตา 

5.2) ทกัษะและเทคนิคการปฏิบติัการพยาบาลทัว่ไป ตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 
สมรรถนะที ่3 สมรรถนะด้านคุณลกัษณะเชิงวชิาชีพ 
มีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ เป็นตวัอยา่งท่ีดีดา้นสุขภาพ แสดงออกอยา่งเหมาะสมกบับุคคล 

กาละเทศะ มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ แสดงความคิดเห็นด้วยความรู้ 
ความคิดเชิงวเิคราะห์เช่ือมัน่ในตนเองอยา่งมีเหตุผล 

1) บุคลิกภาพเชิงวชิาชีพ 
1.1) มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือในฐานะพยาบาลผูมี้ความรู้ความสามารถในการดูแล

สุขภาพ 
1.2) มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยัในตนเอง 
1.3) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และการใช้วิจารณญาณทางคลินิก 

(Clinical Judgment) 
1.4) มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผล 
1.5) มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และแสดงออกถึงความพยายามในการลดปัจจยัเส่ียง

ต่อสุขภาพของตนเอง 
1.6) มีพฤติกรรมบริการท่ีแสดงออกถึงความเต็มใจ ความกระตือรือร้นในการ

ใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
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1.7) มีความไวทางวฒันธรรม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกบัความเป็นปัจเจก
บุคคล วฒันธรรมของผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน และช่ืนชมผูอ่ื้น 

1.8) ตระหนกัในสิทธิ และหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ปกป้องสิทธิท่ีควรไดรั้บ และ
รับผดิชอบในหนา้ท่ีตามขอบเขตวชิาชีพ 

2) พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
2.1) วเิคราะห์ และประเมินตนเอง รับฟังค าวพิากษ ์เพื่อพฒันาตนเอง 
2.2) แสวงหาโอกาสการพฒันาตนเองในรูปแบบท่ีหลากหลายอยา่งต่อเน่ือง 
2.3) ใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้ในการปฏิบติัการพยาบาล ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง และน า

ความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางานท่ีรับผดิชอบ 
3) มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพการพยาบาล 

3.1) แสดงออกถึงความภูมิใจ มีอุดมการณ์ และศรัทธาในวชิาชีพ 
3.2) เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ สนบัสนุน ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมของ

องคก์รวชิาชีพ 
3.3) มีส่วนร่วมในการให้ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และ

การด าเนินงานขององคก์รวชิาชีพ 
3.4) รักษาประโยชน์ของส่วนรวม องคก์ร และวชิาชีพ 

สมรรถนะที ่4 สมรรถนะด้านภาวะผู้น า การบริหารจัดการ และการพฒันาคุณภาพ 
มีความรู้ในทฤษฏีภาวะผู ้น า  การท างานเป็นทีม ทฤษฏีการบริหารเ บ้ืองต้น 

กระบวนการบริหารจดัการดา้นสุขภาพ หลกัการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ การประกนัคุณภาพและ
กระบวนการพฒันาคุณภาพ สามารถใช้ความรู้ในการปฏิบติังานได้อยา่งเหมาะสม มีความสามารถ
ในการท างานเป็นทีมในทีมการพยาบาลและทีมสหวชิาชีพ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของทีมได ้รวมทั้ง
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ภาวะผูน้ า 
1.1) มีคุณลกัษณะของผูน้ า ใชก้ลวธีิการน าในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.2) สามารถใหเ้หตุผล เพื่อโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นมีความคิดคลอ้ยตาม 
1.3) สามารถจูงใจ เสริมแรง และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังาน 
1.4) มีความกลา้ในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการและหน่วยงาน 
1.5) แสวงหาการสนบัสนุน ความร่วมมือในการปฏิบติังานจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 
1.6) เจรจาต่อรองดว้ยเหตุผล และประโยชน์ร่วมกนัในสถานการณ์ท่ีไม่ซบัซอ้น 
1.7) มีส่วนร่วมผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขององคก์ร 
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2) การบริหารจดัการและการพฒันาคุณภาพการพยาบาล 
2.1) มีความรู้ และสามารถบริหารจดัการงาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.2) ก าหนดเป้าหมายงานท่ีได้รับมอบหมาย จดัล าดบัความส าคญั และวางแผน 

การปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ และทรัพยากร 
2.3) ประเมินผลลพัธ์การปฏิบติังานของตน และหาแนวทางในการพฒันางานใหมี้

ผลลพัธ์ท่ีดีข้ึน 
2.4) มีความรู้ ความสามารถ เจตคติท่ีดีในการท ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ และมีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานประกนัคุณภาพบริการของหน่วยงาน 
2.5) สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังานโดยใช้ข้อมูล ความรู้ และวิธีการท่ี

เหมาะสม 
3) การท างานเป็นทีม 

3.1) มีความรู้ในหลกัการท างานเป็นทีม การสร้างทีมงาน 
3.2) ปฏิบติังานในฐานะสมาชิกทีมการพยาบาล/ทีมสหวิชาชีพ และองค์กรอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องโดยการให้ข้อมูล ความรู้ ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังานของทีมงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 

3.3) ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าทีมการพยาบาล/ หัวหน้าโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยการวิเคราะห์งาน มอบหมายงาน ปฏิบัติกิจกรรมในการประชุมปรึกษา  
การติดตาม การปฏิบติังานของสมาชิกทีม การประเมินผลการปฏิบติังาน และให้ขอ้ช้ีแนะเพื่อ
ป้องกนัปัญหาในการปฏิบติังาน 

3.4) ร่วมรับผดิชอบการท างานของทีมและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
4) การใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

4.1) จัดหา และจัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ  
พร้อมใช ้

4.2) ใชว้สัดุอุปกรณ์ ใหต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละหลกัการวชิาการตามความจ าเป็น
และอยา่งคุม้ค่า รวมทั้งป้องกนัความเสียหานท่ีอาจเกิดข้ึน 

4.3) ประยุกต์ใช้วิธีการปฏิบติัการพยาบาลท่ีค านึงถึงต้นทุนและการเพิ่มมูลค่า 
ในการปฏิบติัการพยาบาล 
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สมรรถนะที ่5 สมรรถนะด้านวชิาการและการวจัิย 
ตระหนักในความส าคัญของการท าวิจัยและการพัฒนาความรู้ มีความรู้พื้นฐาน 

ในกระบวนการท าวจิยัและการจดัการความรู้ การพิจารณาการใช้ประโยชน์จากความรู้เชิงประจกัษ์
ในการปฏิบติังาน และการเผยแพร่ความรู้ กบัทีมสุขภาพและสาธารณะ 

1)  ตระหนักรู้ในส่ิงท่ีตนไม่รู้ และตั้งค  าถามท่ีเกิดจากการปฏิบติังานท่ีจะน าไปสู่ 
การแสวงหาความรู้ 

2) สืบคน้ความรู้ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม สรุปประเด็นความรู้จากต ารา บทความวชิาการ
และงานวจิยัท่ีไม่ซบัซอ้น และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้

3) สรุปประเด็นความรู้จากประสบการณ์ของตนเอง และสามารถถ่ายทอดความรู้ 
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

4) แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ในการปฏิบติังานกบัผูร่้วมงาน ผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการพฒันา
งาน และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน 

5) ให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้บริการ หน่วยงาน 
และสังคม โดยไม่ละเมิดสิทธิของผูถู้กวจิยั และค านึงถึงจรรยาบรรณนกัวจิยั 

6) ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาการปฏิบัติการ
พยาบาล 

สมรรถนะที ่6 สมรรถนะด้านการส่ือสารและสัมพนัธภาพ 
มีความรู้ และทกัษะในการติดต่อส่ือสาร การน าเสนอขอ้มูลและแลกเปล่ียนข้อมูล

อยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล มีความตระหนกัในความถูกตอ้งของการ
ส่ือสารและการสร้างปฏิสัมพนัธ์ตามบทบาทหนา้ท่ี 

1) การติดต่อส่ือสาร 
1.1) สามารถฟังอยา่งเขา้ใจ (Empathic Listening) และสรุปประเด็นจากการฟังได้

อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน 
1.2) สามารถอ่านข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และสรุป

ประเด็นส าคญัได ้
1.3) เขียนเอกสารทางวชิาการภาษาไทย ไดถู้กตอ้ง ตามหลกัวชิาการและการอา้งอิง

ท่ีเป็นสากล 
1.4) สามารถให้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ทางการพยาบาลและสุขภาพ แก่ผูใ้ชบ้ริการ

และผูเ้ก่ียวขอ้งโดยเลือกใชถ้อ้ยค า ภาษา และส่ือท่ีเหมาะสม 
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1.5) มีทกัษะในการส่ือสารเชิงวิชาชีพ รวมทั้งการให้ค  าปรึกษา และการสร้าง
บรรยากาศใหเ้กิดความเช่ือถือในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพ 

2) การสร้างสัมพนัธภาพ 
2.1)  ยอมรับความแตกต่างทางความคิด โดยแสดงออกด้วยภาษา ท่าทาง  

การใหข้อ้คิดเห็นท่ีเหมาะสม 
2.2) มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ด้วยความเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคล ด้วยความ

เสมอภาค 
2.3) ใหแ้ละรับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นไดต้ามศกัยภาพและความเหมาะสม 
2.4) มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลในทีมสุขภาพและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ในแนวปฏิบติั 

ในสังคมนั้น ๆ อยา่งเหมาะสม 
2.5) มีสัมพนัธภาพเชิงวชิาชีพอยา่งเหมาะสม 

สมรรถนะที ่7 สมรรถนะด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
มีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ โปรแกรมใช้งานพื้นฐานในการประมวลผล 

ค านวณ จดัเก็บและการน าเสนอ การใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูล ความรู้ดา้นสุขภาพและ 
การพยาบาล ความรู้เร่ืององคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพและ
การพยาบาล ระบบการจ าแนกข้อมูลทางการพยาบาล และการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
การปฏิบติัการพยาบาล การศึกษา และการวจิยั 

1) มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการใช้งาน องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพและการพยาบาล และระบบการจ าแนกขอ้มูล 
ทางการพยาบาล 

2) ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน โปรแกรมวเิคราะห์
พื้นฐาน โปรแกรมน าเสนองาน การประมวล จดัเก็บ และน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร 

3) ใชเ้ครือข่ายส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สืบคน้ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพทางดา้น
การพยาบาล และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ติดต่อส่ือสาร การปรึกษา แนะน า แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่าง
บุคลากรในทีมสุขภาพและบุคคลทัว่ไป 

4) มีส่วนร่วมในการจดัเก็บขอ้มูล เพื่อจดัท าและพฒันาฐานขอ้มูลทางการพยาบาล 
5) มีส่วนร่วมในการพฒันาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน 
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สมรรถนะที ่8 สมรรถนะด้านสังคม 
มีความรู้ในการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม มีความสามารถ

ในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการน ามาใช้ประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาชีพและสังคม  
มีส่วนร่วมในการพฒันาระบบสุขภาพและสังคม สามารถปรับตวัให้สอดคลอ้งกบับริบททางสังคม 
เพื่อการด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

1) ติดตามการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างสม ่าเสมอ 
จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเท่ียงตรง 

2) วิเคราะห์และประเมินข้อมูลข่าวสารการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ   
และการเมืองเพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังาน 

3) มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายดา้นสุขภาพของหน่วยงาน ทอ้งถ่ิน ประเทศ 
และองคก์รวชิาชีพ 

4) ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบับริบททางสังคม วฒันธรรม ยดึหลกัปฏิบติัตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5) ด ารง ส่งเสริม ค่านิยม วฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวิถีชีวิตชุมชน 
มีวจิารณญาณในการเลือกรับวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 

 
2.2.5 สมรรถนะของพยาบาลปฏิบัติการข้ันสูง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

ของสภาการพยาบาล (2553) 
สมรรถนะของพยาบาลปฏิบติัการขั้นสูง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชนชุมชน 

ของสภาการพยาบาล (2553) เพื่ออนุวติัตามความในมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2540 ซ่ึงก าหนดวตัถุประสงค์ให้สภาการพยาบาลส่ง เสริม
การศึกษา การบริหาร การวิจยั และความกา้วหน้าในวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 22 (1) แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพการ
พยาบาลและ การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภา
การพยาบาล ในการประชุม คร้ังท่ี 9/2551 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2551 จึงออกประกาศขอบเขตและ 
สมรรถนะผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง สาขาต่าง ๆ ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ 1 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง หมายถึง การกระท าาการพยาบาลโดยตรง 
แก่ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเป้าหมาย หรือ กลุ่มเฉพาะโรคท่ีมีปัญหาซบัซ้อน ซ่ึงตอ้งอาศยัความช านาญและ
ทกัษะ การพยาบาลขั้นสูง ในการจดัการรายกรณีหรือใช้ วิธีการอ่ืน ๆ การจดัระบบการดูแลผูป่้วย
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เฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะโรคท่ีมีประสิทธิภาพ ให้ เหตุผลและตดัสินใจเชิงจริยธรรม โดยบูรณาการ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ผลการวิจยั ความรู้ ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเป็นปัจจุบนัมุ่งเนน้
ผลลัพธ์ทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว พฒันานวตักรรมและกระบวนการดูแลในกลุ่มผูใ้ช้บริการ
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเฉพาะโรคอย่างต่อเน่ือง และเป็นท่ีปรึกษาให้กบัผูร่้วมงานในการพฒันา
ความรู้ และทกัษะงานเชิงวิชาชีพ  ตลอดจนตดตามประเมินคุณภาพและจดัการผลลัพธ์โดยใช้
กระบวนการวิจยัเชิงประเมินผลในการดูแล  ผูใ้ช้บริการกลุ่มเป้าหมาย หรือ กลุ่มเฉพาะโรคท่ีมี
ปัญหาซบัซอ้น  

ขอ้ 2 ขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง ประกอบดว้ย 9 สมรรถนะ 
ไดแ้ก่ 

สมรรถนะท่ี 1 มีความสามารถในการพฒันา จดัการ และก ากับระบบการดูแล
กลุ่มเป้าหมาย หรือเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะโรค (Care Management)  

สมรรถนะท่ี 2 มีความสามารถในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย หรือ กลุ่มเฉพาะโรคท่ีมี
ปัญหาสุขภาพซบัซอ้น (Direct Care) 

สมรรถนะท่ี 3 มีความสามารถในการประสานงาน (Collaboration)  
สมรรถนะท่ี 4 มีความสามารถในการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowering)  

การสอน (Educating) การฝึก (Coaching) การเป็นพี่เล้ียงในการปฏิบติั (Mentoring)  
สมรรถนะท่ี 5 มีความสามารถในการให้ค  าปรึกษาทางคลินิกในการดูแลผู ้ป่วย 

หรือผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม  เป้าหมายท่ีตนเองเช่ียวชาญ (Consultation) 
 สมรรถนะท่ี 6 มีความสามารถในการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Change Agent)  
สมรรถนะท่ี 7 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางจริยธรรมและการตดัสินใจ 

เชิงจริยธรรม (Ethical Reasoning and Ethical Decision Making) 
 สมรรถนะท่ี 8 มีความสามารถในการใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-Based 

Practice)  
สมรรถนะท่ี 9  มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลัพธ์  (Outcome 

Management and Evaluation)  
ข้อ 3 ขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงมี  9 สาขา ดงัน้ี  

3.1 สาขาการพยาบาลอายรุศาสตร์ ศลัยศาสตร์ 
3.2 สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
3.3 สาขาการพยาบาลมารดาและทารก  
3.4 สาขาการพยาบาลเด็ก 
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3.5 สาขาการพยาบาลผูสู้งอาย ุ 
3.6 สาขาการผดุงครรภ์  
3.7 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน  
3.8 สาขาการพยาบาลผูป่้วยติดเช้ือและการควบคุมการติดเช้ือ  
3.9 สาขาการพยาบาลดา้นการใหย้าระงบัความรู้สึก 

สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ชุมชน  
เป็นสมรรถนะส าหรับพยาบาลวิชาชีพผูไ้ด้รับวุฒิบัตรการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน ท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารจดัการในการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกนัโรค การดูแล แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนท่ีมีปัญหาสุขภาพหรือมีความเส่ียงต่อ 
การเกิดปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของพื้นท่ี หรือของประเทศ รวมทั้งการรักษาโรคเบ้ืองตน้ ซ่ึงตอ้ง
อาศัยความรู้ความช านาญและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง โดยใช้ระบบการจัดการ
รายบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชนรวมทั้งการจดัการให้มีระบบการดูแลในชุมชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย  9 สมรรถนะ ดงัน้ี (สภาการพยาบาล,  2553) 

สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะด้านการพัฒนา จัดการก ากับระบบการดูแลบุคคล กลุ่มคน 
ครอบครัว และชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ 

1) บูรณาการความรู้เก่ียวกบัโรค (พยาธิสรีระวิทยาและเภสัชวิทยา) การเจ็บป่วยท่ี
พบบ่อยในทอ้งถ่ินแนวทางการป้องกนัและการรักษา หลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละผลงานวจิยั รวมทั้ง
สภาพสังคมวฒันธรรมทอ้งถ่ิน วธีิการด าเนินชีวติ ท่ีเป็นท่ีมาของปัญหาสุขภาพและศกัยภาพของคน
ในชุมชนในการออกแบบบริการสุขภาพตามปัญหาและความตอ้งการดา้นสุขภาพของคนในชุมชน 

2) ประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา ให้การรักษาเบ้ืองต้น และติดตาม
ผลการรักษาพยาบาล 

3) จดัท าระบบและฐานขอ้มูลสุขภาพท่ีจ าเป็น โดยมีกระบวนการสร้างและพฒันา
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลครอบคลุมทุกดา้นและทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

4) ศึกษาขอ้มูลสุขภาพชุมชนท่ีจ าเป็น ตามมาตรฐานการบริการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ในระดบัปฐมภูมิ ประกอบดว้ยขอ้มูลสุขภาพ 3 ระดบั คือ ระดบัชุมชน ครอบครัว และ
บุคคลไดแ้ก่ 

4.1) องคป์ระกอบทางประชากรของชุมชน อตัราเกิด อตัราตาย กลุ่มคนส าคญั  
กลุ่มคนท่ีมีความตอ้งการดา้นสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น เด็ก หญิงตั้งครรภ ์ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วยเร้ือรัง 
เป็นตน้ 
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4.2) ภาวะสุขภาพของคนกลุ่มต่างๆ ความตอ้งการดา้นสุขภาพ ปัญหา สุขภาพ 
แบบแผนการเจบ็ป่วยดว้ยโรค อตัราป่วย อตัราตาย และวธีิการรักษาดูแลสุขภาพ 

4.3) ศกัยภาพของชุมชน ครอบครัวและบุคคล ระบบการจดัการปัญหาของ
ชุมชน และแหล่งประโยชน์ภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นเหตุปัจจยัของปัญหาสุขภาพ หรือภาวะคุกคามต่อ
สุขภาพคนในชุมชน หรือขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของชุมชน 

4.4) พฤติกรรมจากวิถีการด าเนินชีวิต พฤติกรรมเส่ียง การเจ็บป่วยของบุคคล 
ในครอบครัวและชุมชนสุขภาพครอบครัว เช่น ประวติั ครอบครัว ภาวะพึ่งพิง ภาวะเครียดและ
วกิฤติ เป็นตน้ 

5) คัดกรองสุขภาพตามปัญหาสุขภาพตามกลุ่มอายุ และภาวะคุกคามสุขภาพ 
ในทอ้งถ่ินและตามนโยบายของประเทศ 

6) เฝ้าระวงัการเกิดโรค ความเจ็บป่วย และภาวะคุกคามต่อสุขภาพคนในพื้นท่ี
รับผดิชอบ 

7) ระบุปัญหาสุขภาพของชุมชน กลุ่มคน ครอบครัว บุคคลในชุมชน วางแผน 
ออกแบบจดักิจกรรมการบริการสุขภาพและประเมินผล 

8) วางแผนหรือออกแบบ และปฏิบติัการพยาบาลหรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพ
กิจกรรมการจัดการปัจจัยเส่ียง/ภาวะคุกคามสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี พร้อมผลลัพธ์ 
จากการปฏิบติั 

9) ช่วยเหลือผูป่้วยเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพและดูแลสิทธิประโยชน์ท่ีผูป่้วยควร 
จะไดรั้บ 

10) จดัการใหมี้ทีมผูดู้แลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง 
สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะด้านการดูแลและให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้พิการ 

วยัรุ่น ผู้สูงอายุ มารดาและทารก และกลุ่มอ่ืนในชุมชนทีม่ีปัญหาซับซ้อน (Direct Care) 
1) ประเมินภาวะสุขภาพและปัญหาท่ีซบัซอ้น ครอบคลุมทุกมิติ 
2) วินิจฉัยปัญหาผูป่้วยเฉพาะกลุ่มโดยใช้หลักฐานทางคลินิก ความรู้ทางพยาธิ

สรีระและเภสัชวิทยา แนวทางการป้องกนั การส่งเสริมและการรักษา รวมทั้งประสบการณ์ทางการ
ดูแลผูป่้วย  

3) ดูแลบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน โดยบูรณาการความรู้ทางพยาธิสรีระ
และเภสัชวิทยา หลกัฐานเชิงประจกัษ์และเหตุผลทางคลินิกในการตดัสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็น 
องคร์วม 
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4) ดูแลบรรเทาอาการ ปฐมพยาบาล รับและส่งต่อผูป่้วยให้ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมและต่อเน่ือง 

5) ตรวจและรับฝากครรภ์ ท าคลอด ดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด 
ใหบ้ริการสุขภาพเด็กดี ใหภู้มิคุม้กนัโรค 

6) ติดตามผูป่้วยและประชากรท่ีตอ้งการการดูแลอย่างต่อเน่ืองท่ีบา้นโดยเฉพาะ
กลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรังผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ มารดาและทารก ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

7) ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่แก่ชุมชน ครอบครัว และ
บุคคลในการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

8) เสริมพลังกลุ่มเส่ียงให้สามารถสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟ้ืนฟู 
สภาพ รวมทั้งจดักระบวนการให้เกิดกลุ่มช่วยเหลือกันในการลดพฤติกรรมเส่ียงและพึ่งตนเอง 
ดา้นสุขภาพได ้

สมรรถนะที ่3 สมรรถนะด้านการประสานงาน (Collaboration) 
สามารถปฏิบติัการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน โดยใช้หลักการสร้างหุ้นส่วนกบั

ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนองค์กร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสหวิชาชีพ ในการศึกษาขอ้มูล
บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และศกัยภาพของชุมชน การวางแผน
และการออกแบบ การปฏิบติัและการประเมินผลกิจกรรมการดูแลสุขภาพและการบริการสุขภาพ
ตามความตอ้งการดา้นสุขภาพ รวมทั้งศกัยภาพของชุมชน 

สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowering) การสอน 
(Educating) การฝึก (Coaching) การเป็นพีเ่ลีย้งในการปฏิบัติ (Mentoring) 

1) ให้ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัโรคและความเจ็บป่วย การป้องกนัการส่งเสริมสุขภาพ
และการจดัการกบัภาวะคุกคามต่อสุขภาพ 

2) สอนและฝึกทกัษะใหผู้ป่้วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองดา้นสุขภาพได้ 
3) สอน ให้ค  าแนะน าและเป็นพี่ เล้ียงแก่พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล และ

นกัศึกษาวทิยาศาสตร์สุขภาพอ่ืน ใหมี้ความสามารถในการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน 
สมรรถนะที ่ 5 สมรรถนะด้านการให้ค าปรึกษาด้านการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน 

และชุมชน (Consultation) 
1) เป็นท่ีปรึกษาให้กบัพยาบาลและทีมสุขภาพในการจดัการปัญหาสุขภาพผูป่้วยท่ี

มีปัญหาซับซ้อนให้ชุมชน โดยการประมวลข้อมูลประสบการณ์และความเช่ียวชาญ รวมทั้ ง
หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการดูแลผูป่้วย 
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2) เป็นท่ีปรึกษาให้กับพยาบาลและทีมสุขภาพในการจัดระบบการดูแลผู ้ป่วย
เฉพาะกลุ่ม 

3) เป็นท่ีปรึกษาให้กบัพยาบาลและทีมสุขภาพในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมท่ีเกิด
จากการปฏิบติัการพยาบาล 

สมรรถนะที ่6 สมรรถนะด้านการเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง (Change Agent) 
1) ด าเนินการให้เกิดการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการดูแลกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเส่ียงผูป่้วย

กลุ่มโรคเร้ือรัง ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ มารดา ทารก และผูป่้วยระยะสุดทา้ย เพื่อพฒันาใหเ้กิดการบริการท่ี
มีคุณภาพและคุม้ค่า 

2) สามารถน าการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาการปฏิบติัการพยาบาลในกลุ่มสุขภาพดี 
กลุ่มเส่ียงผูป่้วยกลุ่มโรคเร้ือรัง ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ มารดา ทารก และผูป่้วยระยะสุดทา้ยให้มีคุณภาพ
และคุม้ค่า 

3) สามารถพฒันาแนวปฏิบติั นวตักรรม รูปแบบ วิธีการและเคร่ืองมือในการ
ให้บริการสุขภาพ โดยใชก้ระบวนการทบทวนการปฏิบติังาน บทเรียน ผลการวิจยั ผลการวิเคราะห์ 
และประเมินการด าเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงให้การท างานอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

4) สามารถสร้างแผนงานหรือโครงการต่างๆ เพื่อประกนัคุณภาพในการดูแลผูป่้วย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะด้านการให้เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม (Ethical Reasoning and Ethical Decision Making) 

1) ใชค้วามรู้ ทฤษฎีและหลกัจริยธรรม สิทธิผูป่้วย สิทธิของพยาบาล และหลกัการ
ตดัสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

2) บริหารจดัการดา้นการปฏิบติัการพยาบาลโดยเนน้การพิทกัษสิ์ทธิของผูป่้วย 
3) พิทักษ์สิทธ์ิผู ้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายในชุมชน (Advocate) ให้ได้รับการ

ปฏิบติัการพยาบาลอยา่งมีจริยธรรม เป็นธรรม และปลอดภยั 
4) ร่วมในกระบวนการตดัสินเชิงใจจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการดูแลใน

ระดบัหน่วยงานและหรือระดบัองคก์ร 
5) มีส่วนร่วมในการควบคุมมาตรฐานและผลลพัธ์ดา้นจริยธรรมทางการพยาบาล 
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สมรรถนะที่  8 สมรรถนะด้านการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Practice) 

1) ติดตาม รวบรวม ผลการวิจยัหรือหลักฐานเชิงประจกัษ์ทางการพยาบาลเวช
ปฏิบติัชุมชนและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอยา่งต่อเน่ือง 

2) ใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีเป็นปัจจุบนัในการพฒันาคุณภาพการพยาบาลเวช
ปฏิบติัชุมชน 

3) เผยแพร่แนวปฏิบติัการพยาบาลท่ีมาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์เพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูป้ฏิบติัหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกนั 

4) น าหลักการจัดการความรู้มาใช้ร่วมกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ตาม
หลักฐานเชิงประจกัษ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมขอ ผูมี้ประสบการณ์หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปฏิบติั 

5) วิเคราะห์และประเมินผลท่ีได้รับจากการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์
ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

สมรรถนะที่  9 สมรรถนะด้านการจัดการและประ เมินผลลัพ ธ์  (Outcome 
Management and Evaluation) 

1) ก าหนดผลลพัธ์และตวัช้ีวดัผลลพัธ์ทางการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน 
2) พฒันาหรือเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัผลลพัธ์ทางการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน 
3) ด าเนินการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลตวัช้ีวดัทางการพยาบาลส าหรับกลุ่มเป้าหมาย

ในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
4) วิ เคราะห์ผลเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการพยาบาลอย่างต่อเน่ืองโดยใช้

กระบวนการวจิยัเชิงประเมินผล 
5) น าผลการวิเคราะห์ผลลพัธ์มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ

การปฏิบติัการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
6) จดัท าฐานขอ้มูลดา้นผลลพัธ์ทางการพยาบาลในกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อใช้

ติดตามและเปรียบเทียบผลการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
7) เผยแพร่วธีิการปฏิบติัและผลลพัธ์การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหวา่งผูป้ฏิบติัและผูเ้ช่ียวชาญ 
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2.2.6 สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบติัการครอบครัว หมายถึง 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ทกัษะความสามารถในการปฏิบติังานอย่างมี 
ความช านาญการ ทั้งดา้นเวชปฏิบติัทัว่ไป (การรักษาโรคเบ้ืองตน้) และการพยาบาลครอบครัวใน
บริการปฐมภูมิ เพื่อให้การดูแลสุขภาพครอบครัวครอบคลุมมิติบริการทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การ
ลดภาวะเส่ียง การป้องกนัโรค การเจ็บป่วยทั้งในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน เร้ือรัง และการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
ดงัน้ี 

สมรรถนะด้านพยาบาลเวชปฏิบัติ  (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
สมรรถนะที ่ 1 มีความรู้และความสามารถในการพยาบาลด้านเวชปฏิบัติการรักษาโรค

เบื้องต้น 
1) มีความรู้เร่ืองโรค กระบวนการก่อโรค พยาธิสภาพและผลกระทบของโรคท่ีพบ

บ่อยในสถานบริการระดบัปฐมภูมิได ้
2) มีความรู้เร่ืองการรักษา การใชย้า และการใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

รักษา 
3) มีความรู้ดา้นระบาดวิทยา การคดักรอง การประเมินกลุ่มเส่ียง และการวเิคราะห์

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรคท่ีพบบ่อยในชุมชนท่ีรับผดิชอบได ้
4) ตรวจร่างกาย แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ หรือ การตรวจพิเศษ เพื่อการ

วนิิจฉยัแยกโรค 
5) เลือกวธีิการรักษาผูป่้วยดว้ยวธีิการใชย้าตามกลุ่มโรคท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 
6) วินิจฉัยและตดัสินใจท าหัตถการพยาบาลตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนดเพื่อ

ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นและคงสภาวะสุขภาพของผูป่้วยท่ีมีปัญหาสุขภาพ 
7) ใช้หัตถการเพื่อการปฏิบติัการช่วยชีวิต ลดความรุนแรงหรือลดอาการความ

เจบ็ป่วย 
8) ตดัสินการใช้และการหยุดใช้เทคโนโลยีเพื่อการรักษาและการประคบัประคอง

ความเจบ็ป่วย 
9) ประเมิน ตดัสินอาการ บรรเทาปัญหาสุขภาพหรือภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินและ 

สามารถส่งต่อผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
10) บริหารการใชย้าอยา่งสมเหตุผลในการจดัการอาการ และการคงสภาวะสุขภาพ

ของผูป่้วย 
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11) คาดการณ์ปัญหาท่ีซบัซอ้นจากการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยและวางแผนแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถตดัสินใจส่งต่อผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

12) วางแผนให้การรักษาการพยาบาลและประเมินผลการดูแลผู ้ป่วยท่ีพบบ่อยใน
สถานบริการปฐมภูมิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะที่ 2 จัดระบบบริการสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยเร้ือรังที่มีปัญหาซับซ้อนได้อย่าง
ประสานเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายบริการในชุมชนได้ 

1) วิเคราะห์เช่ือมโยงปัญหาในระบบสุภาพ ระบบบริการสุขภาพและหน่วยบริการ 
(ระบบการจดัคลินิกบริการ ระบบการจดับริการการเยี่ยมบ้าน ระบบการจดัการยาและเวชภณัฑ์ 
ระบบการจดัการขอ้มูลและก าลงัคนท่ีตอ้งการการดูแลอยา่งต่อเน่ืองท่ีบา้น) 

2) ประเมินภาวะสุขภาพและปัญหาท่ีซบัซ่อน ครอบคลุมทุกมิติวนิิจฉยัปัญหา ดูแล
ผูใ้ช้บริการ เฉพาะกลุ่มเฉพาะโรค โดยบูรณาการความรู้ทางพยาธิสรีระและเภสัชวิทยา หลกัฐาน 
เชิงประจกัษแ์ละเหตุผลทางคลินิกในการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งเป็นองคร์วม 

3) ให้การดูแลบรรเทาอาการ ปฐมพยาบาล รับและส่งต่อผู ้ป่วยให้ได้อย่าง
เหมาะสมและต่อเน่ือง 

4) ให้ขอ้มูลทางด้านสุขภาพและให้ค  าปรึกษาแก่ผูป่้วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ติดตามความตอ้งการการดูแลของผูป่้วย 

5) ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพ ลดพฤติกรรมเส่ียงและเสริมสร้างการพึ่ งตนเองด้านสุขภาพ 
ไดส้อดคลอ้งตามบริบทของพื้นท 

6) ประสานความร่วมมือกบัครอบครัวของผูป่้วยและแหล่งประโยชน์ในชุมชนใน 
การดูแลผูป่้วยเฉพาะโรคอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7) ประเมิน และปรับปรุงผลการบริการ เพื่อการดูแลอยา่งต่อเน่ืองได ้
สมรรถนะที ่3 มีภาวะผู้น า การติดต่อส่ือสาร การจัดการข้อมูล และการบริหารจัดการ 

1) มีความรู้เร่ืองตวัช้ีวดัต่างๆท่ีสะทอ้นผลลพัธ์การดูแลสุขภาพ 
2) มีทกัษะในการติดต่อส่ือสารสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูร่้วมงานและผูรั้บบริการ 
3) มีทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูรั้บบริการ เคารพในสิทธ์ิของผูรั้บบริการ  

และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มีจริยธรรมในการปฏิบติัการพยาบาล 
4) มีทกัษะในการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ การแปลความหมาย และน าเสนอ

ขอ้มูลสุขภาพของผูรั้บบริการเพื่อการวางแผนการบริการสุขภาพ 
5) เลือกใชแ้หล่งขอ้มูลเพื่อการประเมินผลลพัธ์การบริการสุขภาพ 
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6) น าผลการวิเคราะห์ผลลพัธ์มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการพยาบาลผู ้ป่วย 
อยา่งต่อเน่ือง 

7) เคารพในสิทธ์ิของผูรั้บบริการ ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และจริยธรรมในการ
ปฏิบติัการพยาบาล 

สมรรถนะที ่ 4 พฒันาความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง 
1) ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีเป็นปัจจุบนัในการพฒันาคุณภาพการรักษาพยาบาล 

ในผูป่้วยเฉพาะโรค 
2) ทบทวนและพฒันาความรู้เก่ียวกบัการใช้ยา การรักษา ในโรคท่ีเป็นปัญหาใน

พื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 
3) พฒันางาน /โครงการ/นวตักรรมการดูแลจากงานประจ าเพื่อการพฒันาคุณภาพ  

ตามปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในหน่วยบริการ 
สมรรถนะที ่5 มีคุณธรรม และจริยธรรมทีเ่หมาะสมต่อวชิาชีพ 

1) ซ่ือสัตย ์สุจริตต่อตนเองและวชิาชีพ มีเจตคติท่ีดีในการให้บริการสุขภาพ 
2) ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อการท างานและเพื่อนร่วมงาน 
3) รับผิดชอบต่อผูป่้วย ค านึงถึงประโยชน์ ความปลอดภยั และสิทธิประโยชน์ของ

ผูป่้วย 

4) ด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูป่้วย เพื่อร่วมงานและสังคม 
5) มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติ ครอบครัว  
สมรรถนะที ่1 ความรู้ ทกัษะ ความสามารถในการดูแลสุขภาพครอบครัว 

1) มีความรู้ด้านแนวคิดทฤษฎีด้านครอบครัว การพยาบาลครอบครัว พลวตัร 
ดา้นสุขภาพและการเจ็บป่วยในครอบครัว การดูแลสุขภาพตามระยะพฒันาการครอบครัวและระยะ
ความเจบ็ป่วยของสมาชิกในครอบครัวภายใตบ้ริบท วถีิชีวติและสภาพแวดลอ้มในชุมชน 

2) ประเมินปฏิสัมพนัธ์การตอบสนองของครอบครัวต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย 
และประเมินครอบครัวด้วยการบูรณาการปัญหาและความตอ้งการดา้นสุขภาพและความเจ็บป่วย
ของผูป่้วยและสมาชิกครอบครัว 

3) ออกแบบกลวิธีในการส่งเสริมสุขภาพครอบครัวและการจดัการดูแลผู ้ป่วยท่ี
บา้นท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและบริบทครอบครัว การใช้องค์ความรู้ ผลการวิจยัและหลกัฐาน 
เชิงประจกัษ์ในการวางแผน การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการร่วมกนัก าหนดเพื่อบรรลุ
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เป้าหมายทางการดูแลสุขภาพของบุคคลและครอบครัว เช่น การให้การปรึกษา การเสริมสร้างพลงั
อ านาจครอบครัว การจดัการตนเอง การเนน้ครอบครัวเป็นศูนยก์ลางในการดูแล เป็นตน้ 

4) ปฏิบติัการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว การจดัการความเจ็บป่วย และการฟ้ืนฟู
สุขภาพ ตามเป้าหมายท่ีผูป่้วยสมาชิกครอบครัว และพยาบาลร่วมกนัก าหนด โดยการเนน้ครอบครัว
เป็นบริบทและหน่วยของการดูแล และเช่ือมโยงกบัระบบสนับสนุนการบริการอย่างต่อเน่ืองใน
ชุมชน 

5) มุ่งเนน้การปฏิบติัการพยาบาลท่ีสร้างจุดแขง็ของครอบครัว สนบัสนุนครอบครัว 
ให้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของสมาชิกทุกคน ปรับเพิ่มความสามารถของสมาชิกในการจดัการ
ตนเอง เอ้ืออ านวยให้ครอบครัวประสบความส าเร็จในการเปล่ียนผ่านในแต่ละขั้นพฒันาการ 
ปรับปรุงการจดัการด้านสุขภาพ และค านึงถึงประโยชน์ความปลอดภยั และสิทธิประโยชน์ของ
ผูป่้วยและครอบครัว 

6) วิเคราะห์เช่ือมโยงปัญหาสุขภาพเฉพาะของครอบครัวในบริการปฐมภูมิตาม
ประเด็นความตอ้งการดูแลสุขภาพในชุมชน 

7) ประเมินผลลพัธ์ท่ีปฏิบติัการให้บริการครอบครัวร่วมกบัผูป่้วยและครอบครัว
เพื่อก าหนดทิศทางการดูแลต่อเน่ืองต่อไป รวมทั้งการส่งต่อขอ้มูลสู่ระบบการดูแลสุขภาพ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชน 

สมรรถนะที่ 2 มีความสามารถในการจัดการข้อมูล การจัดระบบบริการสุขภาพ
ครอบครัว เพ่ือการพฒันาคุณภาพการดูแลสุขภาพของครอบครัวได้ 

1) วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของครอบครัวโดยเฉพาะข้อมูลเก่ียวกับความเช่ือ 
พฤติกรรมสุขภาพ พลวตัรครอบครัว และจุดแข็งของครอบครัว การเลือกใช้แหล่งขอ้มูล เพื่อการ
วางแผนและประเมินผลลพัธ์การบริการสุขภาพครอบครัว 

2) รวบรวมขอ้มูลเพื่อการออกแบบและจดัท าฐานข้อมูลการดูแลครอบครัว และ
จดัท าเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาพยาบาลของครอบครัวตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 

3) วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการดูแลสุขภาพครอบครัวเพื่อการพฒันาคุณภาพ
การดูแลสุขภาพครอบครัวอยา่งต่อเน่ือง 

4) สืบคน้และเขา้ถึงขอ้มูลดา้นการพยาบาลครอบครัวจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน
การดูแลสุขภาพครอบครัว 

5) ติดต่อส่ือสารสร้างสัมพนัธภาพและประสานงานการดูแลกบัผูป่้วย ครอบครัว 
ชุมชน และผูร่้วมงาน 
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6) ประสานความร่วมมือกบัครอบครัวและแหล่งประโยชน์ในชุมชน เพื่อการดูแล
สุขภาพครอบครัวอยา่งต่อเน่ือง 

7) จดัระบบบริการการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน คลินิกบริการ โครงการและนวตกรรม
เพื่อการดูแลสุขภาพครอบครัวในชุมชน 
 

2.2.7 สมรรถนะด้านการบริหารการพยาบาลชุมชน 
การก าหนดสมรรถนะด้านการบริหารการพยาบาลชุมชน เป็นการก าหนดข้ึนเพื่อ

เตรียมความพร้อมส าหรับการขยายบทบาทหน้าท่ีดา้นการบริหารการพยาบาลชุมชนของพยาบาล
วชิาชีพระดบับริหารในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใหส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัและเป็น
กรอบแนวทางส าหรับการพฒันาศกัยภาพด้านการบริหารจดัการของพยาบาลวิชาชีพระดบับริหาร
อีกด้วย ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะด้านภาวะผูน้ า 2) สมรรถนะด้านจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎหมาย 3) สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการและการพฒันาคุณภาพ 4) สมรรถนะ
ด้านนโยบายและส่ิงแวดล้อมด้านสุขภาพ 5) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและ  
6) สมรรถนะดา้นสังคม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

สมรรถนะที ่1 สมรรถนะด้านภาวะผู้น า 
1) มีความคิดรวบยอด วิเคราะห์และตดัสินใจ แก้ปัญหาในหน่วยงานและพื้นท่ี

รับผดิชอบอยา่งเป็นระบบ 
2) เป็นตน้แบบดา้นพฤติกรรมสุขภาพ และดา้นสังคม มีจิตสาธารณะ 
3) สามารถน าองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4) สามารถเจรจาต่อรอง และโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นมีความคิดคลอ้ยตาม 
5) แสดงออกถึงความกลา้หาญในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการและ

หน่วยงาน 
6) สามารถจูงใจ เสริมแรง และสร้างพลงัอ านาจ จดัการความขดัแยง้ และสร้ าง

บรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังาน 
7) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มของปัญหาท่ี อาจเกิดข้ึนใน

อนาคต 
8) สามารถส่ือสารและสร้างสัมพนัธภาพ ท่ีเหมาะสม 
9) สามารถน าเสนอและพูดในเวทีสาธารณะ 
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สมรรถนะที ่2 สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย 
1) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั หลกัคุณธรรม ทฤษฏีจริยศาสตร์ ชนสิทธิผูป่้วย  

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ. 2528 หลักกฎหมายทั่วไป 
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพ พ.ศ. 2545 และ 
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) สามารถตดัสินใจเชิงจริยธรรมในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบติั และ
การบริหาร การพยาบาล 

3) ส่งเสริมให้ผูใ้ช้บริการได้รับรู้และเขา้ใจสิทธิของตนและท าหน้าท่ีแทนผูป่้วย 
(Advocate) 

4) มีคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหาร 
5) ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน 

สมรรถนะที ่3 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการและการพฒันาคุณภาพ 
1) สามารถบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ โดยการบูรณาการสู่การปฏิบติัสอดคลอ้ง กบั

วสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร 
2) สามารถถ่ายทอดและส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รใหเ้กิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
3) สามารถบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4) สามารถประยกุตป์ระสบการณ์การท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
5) สามารถบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอาคารสถานท่ีได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมีความคุม้ค่าคุม้ทุน 
6) สามารถบริหารงบประมาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7) สามารถวางแผนและด าเนินการนิเทศงานการพยาบาลชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
8) สามารถวางแผนและด าเนินการจดัการความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
9) สามารถด าเนินการ ส่งเสริม สนบัสนุนการสร้าง การใชน้วตักรรมและงานวิจยั 

ทางการพยาบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
10) สามารถวางแผนและด าเนินการบริหารคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
11) สามารถก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวดั ด าเนินการบริหารจัดการผลลัพธ์ของ

หน่วยงาน เป็นไป ตามท่ีก าหนดไว ้
12) สามารถออกแบบและพฒันาระบบบริการพยาบาลชุมชน ท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการดา้นสุขภาพทนัต่อสถานการณ์ 
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สมรรถนะที ่4 สมรรถนะด้านนโยบายและส่ิงแวดล้อมด้านสุขภาพ 
1) มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและแนวโน้มดา้นสุขภาพ ปัจจยัก าหนด

ภาวะสุขภาพสามารถด าเนินการตามทิศทางนโยบายสุขภาพ 
2) สามารถจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพในชุมชน อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3) สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน อยา่งอบอุ่นเป็น

มิตร 
4) สามารถผลกัดนันโยบายท่ีมีผลต่อสุขภาพในชุมชน และ ขบัเคล่ือนนโยบายสู่

การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
สมรรถนะที ่5 สมรรถนะด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

1) สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน โปรแกรม
วเิคราะห์พื้นฐาน โปรแกรมน าเสนองาน การประมวล จดัเก็บ และน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร 

2) มีความรู้ ความเขา้ใจระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพและดา้นการพยาบาล 
3) สามารถใชเ้ครือข่ายส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารดา้น

สุขภาพ ดา้นการพยาบาลและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่าง
บุคลากรในทีมสุขภาพภาคีเครือข่ายและบุคคลทัว่ไป 

4) สามารถน าเสนอสารสนเทศท่ีส าคญัเพื่อการก าหนดนโยบายดา้นสุขภาพของ
หน่วยงานทอ้งถ่ิน ประเทศและองคก์รวชิาชีพ 

สมรรถนะที ่6 สมรรถนะด้านสังคม 
1) สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลข่าวสารการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองเพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังาน 
2) แสดงออกถึงการเป็นผูริ้เร่ิม ผลกัดนั และมีส่วนร่วมในการก าหนด นโยบาย

สาธารณะของหน่วยงานทอ้งถ่ิน ประเทศ และองคก์รวชิาชีพ 
3) สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม วฒันธรรม ยึดหลักตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) แสดงออกถึงการเป็นผูด้  ารง ส่งเสริม ค่านิยม วฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน และวถีิชีวติชุมชนมีวจิารณญาณในการเลือกรับวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
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2.3 การศึกษางานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
กฤษณา สารบรรณ (2554) เร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ 

องค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขท่ี 10 ท่ีพบว่า รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุของ  104 องค์ประกอบภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตตรวจราชการสาธารณสุขท่ี 10 ประกอบดว้ย ตวัแปรแฝงท่ี
เป็นตวัแปรสาเหตุ 5 ตวัแปรคือดา้นผูมี้บารมี ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ 
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ เป็นรายบุคคล รวมทั้งรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมี
ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์พิจารณาได้จากค่า ไค-สแควร์เท่ากบั 100.349 ค่า
องศาอิสระเท่ากบั 109 ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.711 ค่าไค-สแควร์หาร
ดว้ยองศาอิสระ (χ ² /df) เท่ากบั 0.921 นอกจากน้ียงัมีค่าสถิติท่ีระบุความสอดคลอ้ง กลมกลืนอ่ืนๆ 
ท่ีสนบัสนุน คือค่าดชันีระดบัความกลมกลืน (GFI) และค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก ้
แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.981 และ 0.967 ตามล าดบั ค่าดชันีวดัเปอร์เซ็นต์ความกลมกลืน (NFI) 
และค่าดชันี วดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 0.987 และ 1.000 ตามล าดบั และค่า
ดชันีรากก าลงัสอง เฉล่ียของความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากบั 0.00 

กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด (2554) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะของนกัวิชาการ
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบตวัช้ีวดั
สมรรถนะของนกัวชิาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยมีขั้นตอนการวจิยั 2 
ขั้นตอน ได้แก่ 1.การพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ประกอบด้วย การทบทวนแนวคิดทฤษฎี การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม  
การจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ 2.การตรวจสอบคุณภาพของตวัช้ีวดัสมรรถนะของนกัวชิาการ
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประกอบด้วย การสอบถามผู ้เ ช่ียวชาญ 
โดยประยุกตใ์ชเ้ทคนิคเดลฟายการตรวจสอบความสอดคลอ้ง/กลมกลืนของโมเดล ดว้ยโปรแกรม  
ลิสเรล 8.72 ผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบสมรรถนะของนกัวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล มี 8 องคป์ระกอบหลกั 50 ตวัช้ีวดัประกอบดว้ย ดา้นการวิเคราะห์ระบบงาน
สาธารณสุขและประเมินสุขภาวะของชุมชน มี 4 ตวัช้ีวดั ดา้นการวิเคราะห์และวางแผนการแกไ้ข
ปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน มี 8 ตัวช้ีวดั ด้านการท างานเป็นทีมและประสานเครือข่าย  
มี 5 ตัวช้ีวดั ด้านงานบริการสาธารณสุขผสมผสานแก่ บุคคล/ครอบครัว/ชุมชนและท้องถ่ิน  
มี 13 ตวัช้ีวดั ดา้นการบริหารจดัการงบประมาณ มี 6 ตวัช้ีวดั ดา้นภาวะผูน้ าและการคิดอย่างเป็น
ระบบ มี 4 ตัวช้ีวดั ด้านงานวิจัยจากงานประจ าเพื่อพัฒนาสถานะสุขภาพของคนในชุมชน  
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มี 6 ตวัช้ีวดั ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มี 4 ตวัช้ีวดั ผลการ
ตรวจสอบความสอดคล้อง/กลมกลืนของโมเดล พบว่าสอดคล้องกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยมี
ค่าสถิติ  = 624.17 df = 576 / df = 1.08 P = 0.08060 GFI = 0.94 AGFI = 0.91 RMR = 0.019 RMSEA 
= 0.014 ตวัช้ีวดัสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่ีสร้างข้ึน 
สามารถใช้ประเมินสมรรถนะนกัวิชาการสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลได ้
 

จันทิมา พรเชนศวรพงศ์ และคณะ (2559) เร่ือง การพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วย
บาดเจบ็ตามหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลนครนาย  พบวา่ ผลการวเิคราะห์
สถานการณ์หน่วยงานยงัไม่มีรูปแบบการดูแลผูป่้วยบาดเจบ็ท่ีครอบคลุมการปฏิบติัทุกกระบวนการ
ดูแลผู ้ป่วยบาดเจ็บ  การตัดสินใจในการปฏิบัติการพยาบาลมีความหลากหลายข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ของพยาบาลแต่ละคน เม่ือสืบคน้และคดัสรรหลกัฐานเชิงประจกัษ์ พบว่า การดูแล
ผูป่้วยบาดเจ็บในห้องอุบติัเหตุฉุกเฉินประกอบดว้ยการคดัแยกประเภท การดูแลระยะแรก ระยะ
ต่อมา การเตรียมจ าหน่าย การใหข้อ้มูลผูป่้วยหรือญาติและเคล่ือนยา้ยผูป่้วยบาดเจบ็ รวมถึงการดูแล
ผูป่้วยบาดเจ็บใน 72 ชัว่โมงแรกท่ีแผนกศลัยกรรมส าหรับผูป่้วยบาดเจ็บท่ีศีรษะ บาดเจ็บช่องอก/
ช่องท้องและบาดเจ็บหลายระบบ เม่ือมีการพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยบาดเจ็บและประเมิน
คุณภาพของรูปแบบแล้วาน าไปทดลองใช้ พบว่าสามารถใช้ได้ในสถานการณ์จริง แต่ผูป้ฎิบติัมี
ความไม่สะดวกในการใช้จึงน ารูปแบบการดูแลมาปรับปรุงโดยให้ผูป้ฏิบัติมีส่วนร่วมเสนอ
ขอ้คิดเห็น หลงัจากนั้นน ามาปฏิบติัจริงและประเมินผลการใชรู้ปแบบการดูแล 2 ระยะคือระยะท่ี 1 
(พฤศจิกายน 2557-มกราคม2558) และระยะท่ี 2 (กุมภาพนัธ์-เมษายน 2558)  ผลลพัธ์การใชรู้ปแบบ
การดูแลพบวา่ระยะท่ี 2 ดีกวา่ระยะท่ี 1 ผลลพัธ์ดา้นตวัช้ีวดัทางคลินิกไดแ้ก่ 1)พยาบาลสามารถคดั
แยกประเภทผูป่้วย ให้การดูแลระยะแรกและระยะต่อมาได้ถูกตอ้งมากข้ึน 2) ร้อยละของผูป่้วย
บาดเจ็บศีรษะ GCS < 8 ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจมากข้ึน 3) การเตรียมผูป่้วยบาดเจ็บส่งผ่าตดั
ภายใน1 ชม. ได้เพิ่มข้ึน 4) ผูป่้วยหรือญาติมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 5) อุบติัการณ์ความผิดพลาด
ระหว่างการเคล่ือนยา้ยลดลง ผลลพัธ์ดา้นกระบวนการ พยาบาลวิชาชีพเห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อการใช้
รูปแบบการดูแลและมีการปฏิบติัตามรูปแบบการดูแลเพิ่มข้ึน ผลลพัธ์ดา้นผูป้ฏิบติั พยาบาลวิชาชีพ
มีความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการดูแลอยูใ่นระดบัมากกวา่ จึงสรุปไดว้า่รูปแบบการดูแลผูป่้วย
บาดเจ็บตามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีทั้งในผูรั้บบริการ
และผูใ้หบ้ริการ 
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ภรณ์วรัญธ์ จุนทการบัณฑิต (2554) วิจยัเร่ือง การพฒันาตวัช้ีวดัคุณภาพบริการผูป่้วย
ในโรงพยาบาลชุมชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพตวัช้ีวดัคุณภาพบริการผูป่้วย
ใน ดว้ยรูปแบบการวิจยัและพฒันา ใชว้ิธีวิทยาแบบผสมผสานระหวา่งรูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ
และการวิจยัเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1. การพฒันาตวัช้ีวดั โดยการทบทวนกรอบ
แนวคิด ทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป่้วยใน 2. การตรวจสอบคุณภาพ
ตวัช้ีวดั 3. การก าหนดเกณฑ์คะแนนมาตรฐานคุณภาพบริการผูป่้วยใน ใชก้ารศึกษาค่าปกติโดยใช้
กลุ่มคนเป็นมาตรฐาน สุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ จ านวน 672 คน ในขั้นตอนการวิจยัเชิงปริมาณ 
ผลการวิจยัพบวา่ ตวัช้ีวดัคุณภาพบริการผูป่้วยในโรงพยาบาลชุมชน ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ 
จ านวน 33 ตวัช้ีวดั คือ 1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ ไดแ้ก่ สภาพทัว่ไป ส่ิงแวดลอ้ม บุคคล และ
ส่ิงอ านวยความสะดวก จ านวน 12 ตวัช้ีวดั 2. ท่าทีการแสดงออกของแพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ี
ต่อผูป่้วย หรือการมีปฏิสัมพนัธ์ จ  านวน 4 ตวัช้ีวดั 3. ความสะดวกในการรับบริการ จ านวน 3 
ตวัช้ีวดั 4. ความเช่ือถือไวว้างใจในการตรวจรักษาและการเก็บรักษาความลบั จ านวน 3 ตวัช้ีวดั 5. 
การให้ความรู้ ค  าแนะน า และขอ้มูลข่าวสารด้านสุขภาพ จ านวน 5 ตวัช้ีวดั 6. ผลของการรักษา 
จ านวน 6 ตวัช้ีวดั โดยมีค่าความเช่ือถือเท่ากบั 0.97 โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์อย่างสูง ท่ีค่าไค-สแควร์ 308.04 ค่าองศาอิสระ 271 ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.060 มีค่า
ดชันีวดัความกลมกลืน เท่ากบั 0.988 ค่าดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ เท่ากบั 0.976 และค่า
ดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของเศษ เท่ากบั 0.011 แสดงว่าตวัช้ีวดัมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้
เป็นแบบประเมินคุณภาพบริการผูป่้วยในโรงพยาบาลชุมชนงานวิจยัน้ีมีเกณฑม์าตรฐานคะแนนใน
การวดัคุณภาพบริการผูป่้วยในโรงพยาบาลชุมชน โดยภาพรวมแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ คุณภาพต ่ากวา่
เกณฑ์มาตรฐาน ใช้เกณฑ์คะแนนน้อยกว่า 106.1 คะแนนคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ใช้เกณฑ์
ค ะ แ น น ร ะ ห ว่ า ง  106.1 – 135.9 ค ะ แ น น  แ ล ะ คุ ณ ภ า พ สู ง ก ว่ า 
เกณฑม์าตรฐาน ใชเ้กณฑค์ะแนนมากกวา่ 135.9 คะแนน 

ฐิติวรดา อัครภานุวัฒน์ (2555) ท าการวิจยัเชิงวิเคราะห์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
พฒันาระบบบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลุ่มตวัอย่างใช้วิธี
เลือกแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มผูอ้  านวยการ และเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานให้บริการสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 71 แห่งๆ ละ 2 คน โดยการรวบรวม
ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม ท่ีมีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.97 ผลการวิจยัพบว่า 
คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายเุฉล่ีย 40.97 ปี สถานภาพสมรสคู่ 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประสบการณ์ท างานเฉล่ีย 18.14 ปี และมีรายได้เฉล่ีย 
21,959.81 บาท ปัจจยักระบวนการบริหาร ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้น
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การวางแผน การจดัองค์กร และการควบคุมอยู่ในระดบัสูง ส่วนดา้นการจดัคนเขา้ท างานและการ
อ านวยการอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง การ
พฒันาระบบบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในภาพรวม ด้านการพฒันาฐานขอ้มูล
บริการ และดา้นการพฒันาการจดับริการในบา้นอยูใ่นระดบัสูง ส่วนดา้นการพฒันาการจดับริการ
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและการพฒันาการจดับริการในชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาระบบบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 คือ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และกระบวนการบริหารองคก์ร การพฒันา
ระบบบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้ร้อยละ 21.6 และ 14.2 ตามล าดับ และปัญหา
อุปสรรคท่ีส าคญั คือ ภาระงานหนกั เน่ืองจากบุคลากรไม่ครบตามกรอบอตัราก าลงั การคมนาคม
ยากล าบาก ท าให้การพฒันาระบบการบริหารในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท าได้ยาก 
ขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหาร ควรเพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมตามโครงสร้างอตัราก าลงั และสนบัสนุน
อุปกรณ์ การปฏิบติังานอย่างเพียงพอ เน้นเครือข่ายอาสาสมคัรมากข้ึน เพื่อเพิ่มการพฒันาระบบ
บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จงัหวดัแม่ฮ่องสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

เยาวเรศ ประภาษานนท์ และคณะ (2557) เร่ือง การรับรู้สมรรถนะปฏิบติัการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชะนี สรรพสิทธิประสงค์ 
พบวา่นกัศึกษาพยาบาลมีการรับรู้สมรรถนะปฏิบติัการพยาบาลครอบครัวและชุมชนในระดบัสูงทุก
ขอ้ โดยคะแนนเฉล่ียการรับรู้สมรรถนะรายขอ้สูงสุด 3 ขอ้แรก ไดแ้ก่ การตรวจร่างกาย 10 ท่า การ
ตรวจสายตา การใหว้คัซีนป้องกนัโรคในเด็ก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด
คือ การใหบ้ริการอนามยัโรงเรียน 

ปานทิพย์ ปูรณานนท์ และทัศนีย์ เกริกกุลธรม (2554) ท าการวิจยัเร่ืองความสามารถ
และทศันคติในการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ของนกัศึกษาพยาบาล พบว่า 
ปัจจยัท านายสมรรถนะของนกัศึกษาพยาบาลในการปฏิบติัการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
ในนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีท่ี3 และ 4 ไดแ้ก่ เกรดในรายวิชาวิจยัทางการพยาบาล ทศันคติต่อ
การเรียนภาคปฏิบัติท่ีเน้นการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การรับรู้ต่อ
พฤติกรรมการสอนทางคลีนิกของอาจารย ์และการรับรู้ต่อส่ิงแวดลอ้มในการสอนภาคปฏิบติั มี
ความสัมพนัธ์ และสามารถร่วมกันท านายสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นนกัศึกษาพยาบาลไดร้้อยละ 39.6 

ปริญญา จิตอร่าม (2554) เร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีการจดัการความรู้ด้านสุขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาตวับ่งช้ีการจดัการความรู้ดา้นสุขภาพในชุมชน
ของสถานีอนามยั และวดัสภาพการจดัการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยั กลุ่ม
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ตวัอยา่งคือ สถานีอนามยัทัว่ประเทศ จ านวน 9,759 แห่ง ตวัอยา่งการวจิยัไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบ
หลายขั้นตอน ได้กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 370 แห่งพบว่า ตวับ่งช้ีการจดัการความรู้ด้านสุขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามยั ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ 
ภาวะ ผูน้ า การเสริมพลงัอ านาจ และการจูงใจ องค์ประกอบท่ี 2 ดา้นกระบวนการในการจดัการ
ความรู้การได้ ความรู้ใหม่ การด าเนินการใช้ความรู้ใหม่ และการประเมินผลการใช้ความรู้ 
องค์ประกอบท่ี 3 ด้านองค์กร ได้แก่ โครงสร้างของสถานีอนามัย วิสัยทัศน์/พนัธกิจ/กลยุทธ์
วฒันธรรมองค์กร และบรรยากาศ การท างาน องค์ประกอบท่ี 4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
สถานีอนามยัทัว่ประเทศมีการจดัการความรู้ ดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.22, S.D. = 
0.49) โดยเม่ือจ าแนกตามองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และ
องคป์ระกอบดา้นบุคลากรมีการจดัการความรู้อยูใ่น ระดบัสูงสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.97, S.D. = 0.70) เม่ือ
เทียบกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ และประเด็นการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

สุนีย์ เครานวล (2552) ท าการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อบรรยายและอธิบายผลกระทบของ
สถานการณ์ความไม่สงบต่อพยาบาลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บวา่ ผลกระทบ
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของพยาบาลนอกโรงพยาบาลคือ 1) เส่ียงต่อการถูกท าร้าย 2) ลดการท างานเชิง
รุก ส่วนปัญหาการปฏิบติัหนา้ท่ีของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบ 3) ดา้นการบริหารจดัการ
และการท างานเป็นทีม ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ โดยพบว่าดา้นการบริหารจดัการและการ
ท างานเป็นทีมในดา้นสามารถส่ือสารประสานงานกบัทุกภาคส่วนในการดูแลของบุคคล ครอบครัว
ละชุมชนสูงสุดอยูใ่นระดบั รองลงมา คือดา้นสามารถก ากบั ติดตามและเฝ้าระวงัภาวะสุขภาพ การ
ดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัวและชุมชนโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้อยูใ่น
ระดบัดีส่วนด้านสามารถออกแบบการท างานร่วมกบับุคคลครอบครัวและชุมชนให้ตอบสนอง
ปัญหาและประเด็นดา้นสุขภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการจดับริการสุขภาพมีค่าต ่าสุดแต่อยูใ่น
ระดบัดีเช่นกนั 4) ดา้นมนุษยสัมพนัธ์และทกัษะการส่ือสาร ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ โดย
พบวา่มนุษยสัมพนัธ์และทกัษะการส่ือสารในดา้นสามารถพูดใหค้นอ่ืนเขา้ใจไดสู้งสุดอยูใ่นระดบัดี
รองลงมา คือ ดา้นมีทกัษะในการส่ือสารกบัคนในชุมชนไดทุ้กระดบั อยู่ในระดบัดีส่วนดา้นสร้าง
เครือข่ายในการท าในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมีค่าต ่าสุด แต่อยูใ่นระดบัดีเช่นกนั 

สุนิต โชติกุล (2553) ศึกษาระดบัสมรรถนะตนเองของพยาบาลประจ ากลุ่มภารกิจ
หัวหน้าพยาบาลในศูนยบ์ริการสาธารณสุขส านกัอนามยั กรุงเทพมหานครพบว่า สมรรถนะด้าน
ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ และความสามารถดา้นสารสนเทศต ่าสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ี 3 (มี
ประสบการณ์) ในขณะท่ีสมรรถนะดา้นอ่ืน ๆ อยู่ในระดบัท่ี 4 (เก่ง) และระดบัท่ี 5 (เช่ียวชาญ) 2) 
ด้านภาวะผูน้ า ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ โดยพบว่าด้านภาวะผูน้ าในด้านประสานงานกบั
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หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดอยูใ่นระดบัดีรองลงมา คือ ดา้นมี
วจิารณญาณในการตดัสินใจอยูใ่นระดบัดีส่วนดา้นการเป็นผูน้ าในการ 
ท างานในชุมชนมีค่าต ่าสุด แต่อยูใ่นระดบัดีเช่นกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก บทบาทการเป็นผูน้ าในการท างาน
ในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของพฒันากร แกนน าชุมชน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
พยาบาลท่ีปฏิบติังานในชุมชนจึงมีบทบาทเด่นในดา้นการประสานงานมากกวา่เป็นผูน้ าในชุมชน 
และจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีการแสดงบทบาทเป็นผูน้ าในชุมชนจึงลดลง 

อมร แก้วใส และคณะ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อเสนอรูปแบบจ าลองการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเสนอทิศทางการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ผลการศึกษา พบประเด็น
ส าคญั 2 ประการประการแรก การบริหารจดัการเพื่อสนบัสนุน การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ยงัมี
ขอ้จ ากดัดา้นนโยบายและโครงสร้างระบบราชการ ยงัขาดกลไกนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ ในการ
ก าหนด และประสานถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ประการท่ีสอง การจดัการระบบ
บริการ พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีการศึกษา และประเมินสภาพแวดลอ้มชุมชน
ก่อนน ามาสู่กระบวนการท างานและจดับริการท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของชุมชน ส่วนใหญ่
สามารถให้บริการ ได้ตามมาตรฐานบริการของแต่ละวิชาชีพ มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
สุขภาพในภาคประชาสังคม และองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันางาน
ส่งเสริมสุขภาพ 

ประไพพศิ สิงหเสม และคณะ (2559) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะ
ดา้นการพยาบาลผูสู้งอายุของนกัศึกษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนี สงขลา การวจิยัน้ี เป็น
การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี และตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามสภาพจริงของสมรรถนะด้านการพยาบาลผูสู้งอายุ ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนด
องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลผูสู้งอายุ โดยศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เชิง
ลึก ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์องค์ประกอบและพฒันาตวับ่งช้ี กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ อาจารยว์ิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และพยาบาลวชิาชีพ ท่ีปฏิบติังานในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
ท่ีเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบติัของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จ านวน 345 คน ใช้วิธีสุ่ม
ตวัอยา่งแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือแบบสอบถาม จ านวน46 ขอ้ ผา่นการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหาโดยใช้ค่า CVI จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คน ไดค้่าดชันีความเท่ียงตรงทั้งฉบบั (S-
CVI) เท่ากับ .92 หาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความ
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เช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั .98 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ดว้ย
วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั ใช้วิธีหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธโกนอล ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ 
ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามสภาพจริง กบักลุ่มผูรู้้แจง้ชัด กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 27 คน ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย 
เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามจ านวน 42 ขอ้ ผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ 
3 คน และหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้ง
ฉบบั เท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า 1. องคประกอบ
สมรรถนะดา้นการพยาบาลผูสู้งอายุ ของนกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 
ประกอบดว้ย 4 สมรรถนะ 42 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะดา้นการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมมี 
14 ตัวบ่งช้ี 2) สมรรถนะด้านการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ มี 8 ตัวบ่งช้ี 3) สมรรถนะด้านการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจและคุณภาพการดูแล มี 11 ตวับ่งช้ี และ 4) สมรรถนะดา้นจริยธรรม มี 8 ตวั
บ่งช้ี2. ตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลผูสู้งอาย ุของนกัศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนีสงขลา จ านวน 41 ตวับ่งช้ีจากจ านวนตวับ่งชีทั้งหมด 42 ตวับ่งช้ี มีความเท่ียงตรงตามสภาพ
จริง  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, .01 และ .001 มีเพียง 1 ตวับ่งช้ีเท่านั้น ท่ีไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ คือ มีการเผยแพร่ผลลพัธ์การวิจยัหรือรายงานการพยาบาล โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์(t 
(26) = 1.58, p = 0.63)ควรน าทั้ง 4 องคป์ระกอบ 41 ตวับ่งช้ี ไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ การ
เรียนการสอน การบริการวิชาการตลอดจนการพฒันานกัศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะดา้นการ
พยาบาลผูสู้งอายใุหก้บันกัศึกษาพยาบาล 

รุ่งนภา จันทรา และคณะ (2560) วจิยัเร่ือง ทกัษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21ของนกัศึกษา
พยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทกัษะการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาพยาบาล ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์
ธานี กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 244 คน สุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ ผูว้ิจยัพฒันาแบบสอบถามประเมินระดบั
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา 2) ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
3) ทกัษะดา้นความเขา้ใจความต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ 4) ทกัษะดา้นความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า 5) ทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ 6) ทกัษะดา้น
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร และ 7) ทกัษะดา้นอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้  
แบบสอบถามผ่านการหาคุณภาพของแบบสอบถามดว้ยความตรงเชิงเน้ือหา ท่ีผา่นการตรวจสอบ
จากผูท้รงคุณวุฒิ  3 คน ด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง พบว่า มีดัชนีความสอดคล้องรายข้อ
มากกว่า .60 ทุกขอ้ หาความเท่ียงด้วยการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาคทั้งฉบบั เท่ากบั .96 



58 
 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี อยู่
ในระดบัสูง (M=3.99, SD=0.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้าน
ทกัษะดา้นความเขา้ใจ ความต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (M=4.14, SD=0.48) รองลงมา คือ 
ทกัษะดา้นอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ (M=4.12, SD=0.47) จากผลการศึกษา เสนอใหอ้าจารยผ์ูส้อน
น าผลการศึกษาไปวางแผนจดัการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ให้
สามารถเรียนรู้ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

วันเพ็ญ ศิวารมย์ (2552) ศึกษาเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตามแนวทางรางวลัคุณภาพแห่งชาติ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและทดสอบความสอดคลอ้ง
ของโมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวับ่งช้ีมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตามแนวทางรางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีกรมอนามยัพฒันาข้ึนเม่ือปีงบประมาณ 2550 (HPHNQA) 
รวมทั้งเพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใชม้าตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดงักล่าว ประชากร
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกดักระทรวงสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนยอ์นามยัท่ี 
6 รวมทั้งส้ิน 121 แห่ง กลุ่มตวัอยา่งใชสู้ตรค านวณค่า n ของ Taro Yamane ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 93 
แห่ง ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่ายอยา่งเป็นระบบจากทะเบียนรายช่ือโรงพยาบาลในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ศูนยอ์นามยัท่ี 6 ครอบคลุมทั้ง 8จงัหวดั เคร่ืองมือการวิจยั ผูว้ิจยัพฒันาจากมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตามรางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีกรมอนามยัยกร่างข้ึน โดยน าขอ้ค าถามท่ีเกณฑถ์ามถึง 
“ด าเนินการอยา่งไร” มาปรับเป็นค าถามเชิงปริมาณ ผูว้จิยัด าเนินการจดัประชุมเพื่อสร้างความเขา้ใจ
เร่ือง ตวัช้ีวดัของมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางรางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีกรม
อนามยัพฒันาข้ึน ผูแ้ทนของแต่ละโรงพยาบาลน าเคร่ืองมือวิจยัไปเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ
บุคลากร 20-25 รายแลว้ส่งกลบัคืน ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถาม 1,011 ฉบบั ตรวจสอบความครบถว้น
ของขอ้มูลเหลือ 823 ฉบบัน ามาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบ(Factor 
Analysis) โมเดลสมการโครงสร้าง(Structuralequation modeling: SEM) รวมทั้ งการใช้สถิติเชิง
พรรณนา ผลการวิจยัพบว่า 1. ผลการพฒันาตวับ่งช้ี ปรากฏว่า ไดต้วับ่งช้ีท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน
HPHNQAท่ีกรมอนามยัพฒันาข้ึน โดยสามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบใหม่เป็น 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี
องค์ประกอบท่ี 1 ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การออกแบบระบบงาน การจดัการและการ
ปรับปรุงกระบวนการการท างาน ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน การปรับปรุงกระบวนการท างาน
ผลลพัธ์ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผลลพัธ์
ดา้นการเงินและตลาด ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของกระบวนการ 
และผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการมุ่ง เน้นผู ้รับบริการและชุมชน 
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ประกอบดว้ย ความรู้เก่ียวกบับุคลากร การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคลากร การประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร ความรู้เก่ียวกบัผูรั้บบริการและญาติ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการและ
ญาติ การประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการและญาติ ความรู้เก่ียวกบัประชาชนในชุมชน การ
สร้างความสัมพนัธ์กบัประชาชนในชุมชนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน และ 
การวดัผลการด าเนินการองคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นการน าองคก์ร ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ พนัธกิจและ
ค่านิยมดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การส่ือสารและการด าเนินการขององคก์รดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 
การจดัการองคก์รกฎหมายและพฤติกรรมดา้นจริยธรรม การสนบัสนุนชุมชนส าคญัทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รกระบวนการจดัท ากลยุทธ์ วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ การจดัท า
และการถ่ายทอดแผนปฏิบติัการส่งเสริมสุขภาพ และ การคาดการณ์ผลการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพองคป์ระกอบท่ี 4 ดา้นการจดัการสารสนเทศและองคค์วามรู้ ประกอบดว้ย การวเิคราะห์การ
ทบทวนและการปรับปรุงการด าเนินการ การจดัการทรัพยากรดา้นสารสนเทศ การจดัการข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ การจดัการเพื่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ และการเพิ่มคุณค่าแก่บุคลากร 
องคป์ระกอบท่ี 5 ดา้นบุคลากร ประกอบดว้ย การพฒันาบุคลากรและผูน้ า การประเมินความผกูพนั
ของบุคลากร ขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร และบรรยากาศการท างานของบุคลากรดา้น
ส่งเสริมสุขภาพ 

สุปราณี ยมพุก (2554) ศึกษาองคป์ระกอบและรูปแบบยืนยนัโครงสร้างองคป์ระกอบ
สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พบวา่ประกอบดว้ยสมรรถนะ 10 ดา้น 58 
ตวัแปรยอ่ย โดยเรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ย คือ 1)ดา้นการประสานงาน มี 5 ตวัแปร
ยอ่ย 2) ดา้นการส่ือสารจูงใจ มี 4 ตวัแปรยอ่ย3) ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ มี 6 ตวัแปรยอ่ย 4) ดา้นการ
คิดในเชิงวเิคราะห์ มี 5 ตวัแปรยอ่ย 5) ดา้นภาวะผูน้ า มี 10ตวัแปรยอ่ย 6) ดา้นการท างานเป็นทีม มี 6 
ตวัแปรยอ่ย 7) ดา้นการท างานชุมชนเชิงรุก มี 6 ตวัแปรยอ่ย 8) ดา้นการบริการท่ีดีมี 7 ตวัแปรยอ่ย 9) 
ดา้นการมีส่วนร่วมกบัชุมชน มี 4 ตวัแปรย่อย และ 10) ดา้นการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ มี 5 
ตวัแปรยอ่ย 

ลัดดาวัลย์ สืบจิต (2557) ได้ท าการศึกษาสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะครูใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าตวับ่งช้ีสมรรถนะครูใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองค์ประกอบหลัก 3 
องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบหลกัด้านการปฏิบติัตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 2) องค์ประกอบ
หลกัด้านภาวะผูน้ าและการบริหารจดัการ และ3) องค์ประกอบหลกัด้านประสิทธิผลส่วนบุคคล 
และผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างตวับ่งช้ีสมรรถนะครูใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้ง
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กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Chi-square =73.58, ค่า df = 39, ค่า P = 0.07, ค่า GFI= 0.98, ค่า AGFI = 0.96, 
ค่า RMSEA = 0.04) 

อัชฌา สุวรรณกาญจน์ (2555) ท่ีศึกษาวิจยัและพฒันาสมรรถนะเชิงพื้นท่ีทางการ
พยาบาลอนามยัชุมชนโดยใชชุ้มชนเป็นฐานของพยาบาลในจงัหวดัชายแดนใต ้พบวา่ แนวทางการ
พฒันาหลกัสูตรเพื่อพฒันาสมรรถนะเชิงพื้นท่ีทางการพยาบาลอนามยัชุมชนโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน
ของพยาบาลท่ีปฏิบติังานในสามจงัหวดัชายแดนใตมี้ 4กระบวนการ 15 ขั้นตอน คือ 1) กระบวนการ
เขา้ใจชุมชน แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของชุมชน, ขั้นประเมินปัญหาเบ้ืองตน้
ของชุมชน, ขั้นศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม, ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ในการประเมินชุมชน, ขั้นสังเคราะห์
แผนงาน/โครงการแก้ปัญหาอนามยัชุมชน และขั้นสรุปขอ้ความรู้ 2) กระบวนการเขา้ถึงชุมชน 
แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาขอ้มูลชุมชนร่วมกบัชุมชน, ขั้นวเิคราะห์และน าเสนอปัญหา/ขอ้มูล
ร่วมกบัชุมชน, ขั้นจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาร่วมกบัชุมชน, ขั้นวิเคราะห์ปัญหาและก าหนด
แนวทางแกไ้ขร่วมกบัชุมชน, ขั้นวางแผนงาน/โครงการแกไ้ขปัญหาอนามยัชุมชนร่วมกบัชุมชน 3) 
กระบวนการพฒันาชุมชน แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นด าเนินการพฒันาอนามยัชุมชนร่วมกบัชุมชน 
และขั้นประเมินผลการพฒันาอนามยัชุมชนร่วมกบัชุมชน และ 4) กระบวนการสรุปประเมินผลและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นสรุปและประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน และขั้น
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้ข้ารับการอบรม โดยจัดจัดเป็นชุดการฝึกอบรมหลักสูตรพฒันา
สมรรถนะเชิงพื้นท่ีทางการพยาบาลอนามยัชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในจงัหวดัชายแดนใตซ่ึ้ง
ประกอบดว้ยคู่มือวทิยากร คู่มือการฝึกอบรม และเอกสารประกอบการคน้ควา้ 

Kogler et al. (1998) วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลท าให้ความร่วมมือดา้นส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชนมีประสิทธิผลในมลรัฐ North Carolina จาก 10 สมาชิกความร่วมมือโครงการเก่ียวกบัการเลิก
บุหร่ีเพื่อป้องกนัมะเร็ง ซ่ึงด าเนินการ 5 ปี เป็นการประเมินผลในปีท่ี 1 เพื่อวิเคราะห์ระดบัความ
ร่วมมือของสมาชิก ความพึงพอใจของสมาชิก คุณภาพของแผนปฏิบติัการ การกระจายทรัพยากร 
และการท าให้บรรลุผล ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคือ ความร่วมมือพร้อมด้วยการส่ือสารท่ีดีและ
ทกัษะของสมาชิกอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิก ความร่วมมือพร้อมกบัทกัษะ
บุคลากร ทกัษะของผูน้ ากลุ่ม การส่ือสารท่ีดี และการมุ่งเน้นงานท่ีส าคญัอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าการ
กระจายทรัพยากร ความร่วมมือพร้อมกบัการมีเวลามากกวา่ของบุคลากร การส่ือสารท่ีดี การท างาน
ร่วมกนัอยา่งโดดเด่นกวา่และการมีโครงสร้างท่ีซบัซอ้นมากกวา่ ท าใหมี้ระดบัการบรรลุผลมากกวา่ 

Hogg, William et al. (2009) ได้วิจยัเร่ือง กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในการดูแล
สุขภาพเบ้ืองตน้ : โมเดลการบรรลุผลส าเร็จและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการส ารวจจากการสุ่มอยา่ง
ง่าย บุคลากรท่ีให้บริการปฐมภูมิ 137 คน ใน 4 โมเดลของการให้บริการปฐมภูมิเมืองออนตาริโอ 
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(Ontario) ประเทศแคนาดาจากศูนยบ์ริการสุขภาพชุมชน 35 แห่ง เครือข่ายสุขภาพ 35 เครือข่าย และ
หน่วยงานให้บริการสุขภาพ 32 แห่ง โดยมีผูป่้วยผูใ้หญ่ทั้งหมด 4,861 คน ท่ีมีส่วนร่วมในการวิจยั
เร่ืองน้ี ผลการศึกษาพบว่า อตัราของการส่งเสริมสุขภาพสูงกว่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในศูนย์
สุขภาพชุมชนเม่ือเทียบกบัโมเดลบริการอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 8 – 13 ผลการศึกษาคร้ังน้ียืนยนั
ภายหลงัท่ีควบคุมส าหรับผูป่้วยและขอ้มูลโดยรวมของแพทยป์ระจ าครอบครัว ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเชิง
บวกกบัการส่งเสริมสุขภาพ ไดแ้ก่เหตุผลของการมารับบริการ คือ การมาตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ การ
ดูแลภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง โดยผูป่้วยไดรั้บการติดตาม พูดคุย กบับุคลากรคนเดิม จ านวนพยาบาลท่ี
ให้บริการ ร้อยละของผูใ้ห้บริการประจ าครอบครัวซ่ึงเป็นเพศหญิง การประชุมกลุ่มยอ่ยของแพทย ์
และระยะของการนดัท่ียาวกวา่ บุคลากรในสหสาขาวิชาชีพดูแลการส่งเสริมสุขภาพเสมือนกบัเป็น
ส่วนประกอบส าคญัของการดูแลระดบัปฐมภูมิแต่ทว่าบุคลากรดา้นอ่ืนให้ความส าคญักบับทบาท
ของความสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองของการส่งเสริมสุขภาพอยา่งไดผ้ล 
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บทที ่3 
วธิกีารด าเนินการวจิัย 

 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน
ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซ่ึงใช้ทั้ งระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยใชผู้ใ้ห้ขอ้มูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) ประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินการวิจยัและระเบียบวธีิการวจิยั ดงัน้ี 
 
3.1 วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ท่ีมีการศึกษากลุ่ม 
ตัวแปรเดียว โดยศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง การสัมภาษณ์ และสอบถามระดับ 
ความคิด เ ห็นแบบก ลุ่มตัวอย่า ง เ ดียว  ศึกษาสภาวการณ์ไม่ มีการทดลอง  ( the one shot,  
non- experimental case study design 
 ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย เพื่อใหก้ารด าเนินการวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1 การจัดเตรียมโครงการวจัิย 
 ผูว้ิจยัจดัเตรียมโครงร่างวิจยัโดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จากเอกสาร ต ารา ขอ้มูล สถิติ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ 
วารสาร และเวบ็ไซดต่์างๆ และน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั เสนอโครงการวจิยัเพื่อขออนุมติั
โครงการวจิยั 
 ขั้นตอนที ่2 การด าเนินการวิจัย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนของการด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การศึกษาสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล  
คณะพยาบาลศาสตร์ ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กบัสมรรถนะดา้นการ
พยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ทั้งของรัฐและเอกชน จากเอกสาร 
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ต ารา ขอ้มูล สถิติ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ วารสาร และเว็บไซด์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

1.2 สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ไดแ้ก่ 1) อาจารยพ์ยาบาลประจ าสาขา
การพยาบาลอนามยัชุมชน 2) พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัชุมชน 3) พยาบาลเวชปฏิบติั
ชุมชน โดยใช้วิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง มีเกณฑ์การพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ 
ดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน จ านวน 7 คน  

1.3 น าบทสรุปองค์ประกอบสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Document 
Study)  และการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
เพื่อไปสร้างขอ้ค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็น   

ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงใช้ทั้งระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Methodology) มีขั้นตอนดงัน้ี  

2.1 น าองค์ประกอบสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มาจดัท าเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อวดัระดับความ
คิดเห็นแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 

2.2 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั โดยการตรวจสอบความตรง (Content 
Validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ ท่ีเรียกว่า IOC 
(Index of Item-Objective Congruence) ซ่ึงได้ผลค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ อยู่ท่ี  0.70-1.00 
น ามาปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ และทดลองใชเ้คร่ืองมือ (Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีใช้
วิจยั และน ามาวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (Reliability)  โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงผลการหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค ไดค้วามเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .95 

2.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบั
องคป์ระกอบสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  
จากผูใ้ห้ขอ้มูลคือ อาจารยพ์ยาบาลประจ าสาขาการพยาบาลอนามยัชุมชนในคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม และ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัชุมชนท่ีปฏิบติังานใน โรงพยาบาล
ศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสถานีอนามยั
ของรัฐท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
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สมุทรปราการ  รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข ท่ีสังกัดส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็น 
แหล่งฝึกภาคปฏิบติัของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  

2.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีได้กลบัคืนมาไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบ 
เ ชิ งส ารวจ(Exploratory Factor Analysis: EFA)  ด้วยวิ ธี การสกัด ปัจจัยแบบการวิ เคราะ ห์
องค์ประกอบหลัก  (Principal Component Analysis: PCA)  และพัฒนาตัวบ่ ง ช้ีสมรรถนะ 
ดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  

 ขั้นท่ี 3  การยืนยนัองค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยั
ชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  เป็นขั้นตอนการน า
ผลการวจิยัท่ีไดจ้าการศึกษาเอกสาร และการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณมายืนยนัความเหมาะสม 
(propriety standards) ความเป็นไปได ้(feasibility standards) ความเป็นประโยชน์ (utility standards) 
และความถูกตอ้งครอบคลุม (accuracy standards) ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผู ้
ททรงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน  
 ขั้นตอนที ่3 การรายงานผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัน าผลการวจิยั ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะมาจดัท ารายงานการวจิยั  
 
3.2 ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง  

    ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) อาจารยพ์ยาบาลประจ าสาขาการพยาบาลอนามยั
ชุมชนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม และ 2) พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานเก่ียวกับ
ชุมชนท่ีปฏิบติังานใน โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติของรัฐท่ีสังกดักระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้ง
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ท่ีสังกดัส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของ
นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม รวมทั้งส้ิน 1,670 คน (ขอ้มูล ณ เดือน
ตุลาคม 2560)   
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) อาจารยพ์ยาบาลประจ าสาขาการพยาบาลอนามยั
ชุมชนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม และ 2) พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานเก่ียวกับ
ชุมชนท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติของรัฐท่ีสังกดักระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้ง
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ท่ีสังกดัส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของ
นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างตามแนวคิดของ คอมเลยแ์ละลี (Comrey & Lee, 1992) ได้เสนอแนะขนาดตวัอย่างดังน้ี 
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จ านวน 50 ราย ถือวา่ แยม่าก (very poor) จ านวน 100 ราย ถือวา่ ไม่ดี (poor) จ านวน 200 ราย ถือวา่ 
พอใช้ได้ (fair) จ านวน 300 ราย ถือว่า ดี (as a good) จ านวน 500 ราย ถือว่า ดีมาก (as excellent)  
ดงันั้น กลุ่มตวัอย่างท่ีดีควรมีขนาด 300 คน ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์การก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีเปิด
ตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 313 คน ใชว้ธีิการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)  

3.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็น 
การเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ

น ามาสรุปรวมกับหลักการแนวคิด ทฤษฎี ในการก าหนดตัวแปรท่ีศึกษา ประชากรได้แก่ 
ผูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ช่ียวชาญ กลุ่มตวัอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samplings) 
จ านวน 7 คน โดยมีเกณฑใ์นการเลือก  

1) เป็นผูท่ี้มีต าแหน่ง/มีประสบการณ์โดยตรงกับสมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

2) มีส่วนเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมการจดัการสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยั
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์     

3) ผูมี้ผลงานเก่ียวกับสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์       

โดยผูว้จิยัมีวตัถุประสงคใ์นการน าแนวคิดท่ีมาจากความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ผนวกเขา้กบัแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตาม
วตัถุประสงคก์ารวิจยั เพื่อสรุปเป็นขอ้กระทงค าถามในแบบสอบถามความคิดเห็นในการเก็บขอ้มูล
เชิงปริมาณ 
 3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญทีใ่ช้ในการยืนยันผลการวจัิย 
 การยนืยนัองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม โดยใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samplings) 
จ านวน 5 คน โดยมีเกณฑ์ดงัน้ี  

1)  เป็นผูท่ี้มีต าแหน่ง/ มีประสบการณ์โดยตรงกับสมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

2) มีส่วนเก่ียวข้องในการจดัการสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

3) จบการศึกษาวฒิุปริญญาเอก 
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4) เป็นผูมี้ทศันคติท่ีดีและมีวิสัยทศัน์ด้านการส่งเสริมและการจดัการสมรรถนะ
ดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  

 
  3.2.3 ตัวแปรทีศึ่กษา  

ตวัแปรท่ีศึกษาวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรศึกษาดงัน้ี 
1)  ตวัแปรพื้นฐาน คือตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

เพศ อายรุะดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ประสบการณ์ในการท างาน 
2)  ตวัแปรศึกษา คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบของสมรรถนะด้านการ

พยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงได้จากการสรุปผลการ
วเิคราะห์เอกสาร การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ และการยนืยนัองคป์ระกอบและรูปแบบจาก
ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ  

 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในแต่ละขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นที ่1 การศึกษาตวัแปรองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ผูว้จิยัใชก้ารศึกษาเอกสาร งานวจิยัและแบบ
สัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structure Questionnaires) ในการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน
ของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) สอบถามความ
คิดเห็น ของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับชุมชนท่ีปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสถานีอนามยัเฉลิม
พระเกียรติของรัฐท่ีสังกดักระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งศูนยบ์ริการสาธารณสุข ท่ีสังกดัส านัก
อนามยั กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบติัของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม  
 ขั้นที่ 3 การยืนยนัองค์ประกอบตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  ผูว้ิจยัใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structure 
Questionnaires) ในการยนืยนัองคป์ระกอบ 
 3.3.1 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวจัิย 
 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัโดยใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยั
เชิงคุณภาพ ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
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การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
1) การศึกษาตวัแปรองค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยั

ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสัมภาษณ์ก่ึงมี
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 

1.1) ศึกษาวิเคราะห์หลักการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องกับ
สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้ได ้
กลุ่มตวัแปรองคป์ระกอบและน ามาสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 

1.2) น า แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ก่ึ ง มี โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( Semi-Structured Interview)  
ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 7 คน  
  2)  การวิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบและตวับ่งช้ี
สมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เคร่ืองมือใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจ ัยด าเนินการสร้างดังน้ี สร้างแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ให้ครอบคลุมตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยั
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ โดยใชข้อ้ค าถามจากตวัแปรท่ีไดจ้ากการสรุปผล
วิเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิ ได้แบบสอบถามจ านวน 100 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย โดยการ
ตรวจสอบความตรง (Content Validity) ของแบบสอบถามความ โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งราย
ขอ้ ท่ีเรียกว่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) ซ่ึงไดผ้ลค่าดชันีความสอดคล้องรายข้อ 
อยู่ท่ี 0.70-1.00 แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือ และทดลองใช้เคร่ืองมือ (Try Out) กับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีใชว้ิจยั จ  านวน 30 คน แลว้น ามาวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (Reliability)  โดย
วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงผลการหาค่าความ
เช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั .95 

 3)  การยืนยนัองค์ประกอบตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการยืนยนัองค์ประกอบของผูเ้ช่ียวชาญ
และผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5 คน  
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3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้จิยั ไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลโดย 
 3.4.1) การสัมภาษณ์ 
 3.4.2)  การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 

3.5.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน
ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (Document 
synthesis) และการสัมภาษณ์ผู ้เ ช่ียวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) เพื่อรวบรวมขอ้มูลแลว้น าไปก าหนดเป็นตวัแปรในการวจิยัคร้ังน้ี 

3.5.2 การวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) ส าหรับ
ขอ้ค าถามในร่างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการ
พยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

3.5.3 การวิเคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
ของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  
ใชส้ถิติ ดงัน้ี 

1) วิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่า    
ร้อยละ (Percentage)  

2) วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ โดยใช้ค ่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยน าค่ามชัฌิมเลขคณิตเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 4.50-5.00 แสดงวา่ ความเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของตัวบ่งช้ี
สมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ค่ามชัฌิมเลขคณิต 3.50-4.49 แสดงวา่ ความเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของตัวบ่งช้ี
สมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ อยูใ่นระดบัมาก 
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 ค่ามชัฌิมเลขคณิต 2.50-3.49 แสดงวา่ ความเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของตัวบ่งช้ี

สมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่ามชัฌิมเลขคณิต 1.50-2.49 แสดงวา่ ความเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของตัวบ่งช้ี
สมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่ามชัฌิมเลขคณิต 1.00-1.49 แสดงวา่ ความเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของตัวบ่งช้ี
สมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

3.5.4 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป ดว้ยวิธีสกดัปัจจยัแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis: 
PCA) และการหมุนแกนแบบแวริแมกซ์ (varimax rotation) โดยถือว่าตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ
องคป์ระกอบ โดยพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) ท่ีมากกวา่ 1 และถือเอาค่า
องค์ประกอบท่ีใช้ค่า factor loading ของตวัแปรของแต่ละองค์ประกอบท่ีมีค่าท่ี 0.60 ข้ึนไป และ
ตอ้งมีการรวมกลุ่มกนัตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป ตามวธีิของไกเซอร์ (Kaiser) 

3.5.5 การวิเคราะห์เพื่อยืนยนัองคป์ระกอบจากการให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ใช้
การวิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) 
 
3.6 สรุป 
 วตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อทราบองค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการ
พยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ การด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาตวัแปรองค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
ขั้นตอนท่ี 3 การยืนยนัองค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ในขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาตวัแปรองคป์ระกอบของตวับ่งช้ี
สมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นการศึกษา
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีงานวิจยัเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content 
Analysis)  ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยั
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ชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบเชิงส ารวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ด้วยวิธีการสกัดปัจจยัแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis: PCA)  และขั้ นตอนท่ี 3 การยืนย ันองค์ประกอบของตัวบ่ง ช้ี
สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ในขั้นท่ี 2  
มาน าเสนอเป็นองค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มายืนยนัความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็นไปได้ 
(feasibility standards)  ความเป็นประโยชน์  (utility standards)  และความถูกต้องครอบคลุม 
(accuracy standards) ด้วยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน เพื่อใช้ในการยืนยนัองค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยั
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 

การวจิยัเร่ือง “การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม” มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
และตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม 2) เพื่อยืนยนัองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน
ของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
การวิจยั ผูว้ิจยัไดร้วบรวมผลการวิจยั ประมวลขอ้มูลการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันา
ตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เพื่อทราบองค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  

ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์เพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบและการพฒันาตัวบ่งช้ี

สมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สยาม  จากผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่1 การวเิคราะห์เพ่ือทราบองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล

อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม  
1. การวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ  
กลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 313 คน  โดยส่งแบบสอบถามความ

คิดเห็นท่ีมีขอ้ค าถามจ านวน 100 ขอ้ ไปยงัผูใ้หข้อ้มูลจ านวน 313 ฉบบั ไดรั้บกลบัคืนมาจ านวน 313 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์มาวเิคราะห์ผล ดงัน้ี 

ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 313  คน เม่ือแยกพิจารณา
ตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) ดงัรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่ 1  ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
104 
209 

 
33.2 
66.8 

รวม 313 100 
อาย ุ
         20 – 30 ปี 
         31– 40 ปี 
         41 – 50 ปี  
         50 ปีข้ึนไป 

 
67 
146 
44 
56 

 
21.4 
46.6 
14.1 
17.9 

รวม 313 100 
ระดบัการศึกษา 
        ปริญญาตรี 
        ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
        ปริญญาโท 
        ปริญญาเอก  

 
220 
1 
84 
8 

 
70.3 
0.3 
26.8 
2.6 

รวม 313 100 
ต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 
        อาจารยพ์ยาบาล 
        พยาบาลวชิาชีพ 
         อ่ืนๆ 

 
45 
264 
4 

 
14.4 
84.3 
1.3 

รวม 313 100 
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ตารางที ่ 1  ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
        ไม่เกิน 5 ปี  
        มากกวา่ 5 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี 
        มากกวา่ 10 ปีแต่ไม่ถึง 15 ปี 
        มากกวา่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี  
        20 ปี ข้ึนไป 

 
71 
96 
46 
39 
61 

 
22.7 
30.7 
14.7 
12.5 
19.5 

รวม 313 100 
 

จากตารางท่ี 1   พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็นรวมทั้งส้ิน 313 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  จ  านวน 209  คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 และเป็นเพศชาย  จ านวน 104คน คิดเป็นร้อยละ 
33.2 ตามล าดบั  อายุ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 146   คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.6 รองลงมา มีอายุ  20 – 30  ปี จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 มีอายุ 50 ปีข้ึนไป 
จ านวน 56  คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 และ มีอายุ  41 – 50 ปี จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 
ตามล าดบั ระดบัการศึกษา  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีวฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
จ านวน  220  คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 และรองลงมา มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท  จ านวน 84  
คน คิดเป็นร้อยละ 26.8  มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอก  จ านวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ 2..6  และ มี
วฒิุการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต จ านวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 0.3  ตามล าดบั  สถานภาพ
เก่ียวกบัต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  
จ านวน  264  คน คิดเป็นร้อยละ 84.3  รองลงมามีต าแหน่งอาจารยพ์ยาบาล จ านวน  45 คน คิดเป็น
ร้อยละ  1 4 . 4   และ มีต า แห น่ ง อ่ื นๆ  จ านวน   4  คน  คิ ด เ ป็น ร้อยละ  1 . 3  ต ามล า ดับ   
และสภาภาพเก่ียวกับประสบการณ์ในการปฏิบติังาน พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่  
มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี  จ  านวน  96  คน คิดเป็นร้อยละ 30.7  
รองลงมา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 71  คน คิดเป็นร้อยละ 22.7  
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ข้ึนไป จ านวน 61  คน คิดเป็นร้อยละ 19.5   
 มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7  
และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกว่า 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี จ  านวน 39  คน คิดเป็นร้อยละ  
12.5 ตามล าดบั  
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2. การวิเคราะห์เพ่ือทราบองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล

อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยามตามขั้นตอนดงัน้ี 
 2.1 การวเิคราะห์ตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จาก
ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าค่ามชัฌิมเลขคณิตที่ได้มาเทียบ
กับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
 
 

ตารางที่    2   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวับ่งช้ี
ของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม  

(n=313) 
 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ

นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สยาม 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีความโอบออ้มเอ้ืออารี 4.22 .652 มาก 
2. มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยัในตนเอง 4.30 .635 มาก 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมของวชิาชีพ 4.37 .585 มาก 
4. มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือในฐานะพยาบาลผูมี้ความรู้

ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 
4.32 .669 มาก 

5. เป็นต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพ และด้านมีจิต
สาธารณะ 

4.22 .632 มาก 

6. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และ
โตแ้ยง้ดว้ยเหตุผล 

4.29 .613 มาก 

7. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และการใช้
วจิารณญาณทางคลินิก 

4.11 .755 มาก 
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ตารางที ่  2    ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวั
บ่งช้ีของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม (ต่อ) 
 

 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สยาม 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

8. มีทักษะในการส่ือสารเชิงวิชาชีพ รวมทั้ งการให้
ค  าปรึกษา และการสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความเช่ือถือ 

4.04 .762 มาก 

9. ยอมรับความแตกต่างทางความคิด โดยแสดงออกดว้ย
ภาษา ท่าทางท่ีเหมาะสม 

4.20 .699 มาก 

10. มีสัมพนัธภาพเชิงวชิาชีพ วางตนเหมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ี 4.28 .596 มาก 
11. ให้ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นได้ตามศกัยภาพและความ

เหมาะสม 
4.31 .612 มาก 

12. สามารถให้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ทางการพยาบาลและ
สุขภาพ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

4.10 .709 มาก 

13. มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และแสดงออกถึงความพยายาม
ในการลดปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

3.96 .594 มาก 

14. มีพฤติกรรมบริการท่ีแสดงออกถึงความกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

4.16 .516 มาก 

15. ตระหนักในสิทธิ และหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน และ
รับผดิชอบในหนา้ท่ีตามขอบเขตวชิาชีพ 

4.24 .637 มาก 

16. มีความใฝ่รู้ และน าความรู้มาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา
งานท่ีรับผดิชอบ 

4.18 .645 มาก 

17. มี คุณลักษณะของผู ้น า  ใช้กลวิ ธี ก ารน า ในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.95 .629 มาก 

18. สามารถให้เหตุผล เพื่อโน้มน้าวให้ผู ้อ่ืนมีความคิด
คลอ้ยตาม 

3.91 .683 มาก 

19. สามารถ จูงใจ  และสร้างบรรยากาศ ท่ี ดี ในการ
ปฏิบติังาน 

4.09 .697 มาก 
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ตารางที ่  2    ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวั
บ่งช้ีของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม (ต่อ) 
 

 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สยาม 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

20. มีความสามารถในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

4.10 .722 มาก 

21. มีทกัษะในการเจรจาต่อรองดว้ยเหตุผล และประโยชน์
ร่วมกนัในสถานการณ์ท่ีไม่ซบัซอ้น 

3.92 .824 มาก 

22. มีความรู้ เจตคติท่ีดีในการพฒันาคุณภาพ และมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ในชุมชน 

4.15 .645 มาก 

23. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังานโดยใช้ข้อมูล 
ความรู้ และวธีิการท่ีเหมาะสม 

4.08 .713 มาก 

24. มีความรู้ในหลกัการท างานเป็นทีม การสร้างทีมงาน 
และการน าทีมงาน 

4.31 .601 มาก 

25. มีความรับผิดชอบต่อการท างานของทีมและผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึน 

4.15 .737 มาก 

26. มีทกัษะในการท างานกบัชุมชน สามารถปรับตวัเขา้หา
ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.15 .799 มาก 

27. สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยภาษา
ท่าทางท่ีเหมาะสม  

4.30 .786 มาก 

28. สามารถน าเสนอและพูดในเวทีสาธารณะได ้ 4.07 .728 มาก 
29. สามารถมองบริบทของชุมชนได้ เข้าใจในการเป็น

ชุมชน ผูน้ าทอ้งถ่ิน และส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อชุมชน 
4.56 3.389 

มาก
ท่ีสุด 

30. มีความเขา้ใจวฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยม วถีิชีวติ และ
เป้าหมายของชุมชน 

4.02 .832 มาก 

31. มีความตระหนักในคุณค่า ความเช่ือ และศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

4.25 .671 มาก 
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ตารางที ่ 2     ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวั
บ่งช้ีของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม (ต่อ) 

 
 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ

นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สยาม 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

32. ส่งเสริมให้บุคคลในชุมชนได้รับรู้และเขา้ใจในสิทธิ
ของตน 

4.14 .545 มาก 

33. มีความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัการ
พยาบาลของตน 

4.18 .809 มาก 

34. สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งในการปฏิบติัการพยาบาล 

3.97 .719 มาก 

35. สามารถศึกษาข้อมูลสุขภาพชุมชนท่ีจ า เป็น ตาม
มาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
ระดบัปฐมภูมิ  

4.12 .719 มาก 

36. สามารถคดักรองสุขภาพตามปัญหาสุขภาพตามกลุ่ม
อายุ และภาวะคุกคามสุขภาพในท้องถ่ินและตาม
นโยบายของประเทศ 

4.09 .684 มาก 

37. สามารถเฝ้าระวงัการเกิดโรค ความเจ็บป่วย และภาวะ
คุกคามต่อสุขภาพคนในพื้นท่ีรับผดิชอบ 

4.04 .724 มาก 

38. สามารถระบุปัญหาสุขภาพของชุมชน ก ลุ่มคน 
ครอบครัว บุคคลในชุมชน 

4.01 .758 มาก 

39. สามารถวางแผน ออกแบบจัดกิจกรรมการบริการ
สุขภาพ และประเมินผล 

3.94 .749 มาก 

40. สามารถช่วยเหลือผูป่้วยเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพและ
ดูแลสิทธิประโยชน์ท่ีผูป่้วยควรจะไดรั้บ 

4.00 .669 มาก 

41. สามารถบริหารจดัการปัญหาท่ีซับซ้อน ครอบคลุมทุก
มิติ 

4.05 .761 มาก 
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ตารางที ่ 2     ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวั
บ่งช้ีของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม (ต่อ) 
 

 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สยาม 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

42. สามารถวินิจฉัยปัญหา ดูแลบุคคลเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะ
โรค โดยบูรณการหลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละเหตุผลทาง
คลินิกในการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งเป็นองคร์วม 

4.00 .626 มาก 

43. สามารถบริหารจดัการผูป่้วยท่ีต้องการการดูแลอย่าง
ต่อเน่ืองท่ีบา้นโดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรังผูสู้งอายุ 
ผูพ้ิการ มารดาและทารก ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

4.13 .730 มาก 

44. สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่แก่ชุมชน ครอบครัว และบุคคลในการ
ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

3.89 .754 มาก 

45. สามารถเสริมพลังกลุ่มเส่ียงให้สามารถสร้างเสริม
สุขภาพป้องกนัโรคและฟ้ืนฟูสภาพ 

3.90 .704 มาก 

46. ปฏิบติัการพยาบาลโดยแสดงออกซ่ึงความเมตตา กรุณา 
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูใ้ชบ้ริการ 

4.34 .599 มาก 

47. สามารถประเมินสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเหมาะสมกับบุคคล 
วฒันธรรม ภาวะสุขภาพ จากแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม 

4.20 .607 มาก 

48. สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ในการปฏิบติังานกบั
บุคคล ครอบครัว และชุมชน  

4.13 .587 มาก 

49. ให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจยัท่ีเป็นประโยชน์
ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

4.16 .687 มาก 

50. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยัในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพฒันาชุมชนได ้

3.81 .726 มาก 
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ตารางที ่   2   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวั
บ่งช้ีของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม (ต่อ) 
 

 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สยาม 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

51. สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงและปัจจยัท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้งปัจจยัดา้นบุคคล ส่ิงแวดลอ้ม 

4.07 .695 มาก 

52. สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และวินิจฉัยการพยาบาลโดย
ใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์บนพื้นฐานของขอ้มูล 

3.93 .835 มาก 

53. สามารถวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วินิจฉยั
การพยาบาล และเหมาะสมกบับริบททางสังคม  

4.07 .764 มาก 

54. ปฏิบติัการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วินิจฉัยทางการ
พยาบาลและแผนการพยาบาล โดยใช้ศาสตร์ทางการ
พยาบาล 

4.10 .692 มาก 

55. สามารถประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.17 .706 มาก 

56. สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงต่อภาวะสุขภาพ วินิจฉัย
ภาวะสุขภาพ ภาวะเส่ียงต่อโรคและความเจ็บป่วยแก่
บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน 

4.14 .702 มาก 

57. มีความรู้ในหลักการบริหารจัดการ และหลักการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ 

4.04 .794 มาก 

58. สามารถวางแผนการส ร้าง เส ริมสุขภาพบุคคล 
ครอบครัวและชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.04 .717 มาก 

59. สามารถให้ภู มิ คุ ้มกันโรคพื้นฐานตามแนวทางท่ี
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

4.18 .683 มาก 

60. สามารถใหค้  าแนะน าการเล้ียงดู และพฒันาการของเด็ก
ปกติ 

3.99 .734 มาก 
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ตารางที ่  2    ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวั
บ่งช้ีของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม (ต่อ) 
 

 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สยาม 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

61. มีความรู้ดา้นวิทยาการระบาด และสถานการณ์เก่ียวกบั
โรค/การเจ็บป่วยภยัพิบติั ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพใน
ชุมชนท่ีรับผดิชอบ 

4.03 .733 มาก 

62. มีความรู้เร่ืองโรค พยาธิสภาพ การกระจายของโรคการ
วเิคราะห์ การสอบสวนโรค การเฝ้าระวงั/การเจบ็ป่วยท่ี
เป็นปัญหาสุขภาพในชุมชน 

3.92 .909 มาก 

63. มีความรู้เร่ืองการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษา
เบ้ืองตน้ 

4.07 .728 มาก 

64. สามารถประเมินสุขภาพผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพ
กายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 

4.07 .762 มาก 

65. สามารถวางแผน ให้การบ าบดัทางการพยาบาล การ
ฟ้ืนฟูสภาพ และประเมินผลการดูแลผู ้ป่วยกลุ่มท่ีมี
ปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 

4.19 .732 มาก 

66. สามารถประสานความร่วมมือในการจดัการดูแลอยา่ง
ต่อเน่ือง กบัครอบครัวของผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพ
กายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 

4.18 .638 มาก 

67. สามารถเป็นท่ีปรึกษาและให้ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพแก่
ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วย
เร้ือรัง 

4.17 .756 มาก 

68. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันาคุณภาพ
การรักษาพยาบาลผูป่้วย กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและ
จิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน  

4.08 .692 มาก 
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ตารางที ่   2   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวั
บ่งช้ีของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม (ต่อ) 
 

 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สยาม 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

69. มีทักษะในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟู
สุขภาพในผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/
ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 

4.06 .741 มาก 

70. มีทักษะการพฒันาศกัยภาพด้านการดูแลสุขภาพแก่
ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วย
เร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 

4.19 .710 มาก 

71. มีทกัษะการดูแลประคบัประคองผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีบา้น 3.88 .786 มาก 
72. มีทกัษะการจดัการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วย ใน

ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วย
เร้ือรังและ ผูพ้ิการในชุมชน 

4.10 .802 มาก 

73. มีทกัษะในการป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ
ในสถานบริการ และในผูป่้วยท่ีสัมผสัโรค/กลุ่มเส่ียง
ในชุมชน 

4.20 .700 มาก 

74. มีทักษะในการจัดการดูแลประชาชนพร้อมรับใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภยั 

3.88 .760 มาก 

75. สามารถดูแลบรรเทาอาการ ปฐมพยาบาล รับและส่งต่อ
ผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 

4.06 .765 มาก 

76. มีทกัษะในการจดับริการพยาบาลเชิงรุก ท่ีสอดคล้อง
กบัภาวะสุขภาพของผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกาย
และจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 

3.96 .759 มาก 

77. มีทักษะในการสอน และฝึกทักษะให้ผู ้ป่วยและ
ครอบครัวสามารถดูแลตนเองดา้นสุขภาพได ้

4.19 .623 มาก 
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ตารางที ่  2    ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวั
บ่งช้ีของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม (ต่อ) 
 

 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สยาม 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

78. มีทักษะในการรวบรวมและเก็บข้อมูลของบุคคล 
ครอบครัว  และชุมชนท่ีจ า เ ป็นต่อการวางแผน/
โครงการ โดยใช้เทคนิควิ ธีการ ท่ี เหมาะสมจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ 

3.97 .805 มาก 

79. สามารถระบุปัญหาสุขภาพของชุมชน ก ลุ่มคน 
ครอบครัว บุคคลในชุมชน 

4.19 .620 มาก 

80. สามารถวางแผน/ออกแบบ และปฏิบติัการพยาบาล
หรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพกิจกรรมการจดัการปัจจยั
เส่ียง/ภาวะคุกคามสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี
รับผดิชอบ 

3.98 .795 มาก 

81. มีทกัษะในการวางแผนและเขียนแผนงาน/โครงการได ้ 4.06 .769 มาก 
82. สามารถน าเสนอขอ้มูลสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ได ้ 4.01 .736 มาก 
83. สามารถจดัท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั

โรคแก่ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน 
4.22 .722 มาก 

84. สามารถใชก้ลวธีิการด าเนินการสร้างความเขม้แข็งและ
สร้างความร่วมมือของชุมชนในการด าเนินการลด
ปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

3.96 .841 มาก 

85. สามารถใช้ความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน น ามาใช้ใน
การป้องกนัโรคและการส่งเสริมสุขภาพได ้

4.01 .780 มาก 

86. สามารถประเมินภาวะสุขภาพ ความสามารถในการ
ดูแลตนเอง วินิจฉัย การพยาบาลและปฏิบัติการ
พยาบาลไดอ้ยา่งปลอดภยั 

4.02 .701 มาก 
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ตารางที ่  2    ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวั
บ่งช้ีของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม (ต่อ) 
 

 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สยาม 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

87. สามารถใชห้ลกัการดูแลต่อเน่ือง หลกัการดูแลสุขภาพ
ท่ีบา้น ในการพฒันาผูดู้แลและครอบครัวในการดูแล
สุขภาพตนเองได ้

4.16 .618 มาก 

88. สามารถใช้หลกัการดูแลแบบประคบัประคอง ในการ
ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีบา้นได ้

3.83 .849 มาก 

89. สามารถน าการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
ในการดูแลประชาชนทั้งกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเส่ียงผูป่้วย
กลุ่มโรคเร้ือรัง และผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

4.01 .708 มาก 

90. มีความรู้ ความเขา้ใจระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพและ
ดา้นการพยาบาล 

3.99 .846 มาก 

91. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบติังาน โปรแกรมวิเคราะห์พื้นฐาน โปรแกรม
น าเสนองาน การประมวล จดัเก็บ และน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสาร 

4.11 .750 มาก 

92. สามารถใช้เครือข่ายส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สืบคน้
ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพทางดา้นการพยาบาล  

4.15 .769 มาก 

93. สามารถจดัการขอ้มูล และร่วมพฒันาระบบสารสนเทศ 
ในหน่วยงาน 

4.06 .708 มาก 

94. สามารถวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ  
และการเมืองเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบติังาน 

3.90 .708 มาก 
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ตารางที ่      ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัของแต่ละตวับ่งช้ี
ของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม (ต่อ) 
 

 ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สยาม 

มัชฌิม
เลข
คณติ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

95. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและแนวโนม้ดา้น
สุขภาพ ปัจจยัก าหนดภาวะสุขภาพสามารถด าเนินการ
ตามทิศทางนโยบายสุขภาพ 

4.02 .738 มาก 

96. สามารถจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อระบบ
สุขภาพในชุมชน อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.02 .701 มาก 

97. สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน 

4.19 .702 มาก 

98. สามารถผลักดันนโยบายท่ีมีผลต่อสุขภาพในชุมชน 
และ ขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่าง เป็น
รูปธรรม 

3.98 .733 มาก 

99. สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
ว ัฒนธรรม ยึดหลักปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.29 .555 มาก 

100. สามารถวางแผนและด าเนินการจดัการความรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.11 .716 มาก 

 
 จากตารางท่ี  2  พบว่า โดยภาพรวมข้อค าถามทั้ ง 100 ข้อ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x )   
อยู่ระหว่าง 3.03-3.96 แสดงว่า ผูใ้ห้ข้อมูลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัค่าระดับของตวับ่งช้ี โดยมีค่า
มชัฌิมเลขคณิต ( x )  ตั้งแต่ระดบัมากและมากท่ีสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 
0.773-1.393  โดยมีตวับ่งช้ีท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )  อยูใ่นระดบัมาก 99 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 99.00  
และมีตวับ่งช้ีท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 1.00 
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3.  การวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม     

การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป มีข้อตกลงเบ้ืองต้นท่ีส าคัญคือ การตรวจสอบความเหมาะสมท่ีใช้ในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบนั้น โคมเรยแ์ละลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการพิจารณาจ านวนตวัอย่างท่ี
เหมาะสมต่อการวเิคราะห์องคป์ระกอบวา่ จ  านวนตวัอยา่ง 50 ตวัอยา่ง ไม่เหมาะสมอยา่งยิง่  จ  านวน
ตวัอยา่ง 100 ตวัอยา่ง ไม่เหมาะสม จ านวนตวัอยา่ง 200 ตวัอยา่ง พอใช ้จ านวนตวัอยา่ง 300 ตวัอยา่ง 
ดี จ  านวนตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง ดีมาก และจ านวนตัวอย่างมากกว่า 1,000 ตัวอย่าง ดีท่ีสุด  
ซ่ึ งสอดคล้องกับ ทาบาชนิคและไฟเดล (Tabachnik and Fidell)  ท่ียืนย ันว่า  การวิ เคราะห์
องคป์ระกอบตอ้งมีตวัอยา่งอยา่งน้อย 300 ตวัอยา่ง ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีกลุ่มตวัอยา่ง 313 ตวัอยา่ง จึงอยู่
ในเกณฑท่ี์มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไป 
 นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบโดยใชส้ถิติทดสอบ ซ่ึงในท่ีน้ีใชก้ารตรวจสอบโดยสถิติ
ตัวบ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กันโดยพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0-1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of 
Sphericity ใช้ทดสอบตวับ่งช้ีต่างๆ ว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ไดผ้ลดงัตารางท่ี  
 
ตารางที ่  3 ค่า KMO and Bartlett’s Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .918 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 41741.461 

df 4950 

Sig. .000 

 
จากตารางท่ี  3  ผลการทดสอบ KMO ของข้อมูลได้เท่ากับ .918 ซ่ึงไคเซอร์และไรซ์  

(Kaiser and Rice) ไดท้  าการศึกษาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 
ในการวดัความเหมาะสมของขอ้มูล วา่ควรใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบหรือไม่ และสรุปได้
วา่ถา้ค่า KMO ≥0.8 แสดงวา่ขอ้มูลชุดนั้นสามารถใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบไดดี้ แสดงวา่ขอ้มูล
ของผูว้ิจยัมีความเหมาะสมท่ีจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี การทดสอบความสัมพันธ์
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ระหว่างตวับ่งช้ีโดยค่าสถิติ ทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity มีนยัส าคญัทางสถิติ(sig 0.000≤ 
0.05) แสดงวา่เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวับ่งช้ีต่างๆ มีความสัมพนัธ์กนั ดงันั้นขอ้มูลจึง
มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไป 

การวิเคราะห์โดยใช้การสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis: PCA)  ด้วยการหมุนแกนแบบตั้ งฉ าก 
(Orthogonal Rotation) และการหมุนแกนด้วยวิธีวาริแมกซ์  (Varimax Rotation) ใช้เกณฑ์ในการ
เลือกองคป์ระกอบดงัน้ี  

1. มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ตามท่ีแฮร์และคณะ (Hair et.al.) กล่าวว่า
น ้ าหนักองค์ประกอบตั้ งแต่ 0.5 ข้ึนไปเป็นค่าน ้ าหนักท่ีมีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ  (Practically 
Significant) 

2.  ค่าไอเก็น (Eigenvalues) มากกวา่ 1 ตามเกณฑข์องไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion) 
3. มีตวับ่งช้ีอธิบายองคป์ระกอบมากกวา่ 3 ตวัข้ึนไป (Hatcher) 
เม่ือพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ได้จ  านวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของ 

ตวับ่งช้ีดงัตารางท่ี  4 
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ตารางที่  4  องคป์ระกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมของตัวบ่ ง ช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย ชุมชนของนัก ศึกษาพยาบาล  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  
 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 42.563 42.563 42.563 42.563 42.563 42.563 23.015 23.015 23.015 
2 6.636 6.636 49.199 6.636 6.636 49.199 16.903 16.903 39.918 
3 5.160 5.160 54.359 5.160 5.160 54.359 5.743 5.743 45.661 
4 3.028 3.028 57.387 3.028 3.028 57.387 4.090 4.090 49.751 
5 2.756 2.756 60.143 2.756 2.756 60.143 3.314 3.314 53.066 
6 2.208 2.208 62.351 2.208 2.208 62.351 3.140 3.140 56.205 
7 2.121 2.121 64.472 2.121 2.121 64.472 2.719 2.719 58.924 
8 1.844 1.844 66.316 1.844 1.844 66.316 2.667 2.667 61.591 
9 1.798 1.798 68.115 1.798 1.798 68.115 2.473 2.473 64.064 
10 1.694 1.694 69.809 1.694 1.694 69.809 2.409 2.409 66.473 
11 1.556 1.556 71.365 1.556 1.556 71.365 1.953 1.953 68.426 
12 1.393 1.393 72.758 1.393 1.393 72.758 1.829 1.829 70.255 
13 1.280 1.280 74.038 1.280 1.280 74.038 1.792 1.792 72.047 
14 1.266 1.266 75.304 1.266 1.266 75.304 1.766 1.766 73.813 
15 1.176 1.176 76.480 1.176 1.176 76.480 1.727 1.727 75.540 
16 1.087 1.087 77.567 1.087 1.087 77.567 1.646 1.646 77.186 
17 1.024 1.024 78.591 1.024 1.024 78.591 1.406 1.406 78.591 

          

* Extraction Method: Principal Component Analysis. 
  

จากตารางท่ี  4  แสดงจ านวนองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน
ของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม พบว่า องค์ประกอบท่ีมีค่าไอเก็น
มากกวา่ 1 มี 17 องคป์ระกอบ เม่ือหมุนแกนแลว้อธิบายความแปรปรวนไดท้ั้งหมดร้อยละ 78.591 
แต่เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การคดัเลือกองค์ประกอบท่ีมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป  
มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) มากกวา่ 1 และมีตวับ่งช้ีอธิบายองคป์ระกอบมากกวา่ 3 ตวัข้ึนไป พบวา่มี
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เพียง 4 องคป์ระกอบ ท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด เม่ือหมุนแกนแลว้องคป์ระกอบท่ี  1 
มีค่าไอเก็นสูงสุดเท่ากับ 23.015 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้ งหมดได้ร้อยละ 23.015 
องคป์ระกอบท่ี  2 มีค่าไอเก็นสูงสุดเท่ากบั 16.903 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อย
ละ 16.903 องคป์ระกอบท่ี  3 มีค่าไอเก็นสูงสุดเท่ากบั 5.743 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมด
ไดร้้อยละ 5.743 องคป์ระกอบท่ี  4 มีค่าไอเก็นสูงสุดเท่ากบั 4.090 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ทั้งหมดได้ร้อยละ  4.090 และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีค่าไอเก็นและความสามารถในการอธิบาย
ความแปรปรวนทั้งหมดค่อยๆลดลงตามล าดบั และองคป์ระกอบท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดคือ องคป์ระกอบท่ี 1-4 พบวา่ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดท้ั้งหมด  49.751 

นอกจากน้ีน ้ าหนักองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีอธิบายท่ีอธิบายในแต่ละองค์ประกอบ 
หลงัหมุนแกนแสดงไวใ้นตารางท่ี  

 
ตารางที ่ 5   ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีอธิบายท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบหลงัหมุนแกน 
 

ตัวบ่งช้ี ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที1่ กลุ่มที่2 กลุ่มที่3 กลุ่มที่4 
Item66 .865    
Item65 .863    
Item87 .827    
Item81 .802    
Item70 .799    
Item77 .796    
Item85 .790    
Item83 .786    
Item56 .776    
Item51 .748    
Item64 .739    
Item54 .730    
Item55 .730    
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ตารางที่   5  ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีอธิบายท่ีอธิบายในแต่ละองค์ประกอบ 
หลงัหมุนแกน (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 
กลุ่มที1่ กลุ่มที่2 กลุ่มที่3 กลุ่มที่4 

Item76 .727    
Item63 .725    
Item86 .723    
Item68 .715    
Item89 .715    
Item69 .714    
Item50 .690    
Item74 .666    
Item99 .653    
Item97  .847   
Item41  .802   
Item57  .794   
Item93  .787   
Item91  .747   
Item47  .734   
Item79  .706   
Item42  .704   
Item43  .697   
Item46  .682   
Item58  .678   
Item53  .675   
Item90  .661   
Item2   .738  
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ตารางที่   5  ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบและตวับ่งช้ีอธิบายท่ีอธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลงั 
หมุนแกน (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 
กลุ่มที1่ กลุ่มที่2 กลุ่มที่3 กลุ่มที่4 

Item3   .729  
Item4   .716  
Item6   .677  
Item21    .665 
Item20    .660 
Item26                .656 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 
จากตารางท่ี 5  พบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของ

นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม  ตามเกณฑ์การคดัเลือกองคป์ระกอบมี 4 
องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 มีตวับ่งช้ีทั้งหมด 22 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 2 มีตวับ่งช้ีทั้งหมด 
13 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 3 มีตวับ่งช้ีทั้งหมด 4 ตวับ่งช้ี และองคป์ระกอบท่ี 4 มีตวับ่งช้ีทั้งหมด 3 
ตวับ่งช้ี โดยผูว้จิยัไดส้รุปองคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี และมีรายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี  
 
ตารางที่  6  องคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
 

ล าดับที ่ องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี ค่าน า้หนักองค์ประกอบ
(Factor Loading) 

1 องคป์ระกอบท่ี 1 22 0.653 - 0.865 
2 องคป์ระกอบท่ี 2 13 0.661 - 0.847 
3 องคป์ระกอบท่ี 3 4  0.677 - 0.738 
4 องคป์ระกอบท่ี 4 3 0.656 - 0.665 

รวม 42 0.656 - 0.865 
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จากตารางท่ี  6  พบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยามท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีก าหนดมี 4 
องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 มีตวับ่งช้ีท่ีอธิบายองคป์ระกอบทั้งหมด 22 ตวับ่งช้ี มีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.653 - 0.865 องคป์ระกอบท่ี 2 มีตวับ่งช้ีท่ีอธิบายองคป์ระกอบทั้งหมด 13 
ตวับ่งช้ี มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.661 - 0.847 องค์ประกอบท่ี 3 มีตวับ่งช้ีท่ีอธิบาย
องคป์ระกอบทั้งหมด 4 ตวับ่งช้ี มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.677 - 0.738  องคป์ระกอบท่ี 
4 มีตวับ่งช้ีท่ีอธิบายองค์ประกอบทั้งหมด 3 ตวับ่งช้ี มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.656 - 
0.665 รวมมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ีอธิบายองคป์ระกอบทั้งหมด 42 ตวับ่งช้ี มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยู่
ระหวา่ง 0.656 - 0.865  
 
ตารางที ่ 7   การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี 1  
 
ข้อที่ รายการตัวบ่งช้ี น า้หนักองค์ 

ประกอบ 
66 สามารถประสานความร่วมมือในการจัดการดูแลอย่างต่อเน่ือง กับ

ครอบครัวของผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วย
เร้ือรัง 

.865 

65 สามารถวางแผน ให้การบ าบดัทางการพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และ
ประเมินผลการดูแลผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วย
เร้ือรัง 

.863 

87 สามารถใช้หลักการดูแลต่อเน่ือง หลักการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ในการ
พฒันาผูดู้แลและครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองได ้

.827 

81 มีทกัษะในการวางแผนและเขียนแผนงาน/โครงการได ้ .802 
70 มีทกัษะการพฒันาศกัยภาพดา้นการดูแลสุขภาพแก่ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหา

สุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 
.799 

77 มีทกัษะในการสอน และฝึกทกัษะให้ผูป่้วยและครอบครัวสามารถดูแล
ตนเองดา้นสุขภาพได ้

.796 

85 สามารถใชค้วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน น ามาใช้ในการป้องกนัโรคและ
การส่งเสริมสุขภาพได ้

.790 

 



92 

 

 

ตารางที่  7   การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี 1 
 
ข้อที่ รายการตัวบ่งช้ี น า้หนักองค์ 

ประกอบ 
83 สามารถจดัท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคแก่ครอบครัว 

กลุ่มคนและชุมชน 
.786 

56 สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงต่อภาวะสุขภาพ วินิจฉัยภาวะสุขภาพ ภาวะ
เส่ียงต่อโรคและความเจบ็ป่วยแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน 

.776 

51 สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงและปัจจยัท่ีส่งเสริมสุขภาพ ทั้งปัจจยัด้าน
บุคคล ส่ิงแวดลอ้ม 

.748 

64 สามารถประเมินสุขภาพผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะ
เจบ็ป่วยเร้ือรัง 

.739 

54 ปฏิบัติการพยาบาลท่ีสอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและ
แผนการพยาบาล โดยใชศ้าสตร์ทางการพยาบาล 

.730 

55 สามารถประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง .730 
76 มีทกัษะในการจดับริการพยาบาลเชิงรุก ท่ีสอดคลอ้งกบัภาวะสุขภาพของ

ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการ
ในชุมชน 

.727 

63 มีความรู้เร่ืองการตรวจ การวนิิจฉยั และการรักษาเบ้ืองตน้ .725 
86 สามารถประเมินภาวะสุขภาพ ความสามารถในการดูแลตนเอง วินิจฉัย 

การพยาบาลและปฏิบติัการพยาบาลไดอ้ยา่งปลอดภยั 
.723 

68 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันาคุณภาพการรักษาพยาบาล
ผูป่้วย กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการ
ในชุมชน 

.715 

89 สามารถน าการเปล่ียนแปลงให้เกิดการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการดูแล
ประชาชนทั้งกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเส่ียงผูป่้วยกลุ่มโรคเร้ือรัง และผูป่้วย
ระยะสุดทา้ย 

.715 

69 มีทกัษะในการส่งเสริม ป้องกนั ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพในผูป่้วยกลุ่มท่ีมี
ปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 

.714 
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ตารางที่  7   การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี 1 
 
ข้อที่ รายการตัวบ่งช้ี น า้หนักองค์ 

ประกอบ 
50 สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยัในการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันา

ชุมชนได ้
.690 

53 สามารถวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วินิจฉยัการพยาบาล และ
เหมาะสมกบับริบททางสังคม 

.666 

90 มีความรู้ ความเขา้ใจระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพและดา้นการพยาบาล .653 
ค่าความแปรปรวนของตวับ่งช้ี(eigenvalues) 23.015 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 23.015 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative percent of variance) 23.015 

 
จากตารางท่ี  7  พบว่าองค์ประกอบดา้นท่ี 1 มีตวับ่งช้ีย่อยจ านวน 22 ตวั ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกั

ขององค์ประกอบระหว่าง 0.653 - 0.865   มีค่าไอเก็น (Eigenvalues)   สูงสุดเท่ากบั 23.015   มีค่า
ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 23.015 และมีค่าร้อยละความแปรปรวนสะสม
ของตวัแปร (Cumulative Percent of Variance) 23.015   ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวับ่งช้ี
กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ พบวา่ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 1 กล่าวคือตวับ่งช้ีทั้ง 22 ตวั
บ่งช้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีร่วมบรรยายองค์ประกอบท่ี 1 ไดดี้ท่ีสุด  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ตวั
บ่งช้ี “สามารถประสานความร่วมมือในการจดัการดูแลอยา่งต่อเน่ือง กบัครอบครัวของผูป่้วยกลุ่มท่ี
มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง” มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุดคือ 0.865 
ส าหรับตวับ่งช้ี “มีความรู้ ความเขา้ใจระบบสารสนเทศด้านสุขภาพและด้านการพยาบาล” มีค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุดคือ 0.653 และผูว้ิจยัตั้งช่ือองค์ประกอบน้ีว่า “สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนตามมาตรฐานวชิาชีพ” ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 1  
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ตารางที ่ 8  การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี  2  
 
ข้อที่ รายการตัวบ่งช้ี น า้หนักองค์ 

ประกอบ 
97 สามารถสร้างบรรยากาศใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน .847 
41 สามารถบริหารจดัการปัญหาท่ีซบัซอ้น ครอบคลุมทุกมิติ .802 
57 มีความรู้ในหลกัการบริหารจดัการ และหลกัการเสริมสร้างพลงัอ านาจ .794 
93 สามารถจดัการขอ้มูล และร่วมพฒันาระบบสารสนเทศ ในหน่วยงาน .787 
91 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

โปรแกรมวิเคราะห์พื้นฐาน โปรแกรมน าเสนองาน การประมวล จดัเก็บ 
และน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร 

.747 

47 สามารถประเมินสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษท่ี์เหมาะสมกบับุคคล วฒันธรรม ภาวะสุขภาพ จากแหล่งขอ้มูล
ท่ีเหมาะสม 

.734 

79 สามารถระบุปัญหาสุขภาพของชุมชน กลุ่มคน ครอบครัว บุคคลใน
ชุมชน 

.706 

42 สามารถวินิจฉยัปัญหา ดูแลบุคคลเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะโรค โดยบูรณาการ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์และเหตุผลทางคลินิกในการตดัสินใจแกปั้ญหา
อยา่งเป็นองคร์วม 

.704 

43 สามารถบริหารจัดการผูป่้วยท่ีต้องการการดูแลอย่างต่อเน่ืองท่ีบ้าน
โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรังผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ มารดาและทารก ผูป่้วย
ระยะสุดทา้ย 

.697 

46 ปฏิบัติการพยาบาลโดยแสดงออกซ่ึงความเมตตา กรุณา ค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผูใ้ชบ้ริการ 

.682 

58 สามารถวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้
อยา่งเหมาะสม 

.678 

53 สามารถวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคล้องกบัข้อวินิจฉัยการพยาบาล 
และเหมาะสมกบับริบททางสังคม 

.675 

90 มีความรู้ ความเขา้ใจระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพและดา้นการพยาบาล .661 
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ตารางที ่ 8  การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี  2  
 
ข้อที่ รายการตัวบ่งช้ี น า้หนักองค์ 

ประกอบ 
ค่าความแปรปรวนของตวับ่งช้ี(eigenvalues) 16.903 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 16.903 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative percent of variance) 39.918 

 
จากตารางท่ี 8  พบว่าองค์ประกอบดา้นท่ี 2 มีตวับ่งช้ีย่อยจ านวน 13 ตวั ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกั

ขององคป์ระกอบระหวา่ง 0.661 - 0.847 มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) สูงสุดเท่ากบั 16.903 มีค่าร้อยละ
ของความแปรปรวน (Percent of Variance)  16.903 และมีค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวั
แปร (Cumulative percent of variance) 39.918  ซ่ึงเม่ือเทียบกับความแปรปรวนของตัวบ่งช้ีกับ
องคป์ระกอบอ่ืนๆ พบวา่ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 2 กล่าวคือตวับ่งช้ีทั้ง 13 ตวับ่งช้ี
เป็นตวับ่งช้ีท่ีร่วมบรรยายองค์ประกอบท่ี 2 ไดดี้ท่ีสุด  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ตวับ่งช้ี 
“สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน” มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาก
ท่ีสุดคือ 0.847  ส าหรับตวับ่งช้ี “มีความรู้ ความเขา้ใจระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพและด้านการ
พยาบาล” มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุดคือ 0. 661 และผู ้วิจ ัยตั้ งช่ือองค์ประกอบน้ีว่า 
“สมรรถนะด้านความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักฐานเชิงประจักษ์และการเสริมสร้าง
พลงัอ านาจ” ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 2  

 
ตารางที ่  9  การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี 3  
 
ข้อที่ รายการตัวบ่งช้ี น า้หนักองค์ 

ประกอบ 
2 มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยัในตนเอง .738 
3 มีคุณธรรมและจริยธรรมของวชิาชีพ .729 
4 มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือในฐานะพยาบาลผูมี้ความรู้ความสามารถในการ

ดูแลสุขภาพ 
.716 
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ตารางที ่ 9   การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี 3  (ต่อ) 
 
ข้อที่ รายการตัวบ่งช้ี น า้หนักองค์ 

ประกอบ 
6 มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผล     .677 

ค่าความแปรปรวนของตวับ่งช้ี(eigenvalues) 5.743 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 5.743 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative percent of variance) 45.661 

 
จากตารางท่ี 9   พบวา่องคป์ระกอบดา้นท่ี 3 มีตวับ่งช้ียอ่ยจ านวน 4 ตวั ซ่ึงมีค่าน ้าหนกัของ

องคป์ระกอบระหวา่ง  0.677 - 0.738 มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) สูงสุดเท่ากบั 5.743 มีค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน (Percent of Variance) 5.743 และมีค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร 
(Cumulative Percent of Variance) 45.661  ซ่ึ ง เ ม่ือ เ ทียบกับความแปรปรวนของตัวบ่ ง ช้ีกับ
องคป์ระกอบอ่ืนๆ พบวา่ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี  3  ตวับ่งช้ีทั้ง 4 ตวับ่งช้ีเป็นตวั
บ่งช้ีท่ีร่วมบรรยายองคป์ระกอบท่ี 3 ไดดี้ท่ีสุด  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ตวับ่งช้ี “มีความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยัในตนเอง” มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุดคือ 0.738 ส าหรับตวับ่งช้ี 
“มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผล” มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
นอ้ยท่ีสุดคือ 0.677 และผูว้จิยัตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และผู้น า
การเปลีย่นแปลง” ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 3  
 
ตารางที ่ 10  การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี 4  
 
ข้อที่ รายการตัวบ่งช้ี น า้หนักองค์ 

ประกอบ 
20 มีความสามารถในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน .665 
21 มีทักษะในการเจรจาต่อรองด้วย เหตุผล และประโยชน์ ร่วมกัน 

ในสถานการณ์ท่ีไม่ซบัซอ้น 
.660 

26 มีทักษะในการท างานกับชุมชน สามารถปรับตัว เข้าหาชุมชนได ้
เป็นอยา่งดี 

.656 
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ตารางที ่ 10  การวเิคราะห์องคป์ระกอบดา้นท่ี 4  (ต่อ) 
 
ข้อที่ รายการตัวบ่งช้ี น า้หนักองค์ 

ประกอบ 
ค่าความแปรปรวนของตวับ่งช้ี(eigenvalues) 4.090 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 4.090 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative percent of variance) 49.751 

 
จากตารางท่ี  10  พบว่าองค์ประกอบดา้นท่ี 4 มีตวับ่งช้ีย่อยจ านวน 3 ตวั ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกั

ขององคป์ระกอบระหวา่ง 0.656 - 0.665 มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) สูงสุดเท่ากบั 4.090   มีค่าร้อยละ
ของความแปรปรวน  (Percent of Variance)  4.090 และมีค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวั
แปร (Cumulative Percent of Variance) 49.751 ซ่ึงเม่ือเทียบกับความแปรปรวนของตัวบ่งช้ีกับ
องคป์ระกอบอ่ืนๆ พบวา่ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี  4  ตวับ่งช้ีทั้ง 3 ตวับ่งช้ีเป็นตวั
บ่งช้ีท่ีร่วมบรรยายองค์ประกอบท่ี 4 ได้ดีท่ีสุด  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ตัวบ่งช้ี   
“มีความสามารถในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน” มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบมากท่ีสุดคือ 0.665 ส าหรับตวับ่งช้ี “มีทกัษะในการท างานกบัชุมชน สามารถปรับตวั
เข้าหาชุมชนได้เป็นอย่างดี” มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุดคือ 0.656 และผู ้วิจ ัยตั้ ง ช่ือ
องคป์ระกอบน้ีวา่ “สมรรถนะด้านมนุษยสัมพนัธ์และการส่ือสาร ”  ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 4   

จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อสกดัตวับ่งช้ี
ให้เหลือตวับ่งช้ีองค์ประกอบของสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยามท่ีส าคญั โดยการวิเคราะห์ดว้ยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็น
สูงสุด (maximum likelihood)เพื่อให้ได้ตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญ ซ่ึงปรากฏได้ว่าองค์ประกอบของ มีค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ท่ี  0.60 และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด พบว่า 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ผูว้จิยัจึงสรุปองคป์ระกอบไดด้งัภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2  องค์ประกอบสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
 
     จากภาพท่ี  2  อธิบายไดว้า่ องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยั
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ
ดงัน้ี  

1. องค์ประกอบ “สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนตามมาตรฐาน

วิชาชีพ” ประกอบด้วย 1) สามารถประสานความร่วมมือในการจัดการดูแลอย่างต่อเน่ือง กับ

ครอบครัวของผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง 2) สามารถวางแผน ให้

การบ าบดัทางการพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และประเมินผลการดูแลผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกาย

และจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 3) สามารถใชห้ลกัการดูแลต่อเน่ือง หลกัการดูแลสุขภาพท่ีบา้น ในการ

พฒันาผูดู้แลและครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองได้ 4) มีทกัษะในการวางแผนและเขียน

แผนงาน/โครงการได ้5) มีทกัษะการพฒันาศกัยภาพดา้นการดูแลสุขภาพแก่ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหา

สุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 6) มีทกัษะในการสอน และฝึกทกัษะ

องค์ประกอบสมรรถนะด้านการ
พยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษา

พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม 

องคป์ระกอบท่ี 1  สมรรถนะดา้นการ
ปฏิบติัการพยาบาลอนามยัชุมชนตาม

มาตรฐานวชิาชีพ 

องคป์ระกอบท่ี 2 สมรรถนะดา้น
ความสามารถในการบริหารจดัการตาม

หลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ 

องคป์ระกอบท่ี 4 สมรรถนะดา้นมนุษย
สมัพนัธ์และการส่ือสาร 

องคป์ระกอบท่ี 3 สมรรถนะดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และผูน้ าการ

เปล่ียนแปลง 
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ให้ผูป่้วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพได้ 7) สามารถใช้ความรู้จากภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน น ามาใชใ้นการป้องกนัโรคและการส่งเสริมสุขภาพได ้8) สามารถจดัท าโครงการสร้างเสริม

สุขภาพ การป้องกนัโรคแก่ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน 9) สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงต่อภาวะ

สุขภาพ วนิิจฉยัภาวะสุขภาพ ภาวะเส่ียงต่อโรคและความเจบ็ป่วยแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และ

ชุมชน 10) สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงและปัจจยัท่ีส่งเสริมสุขภาพ ทั้งปัจจยัดา้นบุคคล ส่ิงแวดลอ้ม 

11) สามารถประเมินสุขภาพผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง 12) 

ปฏิบติัการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วินิจฉยัทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล โดยใชศ้าสตร์

ทางการพยาบาล 13) สามารถประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาลอย่างต่อเน่ือง 14) มีทกัษะในการ

จดับริการพยาบาลเชิงรุก ท่ีสอดคลอ้งกบัภาวะสุขภาพของผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/

ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 15) มีความรู้เร่ืองการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษา

เบ้ืองตน้ 16) สามารถประเมินภาวะสุขภาพ ความสามารถในการดูแลตนเอง วินิจฉยั การพยาบาล

และปฏิบติัการพยาบาลได้อย่างปลอดภยั 17) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันา

คุณภาพการรักษาพยาบาลผูป่้วย กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการ

ในชุมชน 18) สามารถน าการเปล่ียนแปลงให้เกิดการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการดูแลประชาชนทั้งกลุ่ม

สุขภาพดี กลุ่มเส่ียงผูป่้วยกลุ่มโรคเร้ือรัง และผูป่้วยระยะสุดทา้ย 19) ทกัษะในการส่งเสริม ป้องกนั 

ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพในผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการ

ในชุมชน 20) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยัในการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาชุมชนได้  

21) สามารถวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วินิจฉัยการพยาบาล และเหมาะสมกบับริบท

ทางสังคม 22) มีความรู้ ความเขา้ใจระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพและดา้นการพยาบาล 

2. องค์ประกอบ “สมรรถนะด้านความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักฐานเชิง

ประจักษ์และการเสริมสร้างพลังอ านาจ” ประกอบดว้ย 1) สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วน

ร่วมในการปฏิบติังาน 2) สามารถบริหารจดัการปัญหาท่ีซบัซ้อน ครอบคลุมทุกมิติ 3) มีความรู้ใน

หลกัการบริหารจดัการ และหลกัการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 4) สามารถจดัการขอ้มูล และร่วมพฒันา

ระบบสารสนเทศ ในหน่วยงาน 5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการ

ปฏิบติังาน โปรแกรมวิเคราะห์พื้นฐาน โปรแกรมน าเสนองาน การประมวล จดัเก็บ และน าเสนอ

ขอ้มูลข่าวสาร 6) สามารถประเมินสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์

ท่ีเหมาะสมกบับุคคล วฒันธรรม ภาวะสุขภาพ จากแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม 7) สามารถระบุปัญหา

สุขภาพของชุมชน กลุ่มคน ครอบครัว บุคคลในชุมชน 8) สามารถวินิจฉยัปัญหา ดูแลบุคคลเฉพาะ
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กลุ่ม/เฉพาะโรค โดยบูรณาการหลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละเหตุผลทางคลินิกในการตดัสินใจแกปั้ญหา

อยา่งเป็นองคร์วม 9) สามารถบริหารจดัการผูป่้วยท่ีตอ้งการการดูแลอยา่งต่อเน่ืองท่ีบา้นโดยเฉพาะ

กลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรังผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ มารดาและทารก ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 10) ปฏิบติัการพยาบาล

โดยแสดงออกซ่ึงความเมตตา กรุณา ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูใ้ช้บริการ 11) สามารถวาง

แผนการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 12) สามารถวางแผนการ

พยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วินิจฉัยการพยาบาล และเหมาะสมกบับริบททางสังคม 13) มีความรู้ 

ความเขา้ใจระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพและดา้นการพยาบาล  

3. องค์ประกอบ “สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และผู้น าการเปลี่ยนแปลง” 

ประกอบดว้ย 1) มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยัในตนเอง 2) มีคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ 

3) มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือในฐานะพยาบาลผูมี้ความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 4) มีวุฒิ

ภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผล 

4. องค์ประกอบ “สมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์และการส่ือสาร” ประกอบด้วย  

1) มีความสามารถในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 2) มีทกัษะใน

การเจรจาต่อรองดว้ยเหตุผล และประโยชน์ร่วมกนัในสถานการณ์ท่ีไม่ซบัซ้อน 3) มีทกัษะในการ

ท างานกบัชุมชน สามารถปรับตวัเขา้หาชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ตอนที่ 2  การวิเคราะห์เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบและการพัฒนาตัวบ่งช้ี

สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัย
สยาม  จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 

การวิ เคราะห์ค่าความถ่ีและค่าร้อยละของผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เ ช่ียวชาญท่ีมีต่อ

องคป์ระกอบและการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม   ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจ ัยได้น าร่าง ท่ีได้จากการวิเคราะห์

องคป์ระกอบและการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามในตอนท่ี 1 มายืนยนัเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ โดยการ

น าเสนอองคป์ระกอบและการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษา

พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ดว้ยวิธีการยืนยนัโดยการอา้งอิงผูท้รงคุณวุฒิและ

ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ผูว้ิจยัก าหนดกรอบการยืนยนัองค์ประกอบและรูปแบบ 4 ดา้นคือ ความ

เหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) ความเป็นประโยชน์ 
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(Utility Standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy Standards) พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ และ

การวิพากษ์เพื่อปรับปรุงให้ไดอ้งค์ประกอบและรูปแบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของคณะ

พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูว้ิจยัใช้เกณฑ์การคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิ

และผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์จากภาครัฐ ภาคเอกชน ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี  11 

ตารางที่  11   จ านวน ค่าร้อยละของความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญต่อองคป์ระกอบ
และการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  
   

 
องคป์ระกอบ
และการพฒันา

ตวับ่งช้ี
สมรรถนะดา้น
การพยาบาล
อนามยัชุมชน 

ผลการยนืยนังานวจิยัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็น

ประโยชน ์
ความถูกตอ้งครอบคลุม 

เหมาะส
ม 

ไม่
เหมาะ 
สม 

เป็นไปได ้ เป็น 
ไปไม่ได ้

เป็น
ประ 
โยชน์ 

ไม่เป็น
ประ 
โยชน์ 

ถูกตอ้ง
ครอบคลุม 

ไม่ถูกตอ้ง
ครอบคลมุ 

f % f % f % f % f % f % f % f % 
1. สมรรถนะ
ดา้นการ
ปฏิบติัการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชนตาม
มาตรฐาน
วชิาชีพ 

5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 

2. สมรรถนะ
ดา้น
ความสามารถ
ในการบริหาร
จดัการตาม
หลกัฐานเชิง
ประจกัษแ์ละ
การเสริมสร้าง
พลงัอ านาจ 

5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 
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ตารางที่  11   จ  านวน ค่าร้อยละของความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญต่อองคป์ระกอบ
และการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบ
และการพฒันา

ตวับ่งช้ี
สมรรถนะดา้น
การพยาบาล
อนามยัชุมชน 

ผลการยนืยนังานวจิยัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็น

ประโยชน ์
ความถูกตอ้ง
ครอบคลุม 

เหมาะส
ม 

ไม่
เหมาะ 
สม 

เป็นไปได ้ เป็น 
ไปไม่ได ้

เป็น
ประ 
โยชน์ 

ไม่เป็น
ประ 
โยชน์ 

ถูกตอ้ง
ครอบคลุม 

ไม่ถูกตอ้ง
ครอบคลมุ 

f % f % f % f % f % f % f % f % 
3. สมรรถนะ
ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง 

5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 

4. สมรรถนะ
ดา้นมนุษย
สมัพนัธ์และการ
ส่ือสาร 

5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 4 80.00 1 20.00 

 
จากตารางท่ี 11   พบวา่ ความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองคป์ระกอบและ

การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม โดยผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญยืนยนังานวิจยัคร้ังน้ี ในประเด็นดงัน้ี 
ไดแ้ก่ ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุม เม่ือแยก
พิจารณาในแต่ละองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลอนามยั
ชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และ
ความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ100 2) องค์ประกอบสมรรถนะด้านความสามารถในการ
บริหารจดัการตามหลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละการเสริมสร้างพลงัอ านาจ  ในประเด็นความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ100  3)องคป์ระกอบ
สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และผูน้ าการเปล่ียนแปลง ในประเด็นความเหมาะสม ความ
เป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 100  4) องค์ประกอบ
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สมรรถนะดา้นมนุษยสัมพนัธ์และการส่ือสาร ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได ้คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในประเด็นความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 80.00 และไม่
มีความถูกตอ้งครอบคลุมร้อยละ 20.00 อย่างไรก็ตามผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความ
คิดเห็นในภาพรวมพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหไ้ดอ้งคป์ระกอบท่ีเหมาะสมต่อไป 

การสังเคราะห์ข้อสรุปความคิดเห็น และข้อวิพากษ์เกี่ยวกับองค์ประกอบการพัฒนา
ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยามจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ  

 ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญได้ยืนยนังานวิจยัคร้ังน้ี ในประเด็นดังน้ี ได้แก่ ความ
เหมาะสม ความเป็นได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม รวมทั้งข ้อสรุป
ความคิด เห็น  และข ้อว ิพากษ ์เ กี ่ยวก ับองค ์ประกอบและ รูปแบบ เพื ่อปรับป รุงให ้ได้
องค์ประกอบที่เหมาะสม โดยมีความคิดเห็นขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบเพิ่มเติม 
ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป ดังน้ี องคป์ระกอบสมรรถนะดา้น
การปฏิบติัการพยาบาลอนามยัชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็น
ประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงองค์ประกอบสมรรถนะด้านการ
ปฏิบติัการพยาบาลอนามยัชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพมีความส าคญัมากท่ีสุดในการพฒันาการ
จดัการเรียนการสอน การจดัหลกัสูตร  เพราะสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนมีคุณลกัษณะ
ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมท่ีองคก์ารตอ้งการ หากบุคคลนั้นมีพฤติกรรมการท างานท่ีองค์การก าหนดก็จะสามารถ
ปฏิบติังานให้ส าเร็จตามความตอ้งการขององค์การ และสามารถน าพาองค์การให้บรรลุเป้าหมาย 
ดงันั้นการพฒันาสมรรถนะในการพยาบาลอนามยัชุมชนให้แก่นกัศึกษาพยาบาลจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
จะน าประโยชน์มาสู่สถาบนัการศึกษาพยาบาล ในการบริหารปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนการ
สอน การจดัหลกัสูตร และนกัศึกษาเกิดเจตคติในทางท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาล เพื่อให้นกัศึกษา
พยาบาลประสบความส าเร็จในการเรียน  

องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะด้านความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์และการเสริมสร้างพลังอ านาจ ผูท้รงคุณวุฒิและผู เ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป 
ดังน้ี องคป์ระกอบน้ีในประเด็นความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงการ
บริหารจดัการตามหลักฐานเชิงประจกัษ์มีความจ าเป็นมากข้ึนเน่ืองจากปัจจุบนัน้ีการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ไดมี้การพฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ท าใหเ้กิดการคน้พบองค์
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ความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลาอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับการจดัการศึกษาในพยาบาลวิชาชีพ สภาการพยาบาล
ได้ก าหนดให้การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)  
ให้เป็นสมรรถนะท่ีส าคญัของวิชาชีพพยาบาล เน่ืองจากการพยาบาลตามหลกัฐานเชิงประจกัษเ์ป็น
เคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัพยาบาล  

องค์ประกอบที่  3 สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป ดังน้ี องคป์ระกอบดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
และผูน้ าการเปล่ียนแปลง ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และ
ความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงองคป์ระกอบน้ีมีความจ าเป็นอยา่งมากส าหรับการจดั
การศึกษาในพยาบาลวชิาชีพ สภาการพยาบาลไดก้ าหนดเป็นสมรรถนะหลกัของวชิาชีพพยาบาล 

องค์ประกอบที่  4   องค์ประกอบสมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์และการส่ือสาร 
ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป ดังน้ี องคป์ระกอบสมรรถนะดา้นมนุษย
สัมพนัธ์และการส่ือสาร ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้  
คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในประเด็นความถูกตอ้งครอบคลุม ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ 1  ท่านมี
ความคิดเห็นว่ายงัไม่ครอบคลุม เน่ืองจากการ   การส่ือสารมีความส าคญั และมีผลต่อการงาน
บริการพยาบาล จะเห็นได้ วา่ในชีวิตการท างานประจ าวนั มกัพบความเขา้ใจผิด ความผิดพลาดจาก
การส่ือสาร ซ่ึงบ่อยคร้ังน ามาสู่การฟ้องร้อง/ร้องเรียน ปัญหาและขอ้ขดัขอ้งท่ีพบบ่อยในการส่ือสาร
ของพยาบาล ไดแ้ก่ การขาดสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูป่้วย และญาติ การพูดใหข้อ้มูลท่ีมากเกินไป (หรือ
นอ้ย เกินไป) การไม่เขา้ใจในปัญหาและความกงัวลใจ ของผูป่้วยอยา่งแทจ้ริง จึงควรมีการเพิ่มเติม
ในเร่ืองส่ือสาร เช่น หลกัสุนทรียสนทนา  

 



บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม” ใชร้ะเบียบวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed 
methods) ซ่ึงใช้ทั้ งระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) การวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะ
ดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 2) 
เพื่อยืนยนัองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผูว้ิจยัการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะด้านการ
พยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล โดยศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง กบัองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาล จากเอกสาร ต ารา 
ขอ้มูล สถิติ ผลงานวจิยั บทความวชิาการ วารสาร และเวบ็ไซดต่์างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู ้เ ช่ี ยวชาญและผู ้ทรง คุณวุ ฒิ  ท่ีมาจากคณะพยาบาลศาสต ร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษา และหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานด้านการพยาบาล
อนามยัชุมชน โดยใชว้ธีิการคดัเลือกแบบเจาะจง มีเกณฑก์ารพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์
ดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน จ านวน 7 คน มาวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อไปสร้างขอ้
ค า ถ ามของแบบสอบถ าม   เ พื่ อ ว ัด ร ะดับค ว าม คิ ด เ ห็น แบบ ลิ เ ค อ ร์ท  (Likert Scale)  
ซ่ึงเป็นผู ้ให้ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในการวิจัย ดังนั้ น จึงได้กลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถามทั้ งส้ิน 313 คน  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency)  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และการวิเคราะห์หาองค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป และใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจากผูผู้ท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อทราบผลการยืนยนัองคป์ระกอบตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) 
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5.1 สรุปผลการวจัิย 
การวิจยัเร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษา

พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  ไดข้อ้คน้พบดงัน้ี องคป์ระกอบตวับ่งช้ีสมรรถนะ
ด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบดงัน้ี  
                องค์ประกอบที ่1 “สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนตามมาตรฐาน

วิชาชีพ” ประกอบด้วย 1) สามารถประสานความร่วมมือในการจัดการดูแลอย่างต่อเน่ือง กับ

ครอบครัวของผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง 2) สามารถวางแผน ให้

การบ าบดัทางการพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และประเมินผลการดูแลผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกาย

และจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 3) สามารถใชห้ลกัการดูแลต่อเน่ือง หลกัการดูแลสุขภาพท่ีบา้น ในการ

พฒันาผูดู้แลและครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองได้ 4) มีทกัษะในการวางแผนและเขียน

แผนงาน/โครงการได ้5) มีทกัษะการพฒันาศกัยภาพดา้นการดูแลสุขภาพแก่ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหา

สุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 6) มีทกัษะในการสอน และฝึกทกัษะ

ให้ผูป่้วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพได้ 7) สามารถใช้ความรู้จากภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน น ามาใชใ้นการป้องกนัโรคและการส่งเสริมสุขภาพได ้8) สามารถจดัท าโครงการสร้างเสริม

สุขภาพ การป้องกนัโรคแก่ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน 9) สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงต่อภาวะ

สุขภาพ วนิิจฉยัภาวะสุขภาพ ภาวะเส่ียงต่อโรคและความเจบ็ป่วยแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และ

ชุมชน 10) สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงและปัจจยัท่ีส่งเสริมสุขภาพ ทั้งปัจจยัดา้นบุคคล ส่ิงแวดลอ้ม 

11) สามารถประเมินสุขภาพผู ้ป่วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเ ร้ือรัง  

12) ปฏิบติัการพยาบาลท่ีสอดคล้องกบัขอ้วินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล โดยใช้

ศาสตร์ทางการพยาบาล 13) สามารถประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาลอย่างต่อเน่ือง 14) มีทกัษะ

ในการจดับริการพยาบาลเชิงรุก ท่ีสอดคลอ้งกบัภาวะสุขภาพของผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกาย

และจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 15) มีความรู้เร่ืองการตรวจ การวินิจฉยั และการ

รักษาเบ้ืองตน้ 16) สามารถประเมินภาวะสุขภาพ ความสามารถในการดูแลตนเอง วินิจฉัย การ

พยาบาลและปฏิบติัการพยาบาลได้อย่างปลอดภยั 17) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

พฒันาคุณภาพการรักษาพยาบาลผูป่้วย กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง และ 

ผูพ้ิการในชุมชน 18) สามารถน าการเปล่ียนแปลงให้เกิดการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการดูแลประชาชน

ทั้งกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเส่ียงผูป่้วยกลุ่มโรคเร้ือรัง และผูป่้วยระยะสุดทา้ย 19) ทกัษะในการส่งเสริม 
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ป้องกนั ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพในผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และ

ผูพ้ิการในชุมชน 20) สามารถประยุกตใ์ชก้ระบวนการวิจยัในการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาชุมชน

ได ้21) สามารถวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วนิิจฉยัการพยาบาล และเหมาะสมกบับริบท

ทางสังคม 22) มีความรู้ ความเขา้ใจระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพและดา้นการพยาบาล 

 องค์ประกอบที ่2 “สมรรถนะด้านความสามารถในการบริหารจัดการตามหลกัฐานเชิง

ประจักษ์และการเสริมสร้างพลังอ านาจ” ประกอบดว้ย 1) สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วน

ร่วมในการปฏิบติังาน 2) สามารถบริหารจดัการปัญหาท่ีซบัซ้อน ครอบคลุมทุกมิติ 3) มีความรู้ใน

หลกัการบริหารจดัการ และหลกัการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 4) สามารถจดัการขอ้มูล และร่วมพฒันา

ระบบสารสนเทศ ในหน่วยงาน 5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการ

ปฏิบติังาน โปรแกรมวิเคราะห์พื้นฐาน โปรแกรมน าเสนองาน การประมวล จดัเก็บ และน าเสนอ

ขอ้มูลข่าวสาร 6) สามารถประเมินสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์

ท่ีเหมาะสมกบับุคคล วฒันธรรม ภาวะสุขภาพ จากแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม 7) สามารถระบุปัญหา

สุขภาพของชุมชน กลุ่มคน ครอบครัว บุคคลในชุมชน 8) สามารถวินิจฉยัปัญหา ดูแลบุคคลเฉพาะ

กลุ่ม/เฉพาะโรค โดยบูรณาการหลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละเหตุผลทางคลินิกในการตดัสินใจแกปั้ญหา

อยา่งเป็นองคร์วม 9) สามารถบริหารจดัการผูป่้วยท่ีตอ้งการการดูแลอยา่งต่อเน่ืองท่ีบา้นโดยเฉพาะ

กลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรังผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ มารดาและทารก ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 10) ปฏิบติัการพยาบาล

โดยแสดงออกซ่ึงความเมตตา กรุณา ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูใ้ช้บริการ 11) สามารถวาง

แผนการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 12) สามารถวางแผนการ

พยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วินิจฉัยการพยาบาล และเหมาะสมกบับริบททางสังคม 13) มีความรู้ 

ความเขา้ใจระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพและดา้นการพยาบาล  

                 องค์ประกอบที่ 3 “สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และผู้น าการเปลี่ยนแปลง” 

ประกอบดว้ย 1) มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยัในตนเอง 2) มีคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ 

3) มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือในฐานะพยาบาลผูมี้ความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 4) มีวุฒิ

ภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผล  
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 องค์ประกอบที่ 4 “สมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์และการส่ือสาร” ประกอบด้วย  

1) มีความสามารถในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 2) มีทกัษะใน

การเจรจาต่อรองดว้ยเหตุผล และประโยชน์ร่วมกนัในสถานการณ์ท่ีไม่ซบัซ้อน 3) มีทกัษะในการ

ท างานกบัชุมชน สามารถปรับตวัเขา้หาชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี  

5.2 การอภิปรายผลการวจัิย 
ขอ้คน้พบจากงานวิจยั พบว่าองค์ประกอบท่ีสามารถน ามาพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะ

ด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อภิปรายผลโดยแยกออกเป็น 4 องคป์ระกอบ มีรายละเอียดดงัน้ี คือ องคป์ระกอบท่ี 1 “สมรรถนะ
ดา้นการปฏิบติัการพยาบาลอนามยัชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ” องคป์ระกอบท่ี 2 “สมรรถนะดา้น
ความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักฐานเชิงประจกัษ์และการเสริมสร้างพลังอ านาจ ” 
องคป์ระกอบท่ี 3 “สมรรถนะดา้นคุณธรรม จริยธรรม และผูน้ าการเปล่ียนแปลง”  และองคป์ระกอบ
ท่ี 4 “สมรรถนะด้านมนุษยสัมพนัธ์และการส่ือสาร” เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบตามล าดับ
ความส าคญัจากมากไปนอ้ย พบวา่  

องค์ประกอบที ่1 “สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนตามมาตรฐาน

วิชาชีพ” มีตัวบ่งช้ีย่อยจ านวน 22 ตัว ซ่ึงมีค่าน ้ าหนักขององค์ประกอบระหว่าง 0.653 - 0.865    

มีค่าไอเก็น (Eigenvalues)   สูงสุดเท่ากับ 23.015 มีค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of 

Variance) 23.015 และมีค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative Percent of 

Variance) 23.015  ซ่ึงเม่ือเทียบกับความแปรปรวนของตัวบ่งช้ีกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า 

องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 1 ทั้งน้ีการปฏิบติัการพยาบาลอนามยัชุมชนตามมาตรฐาน

วิชาชีพมีความส าคญั และจ าเป็นมากต่อพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในชุมชน ดงันั้นการพฒันา

สมรรถนะพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงส่งผลให้จดัการศึกษาในรายวิชาการ

พยาบาลอนามยัชุมชนมีความชัดเจนและสอดคล้องกบัความตอ้งการของสังคม รวมถึงการสร้าง

องค์ความรู้และขีดความสามารถให้นกัศึกษา นอกจากน้ีการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาการ

พยาบาลอนามยัชุมชนมีจุดประสงคท่ี์ส าคญัคือ การพฒันานกัศึกษาท่ีจบจากคณะพยาบาลศาสตร์ให้

สามารถออกไปปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ซ่ึงสมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลอนามยัชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพมีความจ าเป็นต้อง

ครอบคลุมกบัสมรรถนะหลกัของพยาบาลวิชาชีพตามพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ ์พ.ศ. 2528 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
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(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2540 ท่ีสภาการพยาบาลได้ก าหนดสมรรถนะหลักของผูป้ระกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหน่ึง ไวด้งัน้ี 1) การปฏิบติัการพยาบาลอยา่งมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน 

และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ปฏิบติัการผดุง

ครรภ์อย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 3) ส่งเสริมสุขภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สามารถ

ดูแลสุขภาพตนเองไดใ้นภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย และลดภาวะเส่ียงการเกิดโรค และเกิดความ

เจ็บป่วย 4) ป้องกนัโรคและเสริมภูมิคุม้กนัโรค เพื่อลดความเจ็บป่วยจากโรคท่ีสามารถป้องกนัได ้ 

5) ฟ้ืนฟูสภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชนทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตได้

อย่างเต็มศกัยภาพ 6) รักษาโรคเบ้ืองตน้ ตามขอ้บงัคบัของสภาการพยาบาล 7) สอนและให้การ

ปรึกษาบุคคล ครอบครัวกลุ่มคน และชุมชน เพื่อการมีภาวะสุขภาพท่ีดี 8) ติดต่อส่ือสารกบับุคคล 

ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9) แสดงภาวะผูน้ าและการบริหารจดัการ

ตนเอง และงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 10) ปฏิบติัการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 11) ตระหนกัในความส าคญัของการวิจยัต่อการ

พฒันาการพยาบาล และสุขภาพ 12) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติัการพยาบาล 

13) พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง และสมรรถนะในการปฏิบติัการพยาบาล 

และ 14) พัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีศัก ด์ิศรี (สภาการพยาบาล , 2540)  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาการพยาบาลและกองการพยาบาลก าหนดสมรรถนะและมาตรฐานการพยาบาล

ของบณัฑิตพยาบาลศาสตร์ในดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน  ให้สามารถพฒันาอนามยัชุมชนใน

ดา้นการประเมินชุมชน การวางแผนพฒันาอนามยัชุมชน การด าเนินงานพฒันาอนามยัชุมชน และ

การประเมินผลการพฒันาอนามยัชุมชน (สภาการพยาบาล ,2549:3 และกองการพยาบาล ส านกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2544:52) ทั้งน้ีการท างานสุขภาพชุมชนตอ้งมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและ

การบริการสุขภาพใน 2 ส่วนหลกั คือ การบริการสุขภาพ และการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบั

ชุมชนและคนในชุมชน โดยเพิ่มเติมสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพเม่ือส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตร

พยาบาลศาสตรบณัฑิตให้มีความไวต่อภาวะสุขภาพของคนในชุมชนมากข้ึน สามารถท างานโดย

อาศยัการออกแบบร่วมกบัชุมชนเพื่อจดัการเก่ียวกบัสุขภาพของคนในชุมชน และ การก ากบัและเฝ้า

ระวงัภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยใช้กระบวนการจดัการ

ความรู้อยา่งเหมาะสม ดงันั้นจึงตอ้งมีระบบการพฒันาสมรรถนะในมิติท่ีกล่าวถึง โดยเช่ือมโยงกบั

การจดัการเรียนการสอน การพฒันาศกัยภาพในระหวา่งการท างาน และการศึกษาต่อเน่ือง ซ่ึงเป็น
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การตอบสนองเป้าหมายการพฒันาบริการสุขภาพชุมชน และเป้าหมายการพฒันาตนเองและ

ความกา้วหนา้ในวชิาชีพและการท างานของพยาบาลของชุมชนในขณะเดียวกนั (ขนิษฐา นนัทบุตร, 

2549:45-48) โดยก าหนดสมรรถนะของพยาบาลของชุมชนใน 5 ดา้นดงัน้ี 1) สมรรถนะดา้นการ

บริการ เป็นสมรรถนะพื้นฐานของพยาบาลของชุมชนตามบทบาทของวิชาชีพการพยาบาลท่ี

กฎหมายก าหนด ไดแ้ก่การรักษาเบ้ืองตน้ การคดักรองกลุ่มเส่ียง การให้ค  าปรึกษา การเยี่ยมบา้น 

การควบคุมและเฝ้าระวงัโรคและการเจบ็ป่วยในทอ้งถ่ิน การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูและการเสริม

พลงักลุ่มคนต่างๆ และการส่งต่อผูป่้วยไปรับการรักษาในหน่วยบริการท่ีเหมาะสม ให้ครอบคลุม

กลุ่มประชากรส าคญัใน 5 กลุ่ม คือ ผูสู้งอายุ ผูป่้วยเร้ือรัง ผูพ้ิการ เด็ก และสตรีวยัเจริญพนัธ์ุ ในทุก

ภาวะสุขภาพ ทั้งในภาวะสุขภาพดีมีภาวะเส่ียงต่อการเจ็บป่วย และเจ็บป่วย เพียงเล็กน้อย ฉุกเฉิน 

หรือรุนแรง 2) สมรรถนะดา้นการใช้เคร่ืองมือ เป็นความสามารถในใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น การ

จดัการชุดขอ้มูล เนน้การศึกษาชุมชน การสร้างระบบขอ้มูลสุขภาพชุมชน กลวธีิการส่ือสารและการ

ใช้ข้อมูล การวิจัย การออกแบบบริการสุขภาพและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ตลอดจนกลวิธีการท างานร่วมกบัชุมชน เช่น กระบวนการกลุ่ม การท าประชาคม การท าแผนท่ีทุน

ทางสังคม การวิเคราะห์และใช้ทุนทางสังคมเป็นต้น 3) สมรรถนะด้านการเช่ือมประสาน เป็น

ความสามารถในการประเมินศกัยภาพ และความสามารถของบุคลากร และหน่วยงานหรือองคก์รท่ี

มีความเก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยงัเป็นความสามารถในด้านการติดต่อประสานงาน 

เพื่อท่ีจะประสานความร่วมมือกนัในดา้นการจดัการกบัปัญหาและความตอ้งการทางด้านสุขภาพ

ของชุมชนใหมี้ความครอบคลุมในทุกดา้น ตามบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบและความเช่ียวชาญของแต่

ละหน่วยงานหรือองค์กร 4) สมรรถนะด้านการเสริมพลังกลุ่มเส่ียง เป็นความสามารถในการ

ประเมินศกัยภาพและความสามารถของประชาชนกลุ่มเส่ียง เพื่อท่ีจะเติมเต็มศกัยภาพและทกัษะ

ความสามารถในส่วนท่ีขาด โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพของตนเอง ซ่ึงท าไดห้ลายรูปแบบ ตวัอย่างเช่น การให้ค  าปรึกษา 

การเผยแพร่ในความรู้และร่วมเรียนรู้ในเวทีการท าประชาคม การท ากระบวนการกลุ่ม การท า

ประชาคมและสภาวะสุขภาพ เป็นตน้และ 5) สมรรถนะดา้นการจดัการ เป็นความสามารถในด้าน

การจดัการ ซ่ึงมีความหลากหลายตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ นบัตั้งแต่จดัการขอ้มูลเพื่อน ามา

วางแผนและออกแบบบริการ การประชุมวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์การท างานร่วมกับ 

หน่วยงานอ่ืน การจดัสรรงบประมาณด้านสาธารณสุข และการสนับสนุนการจดัท าโครงการ

นอกจากน้ียงัมีการจดัการคลินิกซ่ึงประกอบดว้ยการจดัระบบบริการในคลินิกการบริหารเวชภณัฑ์ 
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และการบริหารทางดา้นการเงิน และสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ เยาวเรศ ประภาษานนท ์และคณะ 

(2557) เร่ือง การรับรู้สมรรถนะปฏิบติัการพยาบาลครอบครัวและชุมชนของนักศึกษาพยาบาล

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ พบว่านกัศึกษาพยาบาลมีการรับรู้สมรรถนะ

ปฏิบติัการพยาบาลครอบครัวและชุมชนในระดบัสูงทุกขอ้ โดยคะแนนเฉล่ียการรับรู้สมรรถนะราย

ขอ้สูงสุด 3 ขอ้แรก ไดแ้ก่ การตรวจร่างกาย 10 ท่า การตรวจสายตา การใหว้คัซีนป้องกนัโรคในเด็ก 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ การให้บริการอนามยัโรงเรียน รวมทั้ง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของ อชัฌา สุวรรณกาญจน์ (2555) ท่ีศึกษาวจิยัและพฒันาสมรรถนะเชิง

พื้นท่ีทางการพยาบาลอนามยัชุมชนโดยใชชุ้มชนเป็นฐานของพยาบาลในจงัหวดัชายแดนใต ้พบวา่ 

แนวทางการพฒันาหลกัสูตรเพื่อพฒันาสมรรถนะเชิงพื้นท่ีทางการพยาบาลอนามยัชุมชนโดยใช้

ชุมชนเป็นฐานของพยาบาลท่ีปฏิบติังานในสามจงัหวดัชายแดนใตมี้ 4กระบวนการ 15 ขั้นตอน คือ 

1) กระบวนการเขา้ใจชุมชน แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของชุมชน, ขั้นประเมิน

ปัญหาเบ้ืองตน้ของชุมชน, ขั้นศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม, ขั้นประยุกต์ใชค้วามรู้ในการประเมินชุมชน, 

ขั้นสังเคราะห์แผนงาน/โครงการแก้ปัญหาอนามยัชุมชน และขั้นสรุปขอ้ความรู้ 2) กระบวนการ

เขา้ถึงชุมชน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาขอ้มูลชุมชนร่วมกบัชุมชน, ขั้นวเิคราะห์และน าเสนอ

ปัญหา/ขอ้มูลร่วมกบัชุมชน, ขั้นจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาร่วมกบัชุมชน, ขั้นวิเคราะห์ปัญหา

และก าหนดแนวทางแก้ไขร่วมกบัชุมชน, ขั้นวางแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาอนามยัชุมชน

ร่วมกบัชุมชน 3) กระบวนการพฒันาชุมชน แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นด าเนินการพฒันาอนามยั

ชุมชนร่วมกบัชุมชน และขั้นประเมินผลการพฒันาอนามยัชุมชนร่วมกบัชุมชน และ 4) กระบวนการ

สรุปประเมินผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นสรุปและประเมินผลการเรียนรู้

ร่วมกบัชุมชน และขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้ขา้รับการอบรม โดยจดัจดัเป็นชุดการฝึกอบรม

หลกัสูตรพฒันาสมรรถนะเชิงพื้นท่ีทางการพยาบาลอนามยัชุมชนโดยใชชุ้มชนเป็นฐานในจงัหวดั

ชายแดนใตซ่ึ้งประกอบดว้ยคู่มือวทิยากร คู่มือการฝึกอบรม และเอกสารประกอบการคน้ควา้ อีกทั้ง

ในศตวรรษท่ี 21 ระบบการดูแลสุขภาพจะเคล่ือนจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน 

การเปล่ียนแปลงน้ีท าให้เกิดความตอ้งการแนวคิดใหม่เก่ียวกบัการอนามยัชุมชน ซ่ึงเท่าท่ีผ่านมา

หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนและสถาบนัการศึกษานั้น

ค่อนขา้งจะท างานแยกออกจากกนั แนวคิดใหม่ควรตอ้งท างานร่วมกนัในการท่ีจะปรับปรุงการดูแล

สุขภาพของประชาชนในชุมชน นอกจากน้ีการปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพทั้งในต่างประเทศและ

ในประเทศไทยมีการปรับเปล่ียนจากการดูแลท่ีใช้โรงพยาบาลท่ีเป็นศูนยก์ลาง จากเทคโนโลยี  
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ขั้นสูงและจากการดูแลแบบเฉียบพลนัมาเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัความเจ็บป่วยโดย

ใช้ชุมชนเป็นฐานโดยมีจุดมุ่งหมายในการเขา้ถึงประชาชนท่ีมีความหลากหลาย และพยาบาลมี

บทบาทส าคญัในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค (National League for Nursing cited in Juhn 

et al.,1999:215-217)  

องค์ประกอบที ่2 “สมรรถนะด้านความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักฐานเชิง

ประจักษ์และการเสริมสร้างพลังอ านาจ” มีตัวบ่งช้ีย่อยจ านวน 13  ตัว ซ่ึงมีค่าน ้ าหนักของ

องค์ประกอบระหว่าง 0.661 - 0.847 มีค่าไอเก็น (Eigenvalues)   สูงสุดเท่ากบั 16.903 มีค่าร้อยละ

ของความแปรปรวน (Percent of Variance)  16.903 และมีค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของ 

ตวัแปร (Cumulative Percent of Variance) 39.918 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวับ่งช้ีกบั

องคป์ระกอบอ่ืนๆ พบวา่ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 2 กล่าวคือตวับ่งช้ีทั้ง 13 ตวับ่งช้ี

เป็นตวับ่งช้ีท่ีร่วมบรรยายองค์ประกอบท่ี 2 ไดดี้ท่ีสุด  เน่ืองจากสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ

ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว โดยการ

ผสมผสานระหวา่งหลกัฐานจากการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีดีท่ีสุด ความเช่ียวชาญของผูเ้ช่ียวชาญในแต่

ละสาขา รวมทั้งความตอ้งการและขอ้มูลของผูป่้วย รวมทั้งสภาการพยาบาล (2553) ได้ก าหนด

ความสามารถในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence-Based Practice) เป็นสมรรถนะหน่ึงในเกา้

ของสมรรถนะการปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ย  

1) ติดตาม รวบรวม ผลการวิจยัหรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชนและท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอยา่งต่อเน่ือง 2) ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เป็นปัจจุบนัในการ

พฒันาคุณภาพการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน 3) เผยแพร่แนวปฏิบติัการพยาบาลท่ีมาจากหลกัฐาน

เชิงประจกัษเ์พื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูป้ฏิบติัหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาการพยาบาล

เดียวกนั 4) น าหลกัการจดัการความรู้มาใช้ร่วมกบักระบวนการพฒันาคุณภาพ ตามหลกัฐานเชิง

ประจกัษแ์ละภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเนน้การมีส่วนร่วมขอ ผูมี้ประสบการณ์หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

ปฏิบติั 5) วิเคราะห์และประเมินผลท่ีได้รับจากการปฏิบติัตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ตลอดจนภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  ผลการวิจยัสอดคล้องกับ

การศึกษาของฟูลเลอร์ (Fuller, 2013) ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในภาคปฏิบติัให้กบันักศึกษา

พยาบาล เกิดการเรียนรู้และได้ฝึกในสถานการณ์จริง เพื่อพฒันาสมรรถนะการพยาบาลตาม

หลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence-Based Practice) ในภาคทฤษฏี และฝึกการประยกุตใ์ชก้ารพยาบาล

ตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-Based Practice) ในสถานการณ์ผูป่้วยจริง โดยนักศึกษาน า
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ขั้นตอนการพยาบาลตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-Based Practice) ปฏิบติัในสถานการณ์

จริงเพื่อให้การพยาบาลผูป่้วยในภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มทกัษะให้กบันักศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกบั

การศึกษาของ ปานทิพย ์ปูรณานนท ์และทศันีย ์เกริกกุลธรม (2554) ท าการวิจยัเร่ืองความสามารถ

และทศันคติในการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ของนกัศึกษาพยาบาล พบว่า 

ปัจจยัท านายสมรรถนะของนกัศึกษาพยาบาลในการปฏิบติัการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์

ในนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีท่ี3 และ 4 ไดแ้ก่ เกรดในรายวิชาวิจยัทางการพยาบาล ทศันคติต่อ

การเรียนภาคปฏิบัติท่ีเน้นการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การรับรู้ต่อ

พฤติกรรมการสอนทางคลีนิกของอาจารย์ และการรับรู้ต่อส่ิงแวดล้อมในการสอนภาคปฏิบติั  

มีความสัมพนัธ์ และสามารถร่วมกันท านายสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบติัการ

พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในนักศึกษาพยาบาลได้ร้อยละ 39.6 และสอดคล้องกับ

การศึกษาของ สุนีย ์เครานวล (2552) ท าการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อบรรยายและอธิบายผลกระทบของ

สถานการณ์ความไม่สงบต่อพยาบาลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่ ดา้นการ

บริหารจดัการและการท างานเป็นทีมในดา้นสามารถส่ือสารประสานงานกบัทุกภาคส่วนในการดูแล

ของบุคคล ครอบครัวและชุมชนอยูใ่นระดบัสูงสุด รองลงมา คือดา้นสามารถก ากบั ติดตามและเฝ้า

ระวังภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัวและชุมชนโดยใช้

กระบวนการจดัการความรู้อยูใ่นระดบัดี ส่วนดา้นสามารถออกแบบการท างานร่วมกบับุคคลครอบ

ครัวและชุมชนให้ตอบสนองปัญหาและประเด็นด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ

จัดบริการสุขภาพมีค่าต ่ า สุดแต่อยู่ในระดับดีเช่นกัน  สอดคล้องกับการวิจัยของ จันทิมา  

พรเชนศวรพงศ์ และคณะ (2559) เร่ือง การพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยบาดเจ็บตามหลกัฐานเชิง

ประจกัษท่ี์เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลนครนายก  พบวา่ ผลการวิเคราะห์สถานการณ์หน่วยงาน

ยงัไม่มีรูปแบบการดูแลผูป่้วยบาดเจ็บท่ีครอบคลุมการปฏิบติัทุกกระบวนการดูแลผูป่้วยบาดเจ็บ 

การตดัสินใจในการปฏิบติัการพยาบาลมีความหลากหลายข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของพยาบาลแต่ละ

คน เม่ือสืบคน้และคดัสรรหลกัฐานเชิงประจกัษ์ จึงสรุปไดว้่ารูปแบบการดูแลผูป่้วยบาดเจ็บตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถน าไปใช้ได้จริง ท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีทั้ งในผูรั้บบริการและผู ้

ให้บริการ  ส าหรับการบริหารจดัการตามหลักฐานเชิงประจกัษ์ส าหรับนักศึกษาพยาบาลคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม พบว่ามีในรายวิชาวิจยัทางการพยาบาลท่ีไดมี้การจดัการเรียน

การสอนในชั้นปีท่ี 4 มีจ  านวน 3 หน่วยกิต ซ่ึงวิจยัส่วนใหญ่เป็นวิจยัเชิงส ารวจ ซ่ึงลกัษณะของ

งานวจิยัเป็นวจิยัท่ีไม่ซบัซอ้น ซ่ึงอาจท าใหข้าดการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ รวมทั้ง
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การใชง้านวจิยัจากหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์น ามาใชใ้นงานวิจยัทางการพยาบาลยงัมีนอ้ยมาก ส่วนใน

ดา้นการเสริมสร้างพลงัอ านาจ ทั้งน้ี เน่ืองจากการเสริมสร้างพลงัอ านาจเป็นกระบวนการทางสังคม

ของการแสดงการยอมรับและช่ืนชม (Recognizing) การส่งเสริม (Promotion) และการเสริมสร้าง

ความสามารถของบุคคล (Enhancing People Ability) ในการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง

สามารถควบคุมจดัการปัญหาด้วยตนเองภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู่ เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเอง

สามารถควบคุมการด าเนินชีวิตของตนได้ (Gibson, 1995) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา กิตติพร 

 เนาวสุ์วรรณ, เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ และวิทวสั ดิษยะศริน สัตยารักษ ์(2558) พบวา่ การเสริมสร้าง

พลังอ านาจให้แก่ผู ้รับบริการเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ท่ีวิทยาลยัพยาบาลตอ้งส่งเสริมให้นกัศึกษาพยาบาลเกิดพฤติกรรมตามอตัลกัษณ์ เช่น 

การกระตุน้ให้ผูรั้บบริการ และครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผน และเลือกวิธีการดูแลตนเอง 

การให้ความรู้และค าปรึกษาแก่ผูรั้บบริการตรงตามสภาพปัญหา การก าหนดเป้าหมายในการดูแล

ร่วมกบัผูรั้บบริการ การส่งเสริมให้ผูรั้บบริการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง การช้ีแนะวิธีแกปั้ญหาสุขภาพ

เพื่อการตดัสินใจ การเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา และให้ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมใน

การจดัสรรส่ิงอ านวยความสะดวก  

องค์ประกอบที่ 3 “สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และผู้น าการเปลี่ยนแปลง”  

มีตวับ่งช้ีย่อยจ านวน 4 ตวั ซ่ึงมีค่าน ้ าหนักขององค์ประกอบระหว่าง  0.677 - 0.738 มีค่าไอเก็น 

(Eigenvalues) สูงสุดเท่ากบั 5.743 มีค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 5.743  

และมีค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (Cumulative Percent of Variance) 45.661 ซ่ึงเม่ือ

เทียบกบัความแปรปรวนของตวับ่งช้ีกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ พบวา่ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็น

อนัดบัท่ี  3  ตวับ่งช้ีทั้ง 4 ตวับ่งช้ี เป็นตวับ่งช้ีท่ีร่วมบรรยายองค์ประกอบท่ี 3 ไดดี้ท่ีสุด  เน่ืองจาก

วชิาชีพการพยาบาล เป็นวชิาชีพท่ีดูแลบุคคลท่ีเจบ็ป่วย หรือมีความทุกขเ์ร่ืองสุขภาพ ซ่ึงในการดูแล

บุคคล พยาบาลจ าเป็นตอ้งมีความเต็มใจในให้ความช่วยเหลือ ดงันั้นการปฏิบติังานของพยาบาล

จ าเป็นตอ้งมีความรู้ ทกัษะ และจริยธรรมไปพร้อมกนั ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ไดก้ล่าวถึงหัวใจของ

วชิาชีพพยาบาล คือ ความเอ้ืออาทร (Caring) และความเมตตากรุณา (Compassion) ซ่ึงเป็นจริยธรรม 

ท่ีควรมีในตวัพยาบาลและควรแสดงออกทุกคร้ังท่ีดูแลผูป่้วย ในการควบคุมให้พยาบาลประกอบ

วิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพเกิดความปลอดภยั สามารถตอบสนอง ความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ 

รวมทั้ งสร้างความเช่ือมั่นของสังคมต่อวิชาชีพการพยาบาล วิชาชีพการพยาบาล ต้องมีหลัก

จริยธรรมและจรรยาบรรณพยาบาลเพื่อให้พยาบาลทุกคนไดป้ฏิบติัตาม รวมทั้งมีความจ าเป็นตอ้ง
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ครอบคลุมกับสภาการพยาบาล (2552) ได้ก าหนดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและ

กฎหมาย เป็นสมรรถนะหน่ึงในแปดสมรรถนะหลกัของพยาบาลวิชาชีพทัว่ไปท่ีจะส าเร็จการศึกษา

ในหลกัสูตรปริญญาตรีในประเทศไทยข้ึนตามพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2540 ไดแ้ก่ 1) ตระหนกัในคุณค่า ความเช่ือของตนเองและผูอ่ื้น และไม่ใช้คุณค่า 

ความเช่ือของตนเองในการตดัสินผูอ่ื้นให้การพยาบาลโดยแสดงออกถึงการเคารพในคุณค่า ความ

เช่ือ และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์2) ตระหนกัในขอ้จ ากดัของสมรรถนะตนเอง ไม่เส่ียงในการ

ปฏิบติังานท่ีอาจเกิดผลเสียต่อผูใ้ช้บริการและปรึกษาผูรู้้อย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภยัของ

ผูใ้ช้บริการ 3) แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัการพยาบาลของตน4) 

ส่งเสริมให้ผูใ้ช้บริการได้รับรู้และเขา้ใจในสิทธิของตน 5) ปกป้องผูท่ี้อยู่ในภาวะเส่ียงต่อการถูก

ละเมิดสิทธิ หรือไดรั้บการปฏิบติัท่ีผิดหลกัคุณธรรม จริยธรรม อยา่งเหมาะสม 6) สามารถวเิคราะห์

ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัการพยาบาล ตดัสินใจเชิงจริยธรรมและ

ด าเนินการไดอ้ย่างเหมาะสมในสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้ทางจริยธรรมและ/หรือกฎหมายท่ีไม่

ซับซ้อน 7)ปฏิบติัการพยาบาลโดยแสดงออกซ่ึงความเมตตา กรุณา ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

ผูใ้ช้บริการ จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  อีกทั้งรูปแบบความรู้ของ

ศาสตร์ทางการพยาบาล (Pattern of  Knowing in Nursing) ได้กล่าวถึงความรู้ทางการพยาบาล 4 

เร่ือง ท่ีพยาบาลตอ้งมี คือ ความรู้เชิงประจกัษ์ หรือ ศาสตร์ทางการพยาบาล (Science of Nursing) 

ความรู้เชิง สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) หรือ Art of Nursing ความรู้ หลกัจริยธรรม (Ethics) รวมถึง

จรรยาบรรณวิชาชีพ พยาบาล และความรู้ท่ีเกิดภายในของบุคคล (Personal Knowledge) ซ่ึงแสดง

ให้เห็นว่า ในหลักสูตรการศึกษา พยาบาล นักศึกษาพยาบาลจะได้ศึกษาเน้ือหาเร่ือง จริยธรรม

ทางการพยาบาล ซ่ึงเป็นการเร่ิมปลูกฝังให ้นกัศึกษาตระหนกัถึงจริยธรรมทางการพยาบาล ดงันั้นจะ

เห็นไดว้า่จริยธรรมท่ีมีอยูใ่นตวัพยาบาลส่วนหน่ึง มาจากการไดรั้บการอบรมสั่งสอน อีกส่วนหน่ึง

มาจาก ประสบการณ์จากการไดป้ฏิบติัการดูแลผูอ่ื้น หรือ การสังเกตผูอ่ื้นและเลือกส่ิงท่ีดีมาปฏิบติั 

ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะบ่มเพาะท าให้เกิดมีคุณธรรม และจริยธรรม อยูภ่ายในตวัพยาบาล ผลการศึกษา

ในคร้ังน้ีเม่ือพิจารณาถึงการศึกษาเร่ืองจริยธรรมในกลุ่มพยาบาล ได้มีการศึกษาของ สุรีพร ดวง

สุวรรณ์ , พูลสุข หิงคานนท์ , ปกรณ์ ประจันบาน , กาญจนา สุขแก้ว. (2554) ท่ีศึกษาเ ร่ือง

ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะในการปฏิบติังานกบัคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลระดบัทุติยภูมิและตติยภูมิ เขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุขท่ี 17 ผลการศึกษา
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พบว่าระดบัของสมรรถนะในการปฏิบติังานของพยาบาลรายด้านท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 

ดา้นความมีจริยธรรม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วรรณา สุขสบาย และศิวาพร ทองสุข (2552) 

ท่ีศึกษาเร่ืองการรับรู้ของผูป่้วยต่อคุณลักษณะทางจริยธรรมของพยาบาลในโรงพยาบาล ผล

การศึกษาพบว่า คะแนนเฉล่ียรายขอ้ของคุณลกัษณะทางจริยธรรมของพยาบาลระดบัดีมากทุกขอ้

เรียงจากล าดบัจากมากท่ีสุดลงไป 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ อธัยาศยัในการตอ้นรับ ความสุภาพอ่อนโยน 

และความมีมนุษยสัมพนัธ์ไม่ถือตวั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์การศึกษาของ นฤนาท ยืนยง (2552) ท่ีศึกษา

ความคิดเห็นของผู ้ป่วยต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ผลการศึกษาพบว่า 

องคป์ระกอบ 3 อนัดบัแรกท่ีพยาบาลวิชาชีพแสดงพฤติกรรมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การประกอบวิชาชีพ

ด้วยความเมตตากรุณา ความรับผิดชอบในการปฏิบติัให้สังคมเกิดความเช่ือถือ และการป้องกนั

อนัตรายต่อสุขภาพและชีวิต และเม่ือพิจารณาถึงการศึกษาเร่ืองจริยธรรมในกลุ่มนกัศึกษาพยาบาล 

ไดมี้การศึกษาของ พิศสมยั อรทยั, เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม

ของนักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงใน เร่ืองระดบัคุณธรรมจริยธรรมตามการรับรู้

ตนเองพบวา่ นกัศึกษาพยาบาลรับรู้วา่ตนเองมีคุณธรรมจริยธรรม ในระดบัท่ีสูงสุดคือ ความซ่ือสัตย์

สุจริต และระดบัต ่าสุด คือ ความอดทน และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นนัทวนั บุญก่อน, กาญจนา 

ยาหมู, ศิวาพร จนัทร์ทอง, และคณะ (2551) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณธรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบติัคุณธรรมของนกัศึกษา

พยาบาลใน ด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ ความมีวินัย และด้าน ท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ  

ด้านความรับผิดชอบ และการศึกษากิตติพร เนาว์สุวรรณ, เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ และวิทวสั  

ดิษยะศริน สัตยารักษ์ (2558) พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ในอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ปฏิบัติต่อ

ผูรั้บบริการอยา่งเป็นธรรม เท่าเทียม พิทกัษสิ์ทธิผูรั้บบริการ เคารพในความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ส่วนในดา้นของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ซ่ึงในศตวรรษท่ี21บริบทสังคม

และระบบบริการสุขภาพมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นพลวตัร ผูบ้ริหารการพยาบาลท่ีปฏิบติังานอยู่

ในองค์การพยาบาล (Nursing organization) จ าเป็นตอ้งมีวิสัยทศัน์ มีคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าท่ี

ตอ้งปรับเปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลง เช่นการศึกษาหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองและทกัษะการบริหาร

อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมีความเช่ือมั่นในตนเองและความมั่นใจให้ผู ้ร่วมงาน (บุญใจ  

ศรีสถิตนรากูร, 2551 ) และจากผลกระทบในระบบสุขภาพ ระบบการดูแลสุขภาพท่ีมีความซับซ้อน

มากข้ึน ผูน้ าทางการพยาบาลจึงตอ้งมีการพฒันาดา้นสมรรถนะภาวะผูน้ าเพื่อเตรียมพร้อมรับการ
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เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2020 ( Huston ,2009) สอดคล้องกับการศึกษาของ สุนิต โชติกุล 

(2553) ท่ี ศึกษาระดับสมรรถนะตนเองของพยาบาลประจ ากลุ่มภารกิจหัวหน้าพยาบาลใน

ศู น ย์บ ริ ก า รส า ธ า รณ สุ ขส า นั ก อน ามัย  ก รุ ง เ ทพมห านค ร  พบว่ า  ด้ า นภ า ว ะ ผู ้น า   

ในดา้นประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ใน

ระดบัดีรองลงมา คือ ดา้นมีวิจารณญาณในการตดัสินใจอยูใ่นระดบัดี ส่วนดา้นการเป็นผูน้ าในการ

ท างานในชุมชนมีค่าต ่าสุด แต่อยู่ในระดับดีเช่นกนั ทั้ งน้ีเน่ืองจาก บทบาทการเป็นผูน้ าในการ

ท างานในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของพฒันากร แกนน าชุมชน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ พยาบาลท่ีปฏิบติังานในชุมชนจึงมีบทบาทเด่นในดา้นการประสานงานมากกวา่เป็นผูน้ าใน

ชุมชน มีความสอดคล้องกบัผลการวิจยัของกิตติพทัธ์ เอ่ียมรอด (2554) เร่ือง การพฒันาตวัช้ีวดั

สมรรถนะของนักวิชาการ  สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์ประกอบ

สมรรถนะของนกัวชิาการสาธารณสุขใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มี 8 องคป์ระกอบหลกั 

ประกอบดว้ย ดา้นการวิเคราะห์ระบบงาน สาธารณสุขและประเมินสุขภาวะของชุมชน ดา้นการ

วิเคราะห์และวางแผนการแก้ไขปัญหาด้าน สาธารณสุขของชุมชน ด้านการท างานเป็นทีมและ

ประสานเครือข่าย ดา้นงานบริการสาธารณสุข ผสมผสานแก่ บุคคล/ครอบครัว/ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

ดา้นการบริหารจดัการงบประมาณ ดา้นภาวะผูน้ า และการคิดอยา่งเป็นระบบ ดา้นงานวิจยัจากงาน

ประจ าเพื่อพฒันาสถานะสุขภาพของคนในชุมชน และ ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน

การประกอบอาชีพ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤษณา สารบรรณ (2554) เร่ือง รูปแบบ

ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ  องค์ประกอบภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อ  

พฤติกรรมการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบล ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขท่ี 10  

ท่ีพบว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อพฤติ กรรมการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล มากท่ีสุดคือการมีวิสัยทศัน์มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 3.659 นอกจากนั้นผลการวิจยัในประเด็นการ

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนซ่ึงมุ่งเนน้การสนบัสนุน ส่งเสริม และการ เสริมพลงัแก่ประชาชนและภาคี

เครือข่ายต่างๆ ให้มีศกัยภาพในการจดักิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกนัโรค รวมทั้งมี

สอดคลอ้งกบัการผลการวิจยัของปริญญา จิตอร่าม (2554) เร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีการจดัการความรู้

ดา้นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยั พบวา่ ตวับ่งช้ีการจดัการความรู้ดา้นสุขภาพในชุมชนของ

สถานีอนามยั ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าการ

เสริมพลังอ านาจ และการจูงใจ องค์ประกอบท่ี 2 ด้านกระบวนการในการจัดการความรู้การ 

ไดค้วามรู้ใหม่ การด าเนินการใช้ความรู้ใหม่ และการประเมินผลการใช้ความรู้ องค์ประกอบท่ี 3 
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ดา้นองค์กร ไดแ้ก่ โครงสร้างของสถานีอนามยั วิสัยทศัน์/พนัธกิจ/กลยุทธ์วฒันธรรมองค์กร และ

บรรยากาศ การท างาน องค์ประกอบท่ี 4 ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบั

การศึกษาของลัดดาวลัย์ สืบจิต (2557, หน้า 142-149) ได้ท าการศึกษาสร้างและพฒันาตัวบ่งช้ี

สมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าตวับ่งช้ี

สมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองคป์ระกอบ

หลัก 3 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบหลักด้านการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 2) 

องคป์ระกอบหลกัดา้นภาวะผูน้ าและการบริหารจดัการ และ3) องคป์ระกอบหลกัดา้นประสิทธิผล

ส่วนบุคคล และผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งช้ี

สมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ โมเดลมี

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Chi-square =73.58, ค่า df = 39, ค่า P = 0.07, ค่า GFI= 0.98, 

ค่า AGFI = 0.96, ค่า RMSEA = 0.04) 

องค์ประกอบที่ 4 “สมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์และการส่ือสาร” มีตัวบ่งช้ีย่อย

จ านวน 3 ตวั ซ่ึงมีค่าน ้ าหนักขององค์ประกอบระหว่าง 0.656 - 0.665 มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) 

สูงสุดเท่ากบั 4.090   มีค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of Variance)  4.090 และมีค่าร้อยละ

ความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (Cumulative Percent of Variance) 49.751 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความ

แปรปรวนของตวับ่งช้ีกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ พบวา่ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี  4  ตวั

บ่งช้ีทั้ ง 3 ตวับ่งช้ีเป็นตัวบ่งช้ีท่ีร่วมบรรยายองค์ประกอบท่ี 4 ได้ดีท่ีสุด  เน่ืองจากวิชาชีพการ

พยาบาล เป็นวิชาชีพท่ีดูแลบุคคลท่ีเจ็บป่วย หรือมีความทุกข์เร่ืองสุขภาพ ซ่ึงในการดูแลบุคคล 

พยาบาลจ าเป็นตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์และมีทกัษะด้านการส่ือสาร ซ่ึงการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

(Effective Communication) หมายถึง กระบวนการส่งหรือถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัความ

ปลอดภยัจากผูส่้งสาร ไปยงัผูรั้บสาร เพื่อให้เกิดสภาวะท่ีเป็นอิสระหรือปราศจากภยัคุกคาม ไม่มี

อนัตราย และการสูญเสียรวมถึงไม่มีความเส่ียงใดๆ เกิดข้ึนจากรายงานของ The Joint Commission 

พบวา่ การปรับปรุงการส่ือสารในทีมสุขภาพท าให้ คุณภาพดา้นความปลอดภยัและผลลพัธ์คุณภาพ

การดูแลผูป่้วยดีข้ึน จ านวนวนันอนโรงพยาบาล ลดลง ผลความพึงพอใจของผูป่้วยและญาติดีข้ึน  

ดังนั้ นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีบุคลากรภายในองค์กรต้องมีความรู้ทักษะการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Teamwork)  

ให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินงานด้านคุณภาพการพยาบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูป่้วย  

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุนีย ์เครานวล (2552) ท าการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อบรรยายและอธิบาย
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ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบต่อพยาบาลท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

พบวา่ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์และทกัษะการส่ือสาร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ โดยพบวา่ มนุษย

สัมพนัธ์และทกัษะการส่ือสารในดา้นสามารถพูดให้คนอ่ืนเขา้ใจไดสู้งสุดอยูใ่นระดบัดี รองลงมา 

คือดา้นมีทกัษะในการส่ือสารกบัคนในชุมชนไดทุ้กระดบั อยูใ่นระดบัดี ส่วนดา้นสร้างเครือข่ายใน

การท างานในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมีค่าต ่าสุด แต่อยูใ่นระดบัดีเช่นกนั รวมทั้งสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ สุปราณี ยมพุก (2554) ท่ี ศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบยืนย ันโครงสร้าง

องค์ประกอบสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พบว่าประกอบด้วย

สมรรถนะ 10 ดา้น 58 ตวัแปรย่อย โดยเรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปน้อย คือ 1) ดา้นการ

ประสานงาน มี 5 ตวัแปรย่อย 2) ดา้นการส่ือสารจูงใจ มี 4 ตวัแปรย่อย3) ดา้นการวางแผนกลยุทธ์  

มี 6 ตวัแปรยอ่ย 4) ดา้นการคิดในเชิงวิเคราะห์ มี 5 ตวัแปรยอ่ย 5) ดา้นภาวะผูน้ า มี 10 ตวัแปรย่อย 

6) ดา้นการท างานเป็นทีม มี 6 ตวัแปรยอ่ย 7) ดา้นการท างานชุมชนเชิงรุก มี 6 ตวัแปรยอ่ย 8) ดา้น

การบริการท่ีดีมี 7 ตวัแปรยอ่ย 9) ดา้นการมีส่วนร่วมกบัชุมชน มี 4 ตวัแปรยอ่ย และ 10) ดา้นการใช้

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ มี 5 ตวัแปรยอ่ย 

5.3 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

จากผลการพฒันาตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษา

พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ได้ตัวบ่งช้ีทั้ งหมด 42 ตัวบ่งช้ี และมีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ จึงเป็นตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสม  ดงันั้น ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ควรน าตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการ

พยาบาลอนามยัชุมชนไปประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดนโยบายและกรอบทิศทางการบริหาร การจดัท า

แผนกลยทุธ์ แผนการพฒันาทรัพยากรบุคคลและส่ิงสนบัสนุน การจดัการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการ ตลอดจนการพฒันานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชน

ใหก้บันกัศึกษาพยาบาล 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาเพื่อยืนยนัเชิงทฤษฎีขององค์ประกอบ และตวับ่งช้ีสมรรถนะ

ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยนั  (Confirmatory Factor 

Analysis) เพื่อน าขอ้มูลไปพฒันาการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาอนามยัชุมชนต่อไป 
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2) ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของ

นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ทั้ง 4 องคป์ระกอบ 
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ท่ี   สน /        มหาวทิยาลยัสยาม 
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 

        กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๓ 
 

      ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง เรียนเชิญบุคลากรเป็นผูท้รงคุณวฒิุเพื่อการยนืยนัผลการวจิยั 
เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. โครงร่างงานวิจยั ๑ ฉบบั 
                      ๒. แบบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการยนืยนัผล ๑ ฉบบั 
 

 เน่ืองด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจยั  
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารยมี์การท าวิจยัอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ี
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน ดร.ศนิกานต ์ศรีมณี และคณะ ไดจ้ดัท าวิจยั
เ ร่ือง “การพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม” ท่ีอยูใ่นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัยิง่ต่อการวิจยัก่อนการสรุป
ผลการวิจัย กล่าวคือ เป็นขั้นตอนการยืนยนัโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ โดยผู ้วิจ ัยก าหนดกรอบการยืนยนั
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็นไปได้ (Feasibility  
Standards) ความเป็นประโยชน์  (Utility Standards) และความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy 
Standards)   
 ในการน้ี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยามไดเ้ล็งเห็นว่า ผศ.ดร. สุขศิริ ประสมสุข 
ซ่ึงเป็นบุคลากรในสังกดัของท่านเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการจดัการ
เรียนการสอนดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์บุคลากรในสังกดัเป็นผูท้รงคุณวุฒิเพื่อการ
ยนืยนัผลการวจิยัดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อรทิพา  ส่องศิริ) 
             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
โทรศพัท ์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖ 
โทรสาร   ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖ 
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ท่ี   สน /        มหาวทิยาลยัสยาม 
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 

        กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๓ 
 

      ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง เรียนเชิญบุคลากรเป็นผูท้รงคุณวฒิุเพื่อการยนืยนัผลการวจิยั 
เรียน ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. โครงร่างงานวิจยั ๑ ฉบบั 
                      ๒. แบบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการยนืยนัผล ๑ ฉบบั 
 

 เน่ืองดว้ยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม มีนโยบายและแผนงานดา้นการวิจยั โดย
การส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณาจารยมี์การท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน ดร.ศนิกานต ์ศรีมณี และคณะ ไดจ้ดัท าวจิยัเร่ือง “การ
พฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม” ท่ีอยู่ในขั้นตอนท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการวิจยัก่อนการสรุปผลการวิจยั กล่าวคือ 
เป็นขั้นตอนการยืนยนัโดยผูท้รงคุณวุฒิ โดยผูว้ิจยัก าหนดกรอบการยนืยนัองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ ความ
เหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็นไปได้ (Feasibility  Standards) ความเป็นประโยชน์ 
(Utility Standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy Standards)   
 ในการน้ี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยามไดเ้ล็งเห็นวา่ ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ ซ่ึงเป็น
บุคลากรในสังกดัของท่านเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการ
สอนดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์บุคลากรในสังกดัเป็นผูท้รงคุณวุฒิเพื่อการ
ยนืยนัผลการวจิยัดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

                ขอแสดงความนบัถือ 
 
             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อรทิพา  ส่องศิริ) 
             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
โทรศพัท ์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖ 
โทรสาร   ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖ 
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ท่ี   สน /        มหาวทิยาลยัสยาม 
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 

        กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๓ 
 

      ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง เรียนเชิญบุคลากรเป็นผูท้รงคุณวฒิุเพื่อการยนืยนัผลการวจิยั 
เรียน ผูอ้  านวยการ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. โครงร่างงานวิจยั ๑ ฉบบั 
                      ๒. แบบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการยนืยนัผล ๑ ฉบบั 
 

 เน่ืองด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจยั  
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารยมี์การท าวิจยัอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ี
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน ดร.ศนิกานต ์ศรีมณี และคณะ ไดจ้ดัท าวิจยั
เร่ือง “การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม” ท่ีอยู่ในขั้นตอนท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการวิจยัก่อนการสรุป
ผลการวิจัย กล่าวคือ เป็นขั้นตอนการยืนยนัโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ โดยผู ้วิจ ัยก าหนดกรอบการยืนยนั
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็นไปได้ (Feasibility  
Standards) ความเป็นประโยชน์  (Utility Standards) และความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy 
Standards)   
 ในการน้ี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยามไดเ้ล็งเห็นวา่ น.ส. ชนิกนนัท ์พนัธ์ุพยคัฆ ์
ซ่ึงเป็นบุคลากรในสังกดัของท่านเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการจดัการ
เรียนการสอนดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์บุคลากรในสังกดัเป็นผูท้รงคุณวุฒิเพื่อการ
ยนืยนัผลการวจิยัดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อรทิพา  ส่องศิริ) 
             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
โทรศพัท ์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖ 
โทรสาร   ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖ 
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ท่ี   สน /        มหาวทิยาลยัสยาม 
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 

        กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๓ 
 
      ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง เรียนเชิญบุคลากรเป็นผูท้รงคุณวฒิุเพื่อการยนืยนัผลการวจิยั 
เรียน ผูอ้  านวยการ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. โครงร่างงานวิจยั ๑ ฉบบั 
                      ๒. แบบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการยนืยนัผล ๑ ฉบบั 
 

 เน่ืองดว้ยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม มีนโยบายและแผนงานดา้นการวิจยั โดย
การส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณาจารยมี์การท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน ดร.ศนิกานต ์ศรีมณี และคณะ ไดจ้ดัท าวจิยัเร่ือง “การ
พฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม” ท่ีอยู่ในขั้นตอนท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการวิจยัก่อนการสรุปผลการวิจยั กล่าวคือ 
เป็นขั้นตอนการยืนยนัโดยผูท้รงคุณวุฒิ โดยผูว้ิจยัก าหนดกรอบการยนืยนัองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ ความ
เหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็นไปได้ (Feasibility  Standards) ความเป็นประโยชน์ 
(Utility Standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy Standards)   
 ในการน้ี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยามไดเ้ล็งเห็นวา่ น.ส. ชนิกนนัท ์พนัธ์ุพยคัฆ ์
ซ่ึงเป็นบุคลากรในสังกดัของท่านเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการจดัการ
เรียนการสอนดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์บุคลากรในสังกดัเป็นผูท้รงคุณวุฒิเพื่อการ
ยนืยนัผลการวจิยัดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อรทิพา  ส่องศิริ) 
             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
โทรศพัท ์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖ 
โทรสาร   ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖ 
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ท่ี   สน /        มหาวทิยาลยัสยาม 
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 

        กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๓ 
 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง ขอเก็บขอ้มูลการวจิยั 
เรียน ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลไชโย 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. โครงร่างงานวิจยั ๑ ฉบบั 
  ๒. แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

 เน่ืองดว้ยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม มีนโยบายและแผนงานดา้นการวิจยั โดย
การส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณาจารยมี์การท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน ดร.ศนิกานต ์ศรีมณี และคณะ ไดจ้ดัท าวจิยัเร่ือง “การ
พฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม”  
 ในการน้ี ทีมงานผูว้ิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม และมีประสบการณ์ในการ
ฝึกงานดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกดัเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจ
เคร่ืองมือการวจิยัดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อรทิพา  ส่องศิริ) 
             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
โทรศพัท ์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖ 
โทรสาร   ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖ 
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ท่ี   สน /        มหาวทิยาลยัสยาม 
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 

        กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๓ 
 

      ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง เรียนเชิญบุคลากรเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจเคร่ืองมือการวิจยั 
เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. โครงร่างงานวิจยั ๑ ฉบบั 
  ๒. แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

 เน่ืองดว้ยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจยั โดย
การส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณาจารยมี์การท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน ดร.ศนิกานต ์ศรีมณี และคณะ ไดจ้ดัท าวจิยัเร่ือง “การ
พฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม”  
 ในการน้ี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยามไดเ้ล็งเห็นวา่ รศ.ดร.วนิดา ดุรงคฤ์ทธิชยั 
ซ่ึงเป็นบุคลากรในสังกดัของท่านเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการจดัการ
เรียนการสอนดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกดัเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจ
เคร่ืองมือการวจิยัดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อรทิพา  ส่องศิริ) 
             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
โทรศพัท ์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖ 
โทรสาร   ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖ 
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ท่ี   สน /        มหาวทิยาลยัสยาม 
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 

        กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๓ 
 

      ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง เรียนเชิญบุคลากรเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจเคร่ืองมือการวิจยั 
เรียน ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. โครงร่างงานวิจยั ๑ ฉบบั 
  ๒. แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
 เน่ืองดว้ยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจยั โดย
การส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณาจารยมี์การท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน ดร.ศนิกานต ์ศรีมณี และคณะ ไดจ้ดัท าวจิยัเร่ือง “การ
พฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม”  
 ในการน้ี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยามไดเ้ล็งเห็นวา่ ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ ซ่ึงเป็น
บุคลากรในสังกดัของท่านเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการ
สอนดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกดัเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจ
เคร่ืองมือการวจิยัดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อรทิพา  ส่องศิริ) 
             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
โทรศพัท ์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖ 
โทรสาร   ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖ 



133 
 

ท่ี   สน /        มหาวทิยาลยัสยาม 
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 

        กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๓ 
 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เรียน ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลไชโย 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. โครงร่างงานวิจยั ๑ ฉบบั 
  ๒. แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  จ  านวน ๒๐ ฉบบั 
 
 เน่ืองดว้ยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม มีนโยบายและแผนงานดา้นการวิจยั โดย
การส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณาจารยมี์การท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน ดร.ศนิกานต ์ศรีมณี และคณะ ไดจ้ดัท าวจิยัเร่ือง “การ
พฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม”  
 ในการน้ี ดร.ศนิกานต์ ศรีมณี และทีมงานวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม มี
ความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในการท างานดา้นการ
พยาบาลอนามยัชุมชนในหน่วยงานของท่าน  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จกัเป็นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสน้ี 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อรทิพา  ส่องศิริ) 
             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
โทรศพัท ์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖ 
โทรสาร   ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖ 
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ท่ี   สน /        มหาวทิยาลยัสยาม 
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 

        กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๓ 
 

      ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เรียน นายแพทยส์าธารณสุขอ าเภอไชโย 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. โครงร่างงานวิจยั ๑ ฉบบั 
  ๒. แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  จ  านวน ๑๐ ฉบบั 
 
 เน่ืองดว้ยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม มีนโยบายและแผนงานดา้นการวิจยั โดย
การส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณาจารยมี์การท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน ดร.ศนิกานต ์ศรีมณี และคณะ ไดจ้ดัท าวจิยัเร่ือง “การ
พฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม”  
 ในการน้ี ดร.ศนิกานต์ ศรีมณี และทีมงานวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม มี
ความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในการท างานดา้นการ
พยาบาลอนามยัชุมชนในหน่วยงานของท่าน  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จกัเป็นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสน้ี 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อรทิพา  ส่องศิริ) 
             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
โทรศพัท ์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖ 
โทรสาร   ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือ 

แบบสัมภาษณ์ยืนยนัผลการวจิัย 

แบบสอบถาม 
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แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมืองานวจัิย 
เร่ือง การพฒันาตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ค าอธิบาย 
 ขอให้ท่านศึกษาองค์ประกอบตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ตามรายละเอียดท่ีแนบ แลว้พิจารณาว่า 
ขอ้ค าถามของแต่ละองคป์ระกอบมีความครอบคลุมวดัไดต้รงกบัความหมายของแต่ละองคป์ระกอบ
หรือไม่ โดยใหก้าเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน ดงัน้ี 
  
   +1 หมายถึง  วดัไดต้รงกบัความหมาย 
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
   -1 หมายถึง  วดัไม่ไดต้รงกบัความหมาย 
 
 เพื่อจะไดน้ าความคิดเห็นของท่านไปหาค่า IOC  หลงัจากนั้นจะได้น าไปสอบถามกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ต่อไป 
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แบบสอบถาม 
งานวจัิย   เร่ือง การพฒันาตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อทราบตวัแปรท่ีเป็นตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม แบบสอบถามฉบบัน้ี
ประกอบดว้ย  

ตอนท่ี 1  ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบ 

แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  ขอ้ค าถามเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการ 

พยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการ 
พยาบาล อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

    

 

                                                            ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  /  ลงหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
 

1. เพศ 
 ชาย   หญิง   
 

2. อายุ 
        20 – 30 ปี  31 – 40 ปี   41 – 50 ปี  50 ปีข้ึนไป        
             
3. ระดับการศึกษา  
  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี      ประกาศนียบตัรบณัฑิต   
  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 

4. ต าแหน่งหน้าทีใ่นการปฏิบัติงาน 
  อาจารยพ์ยาบาล 
  พยาบาลวชิาชีพ 
  อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) ...................................................................................................................  
 

5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
         ไม่เกิน 5 ปี         มากกวา่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี  
         มากกวา่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี    มากกวา่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี 
         20 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2 ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกบัการพฒันาตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน 
ของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน
ของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม มีทั้งหมด     110       ขอ้  โปรดท า
เคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องทางขวามือซ่ึงตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว  โดยท่ี 
   +1 หมายถึง  วดัไดต้รงกบัความหมาย 
     0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
   -1 หมายถึง  วดัไม่ไดต้รงกบัความหมาย 
 

ข้อที ่ องค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

รายการประเมนิ 

+1 0 -1 ค่า IOC 

1.  มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีความโอบออ้มเอ้ืออารี     

2.  มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยัในตนเอง     

3.  มีคุณธรรมและจริยธรรมของวชิาชีพ     

4.  มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือในฐานะพยาบาลผูมี้ความรู้
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 

    

5.  เป็นตน้แบบดา้นพฤติกรรมสุขภาพ และดา้นสังคม 
มีจิตสาธารณะ 

    

6.  มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และ
โตแ้ยง้ดว้ยเหตุผล 

    

7.  มีความสามารถในการคิดเชิงวเิคราะห์ และการใช้
วจิารณญาณทางคลินิก 

    

8.  มีทกัษะในการส่ือสารเชิงวชิาชีพ รวมทั้งการให้
ค  าปรึกษา และการสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความ
เช่ือถือ 

    

9.  ยอมรับความแตกต่างทางความคิด โดยแสดงออก
ดว้ยภาษา ท่าทางท่ีเหมาะสม 
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ข้อที ่ องค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

รายการประเมนิ 

+1 0 -1 ค่า IOC 

10.  มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดว้ยความเคารพในความเป็น
ปัจเจกบุคคล 

    

11.  มีสัมพนัธภาพเชิงวชิาชีพ วางตนเหมาะสมกบั
บทบาทหนา้ท่ี 

    

12.  ใหแ้ละรับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นไดต้ามศกัยภาพ
และความเหมาะสม 

    

13.  สามารถใหข้อ้มูลข่าวสาร ความรู้ทางการพยาบาล
และสุขภาพ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

    

14.  มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และแสดงออกถึงความ
พยายามในการลดปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

    

15.  มีพฤติกรรมบริการท่ีแสดงออกถึงความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการแก่บุคคล ครอบครัว 
และชุมชน 

    

16.  ตระหนกัในสิทธิ และหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน และ
รับผดิชอบในหนา้ท่ีตามขอบเขตวชิาชีพ 

    

17.  มีความใฝ่รู้ และน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการ
พฒันางานท่ีรับผดิชอบ 

    

18.  มีคุณลกัษณะของผูน้ า ใชก้ลวธีิการน าในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

    

19.  สามารถใหเ้หตุผล เพื่อโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นมีความคิด
คลอ้ยตาม 

    

20.  สามารถจูงใจ และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ปฏิบติังาน 

    

21.  มีความสามารถในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์ของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

    

22.  มีทกัษะในการเจรจาต่อรองดว้ยเหตุผล และ
ประโยชน์ร่วมกนัในสถานการณ์ท่ีไม่ซบัซอ้น 
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ข้อที ่ องค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

รายการประเมนิ 

+1 0 -1 ค่า IOC 

23.  มีความรู้ เจตคติท่ีดีในการพฒันาคุณภาพ และมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ใน
ชุมชน 

    

24.  สามารถแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานโดยใชข้อ้มูล 
ความรู้ และวธีิการท่ีเหมาะสม 

    

25.  มีความรู้ในหลกัการท างานเป็นทีม การสร้าง
ทีมงาน และการน าทีมงาน 

    

26.  มีความรับผดิชอบต่อการท างานของทีมและ
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 

    

27.  มีทกัษะในการท างานกบัชุมชน สามารถปรับตวัเขา้
หาชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

    

28.  สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยภาษา
ท่าทางท่ีเหมาะสม  

    

29.  สามารถน าเสนอและพูดในเวทีสาธารณะได ้     

30.  สามารถมองบริบทของชุมชนได ้เขา้ใจในการเป็น
ชุมชน ผูน้ าทอ้งถ่ิน และส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อชุมชน 

    

31.  มีความเขา้ใจวฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยม วถีิชีวิต 
และเป้าหมายของชุมชน 

    

32.  มีความตระหนกัในคุณค่า ความเช่ือ และศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์

    

33.  ส่งเสริมใหบุ้คคลในชุมชนไดรั้บรู้และเขา้ใจใน
สิทธิของตน 

    

34.  มีความรับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัการ
พยาบาลของตน 

    

35.  สามารถวเิคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งในการปฏิบติัการพยาบาล 
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ข้อที ่ องค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

รายการประเมนิ 

+1 0 -1 ค่า IOC 

36.  สามารถจดัท าระบบและฐานขอ้มูลสุขภาพท่ีจ าเป็น 
โดยมีกระบวนการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูลครอบคลุมทุกดา้นและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชน 

    

37.  สามารถศึกษาขอ้มูลสุขภาพชุมชนท่ีจ าเป็น ตาม
มาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภใ์น
ระดบัปฐมภูมิ ประกอบดว้ยขอ้มูลสุขภาพ 3 ระดบั 
คือ ระดบัชุมชน ครอบครัว และบุคคล 

    

38.  สามารถคดักรองสุขภาพตามปัญหาสุขภาพตาม
กลุ่มอาย ุและภาวะคุกคามสุขภาพในทอ้งถ่ินและ
ตามนโยบายของประเทศ 

    

39.  สามารถเฝ้าระวงัการเกิดโรค ความเจบ็ป่วย และ
ภาวะคุกคามต่อสุขภาพคนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

    

40.  สามารถระบุปัญหาสุขภาพของชุมชน กลุ่มคน 
ครอบครัว บุคคลในชุมชน 

    

41.  สามารถวางแผน ออกแบบจดักิจกรรมการบริการ
สุขภาพ และประเมินผล 

    

42.  สามารถช่วยเหลือผูป่้วยเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพ
และดูแลสิทธิประโยชน์ท่ีผูป่้วยควรจะไดรั้บ 

    

43.  สามารถจดัการใหมี้ทีมผูดู้แลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง     

44.  สามารถประเมินภาวะสุขภาพและปัญหาท่ีซบัซอ้น 
ครอบคลุมทุกมิติ 

    

45.  สามารถวนิิจฉยัปัญหา ดูแลบุคคลเฉพาะกลุ่ม/
เฉพาะโรค โดยบูรณาการหลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละ
เหตุผลทางคลินิกในการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นองคร์วม 
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ข้อที ่ องค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

รายการประเมนิ 

+1 0 -1 ค่า IOC 

46.  สามารถติดตามผูป่้วยท่ีตอ้งการการดูแลอยา่ง
ต่อเน่ืองท่ีบา้นโดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรัง
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ มารดาและทารก ผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย 

    

47.  สามารถประเมินผลการปฏิบติังานท่ีสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่แก่ชุมชน ครอบครัว และบุคคลในการ
ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

    

48.  สามารถเสริมพลงักลุ่มเส่ียงใหส้ามารถสร้างเสริม
สุขภาพป้องกนัโรคและฟ้ืนฟูสภาพ 

    

49.  ปฏิบติัการพยาบาลโดยแสดงออกซ่ึงความเมตตา 
กรุณา ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูใ้ชบ้ริการ 

    

50.  สามารถประเมินสภาพบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน โดยใชเ้ทคนิควธีิการท่ีเหมาะสมกบับุคคล 
วฒันธรรม ภาวะสุขภาพ จากแหล่งขอ้มูลท่ี
เหมาะสม 

    

51.  สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ในการปฏิบติังาน
กบับุคคล ครอบครัว และชุมชน  

    

52.  ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการวจิยัท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

    

53.  สามารถประยกุตใ์ชก้ระบวนการวจิยัในการ
แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาชุมชนได ้

    

54.  สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงและปัจจยัท่ีส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งปัจจยัดา้นบุคคล ส่ิงแวดลอ้ม 

    

55.  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูล และวนิิจฉยัการพยาบาล
โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของ
ขอ้มูล 
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ข้อที ่ องค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

รายการประเมนิ 

+1 0 -1 ค่า IOC 

56.  สามารถวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้
วนิิจฉยัการพยาบาล และเหมาะสมกบับริบททาง
สังคม  

    

57.  ปฏิบติัการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วนิิจฉยั
ทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล โดยใช้
ศาสตร์ทางการพยาบาล 

    

58.  สามารถประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาลอยา่ง
ต่อเน่ือง 

    

59.  สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงต่อภาวะสุขภาพ 
วนิิจฉยัภาวะสุขภาพ ภาวะเส่ียงต่อโรคและความ
เจบ็ป่วยแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน 

    

60.  มีความรู้ในหลกัการสร้างเสริมสุขภาพหลกัการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และหลกัการเสริมสร้างพลงั
อ านาจ 

    

61.  สามารถวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล 
ครอบครัวและชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

    

62.  สามารถใหภู้มิคุม้กนัโรค ตามแนวทางท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

    

63.  สามารถใหค้  าแนะน าการเล้ียงดู และพฒันาการของ
เด็กปกติ 

    

64.  มีความรู้ดา้นวทิยาการระบาด และสถานการณ์
เก่ียวกบัโรค/การเจบ็ป่วยภยัพิบติั ท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพในชุมชนท่ีรับผดิชอบ 

    

65.  มีความรู้เร่ืองโรค พยาธิสภาพ การกระจายของโรค
การวเิคราะห์ การสอบสวนโรค การเฝ้าระวงั/การ
เจบ็ป่วยท่ีเป็นปัญหาสุขภาพในชุมชน 
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ข้อที ่ องค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

รายการประเมนิ 

+1 0 -1 ค่า IOC 

66.  มีความรู้เร่ืองการตรวจ การวินิจฉยั การรักษา การ
ใชย้า การใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

    

67.  สามารถประเมินสุขภาพผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหา
สุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 

    

68.  สามารถคาดการณ์ปัญหาท่ีซบัซอ้นจากการ
เปล่ียนแปลงของผูป่้วยและวางแผนแกปั้ญหาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

    

69.  สามารถวางแผน ใหก้ารบ าบดัทางการพยาบาล การ
ฟ้ืนฟูสภาพ และประเมินผลการดูแลผูป่้วยกลุ่มท่ีมี
ปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 

    

70.  สามารถประสานความร่วมมือในการจดัการดูแล
อยา่งต่อเน่ือง กบัครอบครัวของผูป่้วยกลุ่มท่ีมี
ปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 

    

71.  สามารถเป็นท่ีปรึกษาและให้ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพ
แก่ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะ
เจบ็ป่วยเร้ือรัง 

    

72.  สามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการพฒันา
คุณภาพการรักษาพยาบาลผูป่้วย กลุ่มท่ีมีปัญหา
สุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการ
ในชุมชน  

    

73.  มีทกัษะในการส่งเสริม ป้องกนั ดูแลรักษา ฟ้ืนฟู
สุขภาพในผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/
ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 

    

74.  มีทกัษะการเสริมพลงัและศกัยภาพดา้นการดูแล
สุขภาพแก่ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/
ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 
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ข้อที ่ องค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

รายการประเมนิ 

+1 0 -1 ค่า IOC 

75.  มีทกัษะการดูแลประคบัประคองผูป่้วยระยะสุดทา้ย
ท่ีบา้น 

    

76.  มีทกัษะการจดัการดูแลสุขภาพและความเจบ็ป่วย 
ในผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะ
เจบ็ป่วยเร้ือรังและ ผูพ้ิการในชุมชน 

    

77.  มีทกัษะในการป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจาย
เช้ือในสถานบริการ และในผูป่้วยท่ีสัมผสัโรค/กลุ่ม
เส่ียงในชุมชน 

    

78.  มีทกัษะในการจดัการดูแลประชาชนพร้อมรับใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภยั 

    

79.  สามารถดูแลบรรเทาอาการ ปฐมพยาบาล รับและ
ส่งต่อผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสมและ
ต่อเน่ือง 

    

80.  มีทกัษะในการจดับริการพยาบาลเชิงรุก ท่ี
สอดคลอ้งกบัภาวะสุขภาพของผูป่้วยกลุ่มท่ีมี
ปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และ
ผูพ้ิการในชุมชน 

    

81.  มีทกัษะในการสอน และฝึกทกัษะใหผู้ป่้วยและ
ครอบครัวสามารถดูแลตนเองดา้นสุขภาพได ้

    

82.  สามารถเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัพยาบาลและทีม
สุขภาพในการจดัระบบการดูแลผูป่้วยเฉพาะกลุ่ม 

    

83.  มีทกัษะในการรวบรวมและเก็บขอ้มูลของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนท่ีจ าเป็นต่อการวางแผน/
โครงการ โดยใชเ้ทคนิควธีิการท่ีเหมาะสมจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ 

    

84.  สามารถระบุปัญหาสุขภาพของชุมชน กลุ่มคน 
ครอบครัว บุคคลในชุมชน 
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ข้อที ่ องค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

รายการประเมนิ 

+1 0 -1 ค่า IOC 

85.  สามารถวางแผน/ออกแบบ และปฏิบติัการพยาบาล
หรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพกิจกรรมการจดัการ
ปัจจยัเส่ียง/ภาวะคุกคามสุขภาพของประชาชนใน
พื้นท่ีรับผดิชอบ 

    

86.  มีทกัษะในการวางแผนและเขียนแผนงาน/โครงการ
ได ้

    

87.  สามารถน าเสนอขอ้มูลสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ได ้     

88.  สามารถจดัท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกนัโรคแก่ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน 

    

89.  สามารถใชก้ลวธีิการด าเนินการสร้างความเขม้แขง็
และสร้างความร่วมมือของชุมชนในการด าเนินการ
ลดปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

    

90.  สามารถใชค้วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน น ามาใช้
ในการป้องกนัโรคและการส่งเสริมสุขภาพได ้

    

91.  สามารถประเมินภาวะสุขภาพ ความสามารถในการ
ดูแลตนเอง วินิจฉยั การพยาบาลและปฏิบติัการ
พยาบาลไดอ้ยา่งปลอดภยั 

    

92.  สามารถใชห้ลกัการดูแลต่อเน่ือง หลกัการดูแล
สุขภาพท่ีบา้น ในการพฒันาผูดู้แลและครอบครัว
ในการดูแลสุขภาพตนเองได ้

    

93.  สามารถใชห้ลกัการดูแลแบบประคบัประคอง ใน
การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีบา้นได ้

    

94.  สามารถเสริมพลงักลุ่มเส่ียงใหส้ามารถสร้างเสริม
สุขภาพป้องกนัโรคและฟ้ืนฟูสภาพ รวมทั้งจดั
กระบวนการให้เกิดกลุ่มช่วยเหลือกนัในการลด
พฤติกรรมเส่ียง 
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ข้อที ่ องค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

รายการประเมนิ 

+1 0 -1 ค่า IOC 

95.  สามารถสร้างแผนงานหรือโครงการต่างๆ เพื่อ
ประกนัคุณภาพในการดูแลผูป่้วยครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

    

96.  สามารถน าการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศในการดูแลประชาชนทั้งกลุ่มสุขภาพดี กลุ่ม
เส่ียงผูป่้วยกลุ่มโรคเร้ือรัง และผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

    

97.  สามารถน าองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

    

98.  มีความรู้ ความเขา้ใจระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพ
และดา้นการพยาบาล 

    

99.  สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบติังาน โปรแกรมวเิคราะห์พื้นฐาน 
โปรแกรมน าเสนองาน การประมวล จดัเก็บ และ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร 

    

100.  สามารถใชเ้ครือข่ายส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สืบคน้ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพทางดา้นการ
พยาบาล  

    

101.  สามารถจดัการขอ้มูล และร่วมพฒันาระบบ
สารสนเทศ ในหน่วยงาน 

    

102.  สามารถวเิคราะห์การเปล่ียนนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ  และการเมืองเพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์
ในการปฏิบติังาน 

    

103.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและแนวโนม้
ดา้นสุขภาพ ปัจจยัก าหนดภาวะสุขภาพสามารถ
ด าเนินการตามทิศทางนโยบายสุขภาพ 

    

104.  สามารถจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อระบบ
สุขภาพในชุมชน อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อที ่ องค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

รายการประเมนิ 

+1 0 -1 ค่า IOC 

105.  สามารถสร้างบรรยากาศใหทุ้กคนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติังาน 

    

106.  สามารถผลกัดนันโยบายท่ีมีผลต่อสุขภาพในชุมชน 
และ ขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม 

    

107.  สามารถปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบับริบททางสังคม 
วฒันธรรม ยดึหลกัปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    

108.  ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวถีิชีวติชุมชน มี
วจิารณญาณในการเลือกรับวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย 

    

109.  สามารถถ่ายทอดและส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รให้
เกิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

    

110.  สามารถวางแผนและด าเนินการจดัการความรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

    

 
ตอนที ่3   ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัตัวแปรทีเ่ป็นองค์ประกอบตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
ของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 



150 
 

แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประกอบการยืนยนั 
“การพฒันาตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม” 
…………………………………………………………..………………………………………… 
ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีอยูใ่นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการวิจยัก่อน
การสรุปผลการวิจยั กล่าวคือ เป็นขั้นตอนการยืนยนั โดยผูว้ิจยัก าหนดกรอบการยืนยนัองค์ประกอบและ
รูปแบบ 4 ดา้น คือ ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็นไปได ้(Feasibility  Standards) 
ความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy Standards)  ผูว้ิจยั
แนบรายละเอียดท่ีส าคญัเพื่อใหผู้ท้รงคุณวฒิุใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
  1.  ความเป็นมาและความส าคญัของงานวจิยัโดยสังเขป (หนา้2-3) 

 2.  วตัถุประสงคง์านวจิยั (หนา้ 3) 
 3.  ขอ้คน้พบงานวจิยัและการยนืยนัผล 
  ตอนท่ี 1 ขอ้คน้พบงานวจิยัเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ของงานวจิยั (หนา้ 5-7) 
  ตอนท่ี 2 การยนืยนัผลการวจิยัเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ของงานวจิยั (หนา้7-9) 

 
หลงัจากท่ีท่านไดร้ายละเอียดขา้งตน้แลว้ โปรดแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในแบบสัมภาษณ์ (หนา้8-9)  
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการยนืยนัตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความมัน่ใจส าหรับผูมี้ความสนใจน าผลการวจิยัไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

 ขอขอบพระคุณอยา่งสูงท่ีท่านไดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการวจิยัคร้ังน้ี 
 
 

(ดร.ศนิกานต ์ ศรีมณี) 
อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  
โทร. 081 580 9893   email :  s.seemanee@gmail.com 
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ความเป็นมาและความส าคัญของงานวจัิยโดยสังเขป  
แนวทางการปฏิรูปการจดัการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อตอบสนองการปฏิรูประบบ

บริการสุขภาพของประเทศไทยนั้น กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชนเป็นฐาน และเนน้
การดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิและการเรียนรู้กบัชุมชนท่ีเอ้ือต่อการพฒันา ซ่ึงสอดคล้องกับ 
National Leagues for Nursing (2002) ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีไดน้ าเสนอวิสัยทศัน์ของการจดั
การศึกษาพยาบาลไว ้6 ประการคือ 1) ต้องมีการเพิ่มการผลิตก าลังคนด้านพยาบาลท่ีมีความรู้
ทางสหวิทยาการ 2) การศึกษาดา้นการพยาบาลตอ้งเนน้การสาธารณสุขท่ีใชชุ้มชนเป็นฐาน 3) ตอ้ง
มีการจดัตั้งศูนยพ์ยาบาลชุมชนเพิ่มมากข้ึน และมีการพฒันาเป็นตน้แบบการฝึกงานทางคลินิกของ
นกัศึกษาพยาบาล 4) ตอ้งมีการพฒันาอาจารยข์องสถาบนัการผลิตพยาบาลเพื่อจะสามารถท าการ
สอนและวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยาบาลและสุขภาพโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 5) ตอ้งมีการวิจยัมากข้ึน
ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 6) ตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายและมาตรการในการ
คดัเลือก การผลิตพยาบาล ครูพยาบาล ผูบ้ริหารสถาบนัการผลิตพยาบาล โดยมีความเสมอภาค
ระหวา่งเช้ือชาติและวฒันธรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม มีหนา้ท่ีหลกัในการผลิต
บุคลากรพยาบาลท่ีเป็นก าลงัส าคญัของทีมสุขภาพ มีเป้าหมายเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพ
พยาบาลและจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค ์การผลิตพยาบาลตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตพยาบาลให้มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ ทกัษะ ทั้งทางด้านการพยาบาลและการใช้กระบวนการ
พยาบาลการใหบ้ริการทั้ง 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน การพยาบาลเป็นวชิาชีพท่ีใหบ้ริการแก่สังคมท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัของชีวิตมนุษย ์ดงันั้น พยาบาล นอกจากจะมีความรู้
และทกัษะ ในการปฏิบติังานแลว้ จ  าเป็นจะตอ้งไดรั้บการศึกษามาไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถใหก้าร
พยาบาลท่ีมีคุณภาพแก่ ผูป่้วย ครอบครัว ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  

รายวชิาการพยาบาลอนามยัชุมชน เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยแนวคิดและหลกัการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน โดยเนน้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Oriented)  เป็นการใหบ้ริการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมในระดบัครอบครัวและชุมชนทั้งท่ีมีภาวะเส่ียงและท่ีมีปัญหาสุขภาพของครอบครัวและชุมชน  
โดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้วยความเอ้ืออาทรบนพื้นฐานความเขา้ใจมนุษย ์ นอกจาก
จะตอ้งมีความรู้ความสามารถดา้นการปฏิบติัพยาบาลแลว้  เคลนเบิร์ก (Klainberg) เนน้วา่ พยาบาล
ยงัตอ้งสามารถใช้ศาสตร์ ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะดา้นการติดต่อส่ือสารท่ีเน้นการท างาน
เป็นทีม และบุคลากรหลากหลายวิชาชีพ (Multidisciplinary Team or Interdisciplinary Approach) 
เพราะเป็นบริการสุขภาพท่ีมีขอบเขตกวา้งขวาง ลึกซ้ึง และซับซ้อน โดยใช้กลวิธีตามหลักการ
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สาธารณสุขมูลฐาน ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในทุกขั้นตอนการด าเนินงานการ
พยาบาลอนามยัชุมชน ร่วมกบัการเน้นความรู้ ความสามารถในการให้บริการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน  
ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพความสอดคล้องกับความต้องการท่ีแตกต่างกันตามบริบทของ
ชุมชน (Klainberg, et al. 1998:129) วชิาการพยาบาลอนามยัชุมชนมีการจดัการเรียนการสอนทั้งภาค
ทฤษฏี และภาคปฏิบติั ภาคทฤษฏีมีการจดัการเรียนการสอนในนกัศึกษาชั้นปีท่ีสามและนกัศึกษา
ชั้นปีท่ีส่ี  ส่วนภาคปฏิบติัมีการฝึกปฏิบติังานอนามยัชุมชนทั้งในชุมชนเขตเมืองและชุมชนเขต
ชนบท ส่งผลให้นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ การเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งเพียง
พอท่ีจะสามารถปฏิบติับทบาทพยาบาลอนามยัชุมชนได้ นอกจากน้ีในการวิเคราะห์หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตทัว่ประเทศ (กอบกุล พนัธ์เจริญวรกุล และคณะ, 2544) พบว่าบณัฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร์มีทกัษะในการปฏิบติัการพยาบาลเฉพาะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนเกือบทุกขอ้
อยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง ยกเวน้ด้านการวินิจฉัยชุมชน ด้านการรักษาโรคเบ้ืองต้น ด้านการ
ประสานงานกบัชุมชน ด้านการส่งเสริมและการดูแลสุขภาพผูป่้วยท่ีบา้นมีทกัษะในการปฏิบัติ
พยาบาลอยูใ่นระดบัพอใช ้

สมรรถนะ คือ คุณลักษณะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีองค์การต้องการ หากบุคคลนั้นมีพฤติกรรมการ
ท างานท่ีองค์การก าหนดก็จะสามารถปฏิบติังานให้ส าเร็จตามความต้องการขององค์การ และ
สามารถน าพาองค์การให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งน้ี คณะพยาบาลศาสตร์มีการก าหนดสมรรถนะของ
นักศึกษาพยาบาลในแต่ละชั้นปี ไม่มีการก าหนดสมรรถนะรายวิชา ตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการ
พยาบาลอนามยัชุมชน จึงเป็นการสร้างตวับ่งช้ีข้ึนมาใหม่ ซ่ึงตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาล
อนามยัชุมชนมีความส าคญัและเก่ียวขอ้งต่อการปฏิบติังานของพยาบาลในชุมชนโดยตรง เน่ืองจาก
สมรรถนะช่วยให้พยาบาลอนามยัชุมชนมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกบังาน เพื่อปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามความตอ้งการขององคก์รวชิาชีพอยา่งแทจ้ริง 

ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้  ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ผลการศึกษาวิจยัจะ
ช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล   ซ่ึงคาด
วา่หากพยาบาลมีสมรรถนะในการพยาบาลอนามยัชุมชนในระดบัสูง ครอบครัวและชุมชนจะไดรั้บ
บริการท่ีมีคุณภาพ ดงันั้นการพฒันาสมรรถนะในการพยาบาลอนามยัชุมชนให้แก่นกัศึกษาพยาบาล
จึงเป็นส่ิงจ า เป็น  จะน าประโยชน์มาสู่สถาบันการศึกษาพยาบาล  ในการบริหารปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการเรียนการสอน การจดัหลกัสูตร และนกัศึกษาเกิดเจตคติในทางท่ีดีต่อวิชาชีพการ
พยาบาล เพื่อใหน้กัศึกษาพยาบาลประสบความส าเร็จในการเรียนมากท่ีสุด 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.    เพื่อศึกษาองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของ

นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
 2.  เพื่อยนืยนัองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของ

นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  
 

ขอบเขตของการวจัิย 
            1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง การวจิยัคร้ังน้ี  

      ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่  อาจารย์พยาบาลประจ าสาขาการพยาบาลอนามยั
ชุมชนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม และ พยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัชุมชนท่ี
ปฏิบติังานใน โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติของรัฐท่ีสังกดักระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวดันนทบุรี 
จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร  รวมทั้งศูนยบ์ริการสาธารณสุข ท่ีสังกดัส านกัอนามยั 
กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม       
  
 ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรท่ีศึกษาวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรศึกษาดงัน้ี 
ตัวแปรพื้นฐาน คือตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ 

ต  าแหน่ง ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 

ตัวแปรศึกษา  คือ ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการ
พยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ซ่ึงไดจ้ากการ
สรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุ และการยืนยนัองค์ประกอบและและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน
จากผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ   
 
ระเบียบวธีิด าเนินการวจัิย 
           การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
กระบวนการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
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 ขั้นตอนที1่ การก าหนดองคป์ระกอบ และตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน
ของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ผูว้ิจยัศึกษา และวิเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎีงานวิจยัเก่ียวขอ้งด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis) ตลอดจนสัมภาษณ์จาก
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ ไดแ้ก่ 1) อาจารยพ์ยาบาลประจ าสาขาการพยาบาลอนามยั
ชุมชน 2) พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัชุมชน 3) พยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน  เพื่อก าหนด
องค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ และพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ประชากรท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อาจารยพ์ยาบาลประจ าสาขาการพยาบาลอนามยัชุมชนในคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม  และพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัชุมชนท่ีปฏิบติังานใน โรงพยาบาล
ศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสถานีอนามยั
เฉลิมพระเกียรติของรัฐ ท่ีสังกดักระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งศูนยบ์ริการสาธารณสุข ท่ีสังกดัส านกั
อนามยั กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบติัของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั โดยการ
ตรวจสอบความตรง (Content Validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องรายข้อ ท่ี เรียกว่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) น ามาปรับปรุงแก้ไข
เคร่ืองมือ และทดลองใช้เคร่ืองมือ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีใช้วิจัย และน ามา
วเิคราะห์หาค่าความเท่ียง (Reliability)  โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) ดว้ยวิธีการสกดัปัจจยัดว้ยเทคนิค Principal Factor Analysis (PCA) และการหมุน
แกนแบบแวริแมกซ์  (Varimax Rotation) โดยใช้ค่า Factor Loading ท่ี 0.06 ข้ึนไปเป็นตวัแปรท่ี
ตอ้งการและตอ้งมีการรวมกลุ่มกนัตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไปจึงจะก าหนดเป็นองคป์ระกอบใหม่  
 ขั้นตอนที่ 3 การยืนยนัองคป์ระกอบและพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยั
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ดว้ยวธีิการยนืยนัโดยการอา้งอิง
ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน พยาบาลเวชปฏิบติั
ชุมชน และแพทยเ์วชปฏิบติัชุมชน  จ านวน 5 คน โดยผูว้ิจยัก าหนดกรอบการยืนยนัองคป์ระกอบ 4 
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ด้านคือ ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) ความเป็น
ประโยชน์ (Utility Standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy Standards)  
 

     เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย     
ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในแต่ละขั้น ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตวัแปรองค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล

อนามยัชุมชนของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผูว้ิจยัใช้

การศึกษาเอกสาร การวิเคราะห์เน้ือหา การสัมภาษณ์จากผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญได้แก่ ผูท่ี้มี

ความรู้ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูมี้ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญโดยตรงในการพยาบาลอนามยั

ชุมชน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

               ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยั

ชุมชนของนกัศึกษา พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม

ความคิดเห็น (Opinionaires) เพื่อวดัระดับความคิดเห็นแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) ไปสอบถาม

ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ ดังน้ี วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ

(Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีการสกดัปัจจยัด้วยเทคนิค Principal Factor Analysis (PCA) 

และการหมุนแกนแบบแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) โดยใชค้่า Factor Loading ท่ี 0.06 ข้ึนไปเป็น

ตวัแปรท่ีตอ้งการและตอ้งมีการรวมกลุ่มกนัตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไปจึงจะก าหนดเป็นองค์ประกอบ

ใหม่  

 ขั้นตอนที่ 3 การยืนยนัองค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยั

ชุมชนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม  ผูว้ิจยัใช้การยืนยนั

องค์ประกอบจากผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เ ช่ียวชาญได้แก่ ผู ้ท่ีมีความรู้ ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องหรือผู ้มี

ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญโดยตรงในการพยาบาลอนามยัชุมชน  

                                                                                                                                                       

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย  

ภายหลังส้ินสุดการวิจัยผู ้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้น า
องค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษา พยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ไปประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดนโยบายและกรอบทิศทางการ
บริหาร การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ แผนการพฒันาทรัพยากรบุคคลและส่ิงสนับสนุน การจดัการ
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เรียนการสอน การบริการวิชาการ ตลอดจนการพฒันานกัศึกษา เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะดา้นการ
พยาบาลอนามยัชุมชนให้กบันกัศึกษาพยาบาล เพื่อให้นกัศึกษาพยาบาลประสบความส าเร็จในการ
เรียน   
 
ข้อค้นพบงานวจัิยและการยืนยนัผลการวจัิย 
 ตอนที ่1  ข้อค้นพบงานวจัิยเพ่ือตอบวตัถุประสงค์ข้อที ่1 ของงานวจัิย 

1. เพื่อทราบองค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของ

นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ตามเกณฑ์การคัด เ ลือกองค์ประกอบท่ีมีค่ าน ้ าหนัก

องค์ประกอบตั้ งแต่ 0.60 ข้ึนไป มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตัวแปรอธิบาย

องคป์ระกอบมากกวา่ 3 ตวัข้ึนไป ขอ้คน้พบงานวิจยัพบวา่ มี 4  องคป์ระกอบ ท่ีมีคุณสมบติัเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ไดแ้ก่ องค์ประกอบที่ 1 “สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

ตามมาตรฐานวิชาชีพ” ประกอบด้วย 1) สามารถประสานความร่วมมือในการจดัการดูแลอย่าง

ต่อเน่ือง กบัครอบครัวของผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง 2) สามารถ

วางแผน ให้การบ าบดัทางการพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และประเมินผลการดูแลผูป่้วยกลุ่มท่ีมี

ปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง 3) สามารถใช้หลกัการดูแลต่อเน่ือง หลกัการดูแล

สุขภาพท่ีบา้น ในการพฒันาผูดู้แลและครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองได้ 4) มีทกัษะในการ

วางแผนและเขียนแผนงาน/โครงการได ้5) มีทกัษะการเสริมพลงัและศกัยภาพดา้นการดูแลสุขภาพ

แก่ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 6) มีทกัษะใน

การสอน และฝึกทกัษะให้ผูป่้วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองดา้นสุขภาพได ้7) สามารถใช้

ความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน น ามาใช้ในการป้องกนัโรคและการส่งเสริมสุขภาพได ้8) สามารถ

จดัท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคแก่ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน 9) สามารถ

ประเมินปัจจยัเส่ียงต่อภาวะสุขภาพ วินิจฉัยภาวะสุขภาพ ภาวะเส่ียงต่อโรคและความเจ็บป่วยแก่

บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน 10) สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงและปัจจยัท่ีส่งเสริมสุขภาพ 

ทั้งปัจจยัดา้นบุคคล ส่ิงแวดลอ้ม 11) สามารถประเมินสุขภาพผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและ

จิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง 12) ปฏิบติัการพยาบาลท่ีสอดคล้องกบัขอ้วินิจฉัยทางการพยาบาลและ

แผนการพยาบาล โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล 13) สามารถประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาล

อยา่งต่อเน่ือง 14) มีทกัษะในการจดับริการพยาบาลเชิงรุก ท่ีสอดคลอ้งกบัภาวะสุขภาพของผูป่้วย
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กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 15) มีความรู้เร่ืองการ

ตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาเบ้ืองตน้ 16) สามารถประเมินภาวะสุขภาพ ความสามารถในการ

ดูแลตนเอง วินิจฉยั การพยาบาลและปฏิบติัการพยาบาลไดอ้ยา่งปลอดภยั 17) สามารถใชห้ลกัฐาน

เชิงประจกัษใ์นการพฒันาคุณภาพการรักษาพยาบาลผูป่้วย กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะ

เจ็บป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 18) สามารถน าการเปล่ียนแปลงให้เกิดการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศใน

การดูแลประชาชนทั้งกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเส่ียงผูป่้วยกลุ่มโรคเร้ือรัง และผูป่้วยระยะสุดทา้ย 19) 

ทกัษะในการส่งเสริม ป้องกนั ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพในผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/

ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 20) สามารถประยุกตใ์ชก้ระบวนการวิจยัในการแสวงหา

ความรู้เพื่อพฒันาชุมชนได ้21) สามารถวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วินิจฉยัการพยาบาล 

และเหมาะสมกบับริบททางสังคม 22) มีความรู้ ความเขา้ใจระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพและดา้น

การพยาบาล องค์ประกอบที่ 2 “สมรรถนะด้านความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักฐานเชิง

ประจักษ์และการเสริมสร้างพลังอ านาจ” ประกอบดว้ย 1) สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วน

ร่วมในการปฏิบติังาน 2) สามารถประเมินภาวะสุขภาพและปัญหาท่ีซบัซ้อน ครอบคลุมทุกมิติ 3) มี

ความรู้ในหลกัการสร้างเสริมสุขภาพหลกัการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  และหลกัการเสริมสร้างพลงั

อ านาจ 4) สามารถจดัการขอ้มูล และร่วมพฒันาระบบสารสนเทศ ในหน่วยงาน 5) สามารถใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน โปรแกรมวิเคราะห์พื้นฐาน โปรแกรม

น าเสนองาน การประมวล จดัเก็บ และน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร 6) สามารถประเมินสภาพบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน โดยใช้เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมกบับุคคล วฒันธรรม ภาวะสุขภาพ จาก

แหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม 7) สามารถระบุปัญหาสุขภาพของชุมชน กลุ่มคน ครอบครัว บุคคลใน

ชุมชน 8) สามารถวินิจฉัยปัญหา ดูแลบุคคลเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะโรค โดยบูรณาการหลกัฐานเชิง

ประจกัษแ์ละเหตุผลทางคลินิกในการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งเป็นองคร์วม 9) สามารถติดตามผูป่้วย

ท่ีตอ้งการการดูแลอยา่งต่อเน่ืองท่ีบา้นโดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรังผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ มารดาและ

ทารก ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 10) ปฏิบติัการพยาบาลโดยแสดงออกซ่ึงความเมตตา กรุณา ค านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของผูใ้ชบ้ริการ 11) สามารถวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัวและ

ชุมชนไดอ้ย่างเหมาะสม 12) สามารถวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วินิจฉัยการพยาบาล 

และเหมาะสมกบับริบททางสังคม 13) มีความรู้ ความเขา้ใจระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพและดา้น

การพยาบาล องค์ประกอบที่ 3 “สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และผู้น าการเปลี่ยนแปลง” 

ประกอบดว้ย 1) มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยัในตนเอง 2) มีคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ 
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3) มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือในฐานะพยาบาลผูมี้ความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 4) มีวุฒิ

ภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผล และองค์ประกอบที ่4 “สมรรถนะ

ด้านมนุษยสัมพนัธ์และการส่ือสาร” ประกอบดว้ย 1) มีความสามารถในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์

ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 2) มีทกัษะในการเจรจาต่อรองดว้ยเหตุผล และประโยชน์ร่วมกนั

ในสถานการณ์ท่ีไม่ซบัซอ้น 3) มีทกัษะในการท างานกบัชุมชน สามารถปรับตวัเขา้หาชุมชนไดเ้ป็น

อยา่งดี 

  ตอนที ่ 2  การยืนยนัผลการวจัิยเพ่ือตอบวตัถุประสงค์ข้อที ่2 ของงานวจัิย 
  เพื่อยืนยนัองค์ประกอบและรูปแบบของการส่งเสริมการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู ้วิจ ัยจึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน
ผูท้รงคุณวฒิุโปรดพิจารณาใหค้วามเห็นต่อขอ้มูลในขอ้1  
 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 
………………………………..…..……………………………………... 

 
ต าแหน่งหนา้ท่ี 

 
………………………………..…..……………………………………... 

 
สถานท่ีท างาน 

 
………………………………..…..……………………………………... 

 
วนั/เดือน/ปี/เวลา 

 
วัน ท่ี…… เ ดื อ น  ……………. . . . . . . . . . . .  พ .ศ……….. . . . . . . . . . . 
เวลา………………………... 

 
ลงช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 
………………..…..……………………………………........................... 
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ข้อ  1  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัองค์ประกอบสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ทั้ง 4 องค์ประกอบ อย่างไรบ้าง เม่ือท่าน
พจิารณาแล้วจึงท าเคร่ืองหมาย  ในช่องทีต่รงกบัความเห็นของท่าน 

 
องค์ประกอบสมรรถนะ
ด้านการพยาบาลอนามัย
ชุมชนของนักศึกษา

พยาบาล  
คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวทิยาลัยสยาม 

ความเหมาะสม 
ความ

เป็นไปได้ 
ความเป็น
ประโยชน์ 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่
เหมาะ 

ได้ ไม่ได้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 

1. สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชนตามมาตรฐาน
วชิาชีพ 

        

2. สมรรถนะด้าน
ความสามารถในการบริหาร
จัดการตามหลกัฐานเชิง
ประจักษ์และการเสริมสร้าง
พลงัอ านาจ 

        

3. สมรรถนะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และผู้น าการ
เปลีย่นแปลง 

        

4. สมรรถนะด้านมนุษย
สัมพนัธ์และการส่ือสาร 
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ข้อ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน ของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
1)   ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชน ของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ในองคป์ระกอบท่ี 1 สมรรถนะดา้นการปฏิบติัการ
พยาบาลอนามยัชุมชนตามมาตรฐานวชิาชีพ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2)  ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชน ของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ในองคป์ระกอบท่ี 2  สมรรถนะดา้นความสามารถ
ในการบริหารจัดการตามหลักฐานเชิงประจักษ์และการเสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3)  ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชน ของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ในองค์ประกอบท่ี 3 สมรรถนะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และผูน้ าการเปล่ียนแปลง อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4)   ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชน ของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ในองคป์ระกอบท่ี 4 สมรรถนะดา้นมนุษยสัมพนัธ์
และการส่ือสาร อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง 
                                                                                       ดร. ศนิกานต์  ศรีมณ ีและคณะ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
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                   เอกสารหมายเลข 1 
 

แบบสอบถาม 
งานวจัิย   เร่ือง การพฒันาตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อทราบตวัแปรท่ีเป็นตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาล
อนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม แบบสอบถามฉบบัน้ี
ประกอบดว้ย  

ตอนท่ี 1  ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบ 

แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  ขอ้ค าถามเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการ 

พยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการ 

พยาบาลอนามยั ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

    

 

 

 
                                                             ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง 

 
 
 
 
 
 



163 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  /  ลงหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
 

6. เพศ 
 ชาย   หญิง   
 

7. อายุ  (โปรดระบุ)...............................................................ปี 
 

8. ระดับการศึกษา  
  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี      ประกาศนียบตัรบณัฑิต   
  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 

9. ต าแหน่งหน้าทีใ่นการปฏิบัติงาน 
  อาจารยพ์ยาบาล 
  พยาบาลวชิาชีพ 
  อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) ...................................................................................................................  
 

10. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  (โปรดระบุ)........................................................................ปี 
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ตอนที ่2 ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกบัการพฒันาตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน 
ของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน
ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีทั้ งหมด 100 ข้อ  โปรดท า
เคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องทางขวามือซ่ึงตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว  โดยท่ีลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าจดัอนัดบั 5 ระดบั ของลิเคิอร์ท (Likert) เกณฑ์
การใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยวา่ขอ้ความนั้นเป็นองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะ
ดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  
ในระดบัมากท่ีสุด 
                           ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ยวา่ขอ้ความนั้นเป็นองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะ
ดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  
ในระดบัมาก 
                           ระดบั 3 หมายถึง เห็นดว้ยวา่ขอ้ความนั้นเป็นองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะ
ดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  
ในระดบัปานกลาง 
                           ระดบั 2 หมายถึง เห็นดว้ยวา่ขอ้ความนั้นเป็นองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะ
ดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  
ในระดบันอ้ย 
                          ระดบั 1 หมายถึง เห็นดว้ยวา่ขอ้ความนั้นเป็นองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะ
ดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  
ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อที่ องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

111.  มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีความโอบออ้มเอ้ืออารี      
112.  มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยัในตนเอง      
113.  มีคุณธรรมและจริยธรรมของวชิาชีพ      
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ข้อที่ องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

114.  มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือในฐานะพยาบาลผูมี้ความรู้
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 

     

115.  เป็นตน้แบบดา้นพฤติกรรมสุขภาพ และดา้นมีจิต
สาธารณะ 

     

116.  มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และ
โตแ้ยง้ดว้ยเหตุผล 

     

117.  มีความสามารถในการคิดเชิงวเิคราะห์ และการใช้
วจิารณญาณทางคลินิก 

     

118.  มีทกัษะในการส่ือสารเชิงวชิาชีพ รวมทั้งการให้
ค  าปรึกษา และการสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความเช่ือถือ 

     

119.  ยอมรับความแตกต่างทางความคิด โดยแสดงออกดว้ย
ภาษา ท่าทางท่ีเหมาะสม 

     

120.  มีสัมพนัธภาพเชิงวชิาชีพ วางตนเหมาะสมกบับทบาท
หนา้ท่ี 

     

121.  ใหค้วามช่วยเหลือจากผูอ่ื้นไดต้ามศกัยภาพและความ
เหมาะสม 

     

122.  สามารถใหข้อ้มูลข่าวสาร ความรู้ทางการพยาบาลและ
สุขภาพ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

     

123.  มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และแสดงออกถึงความพยายาม
ในการลดปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

     

124.  มีพฤติกรรมบริการท่ีแสดงออกถึงความกระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

     

125.  ตระหนกัในสิทธิ และหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน และ
รับผดิชอบในหนา้ท่ีตามขอบเขตวชิาชีพ 

     

126.  มีความใฝ่รู้ และน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา
งานท่ีรับผดิชอบ 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
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127.  มีคุณลกัษณะของผูน้ า ใชก้ลวธีิการน าในการปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

128.  สามารถใหเ้หตุผล เพื่อโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นมีความคิดคลอ้ย
ตาม 

     

129.  สามารถจูงใจ และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังาน      
130.  มีความสามารถในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์ของ

บุคคล ครอบครัว และชุมชน 
     

131.  มีทกัษะในการเจรจาต่อรองดว้ยเหตุผล และประโยชน์
ร่วมกนัในสถานการณ์ท่ีไม่ซบัซอ้น 

     

132.  มีความรู้ เจตคติท่ีดีในการพฒันาคุณภาพ และมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ในชุมชน 

     

133.  สามารถแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานโดยใชข้อ้มูล 
ความรู้ และวธีิการท่ีเหมาะสม 

     

134.  มีความรู้ในหลกัการท างานเป็นทีม การสร้างทีมงาน และ
การน าทีมงาน 

     

135.  มีความรับผดิชอบต่อการท างานของทีมและผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึน 

     

136.  มีทกัษะในการท างานกบัชุมชน สามารถปรับตวัเขา้หา
ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

137.  สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยภาษาท่าทาง
ท่ีเหมาะสม  

     

138.  สามารถน าเสนอและพูดในเวทีสาธารณะได ้      
139.  สามารถมองบริบทของชุมชนได ้เขา้ใจในการเป็นชุมชน 

ผูน้ าทอ้งถ่ิน และส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อชุมชน 
     

140.  มีความเขา้ใจวฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยม วถีิชีวิต และ
เป้าหมายของชุมชน 
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141.  มีความตระหนกัในคุณค่า ความเช่ือ และศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

     

142.  ส่งเสริมใหบุ้คคลในชุมชนไดรั้บรู้และเขา้ใจในสิทธิของ
ตน 

     

143.  มีความรับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัการ
พยาบาลของตน 

     

144.  สามารถวเิคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งในการปฏิบติัการพยาบาล 

     

145.  สามารถศึกษาขอ้มูลสุขภาพชุมชนท่ีจ าเป็น ตาม
มาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภใ์นระดบั
ปฐมภูมิ  

     

146.  สามารถคดักรองสุขภาพตามปัญหาสุขภาพตามกลุ่มอาย ุ
และภาวะคุกคามสุขภาพในทอ้งถ่ินและตามนโยบายของ
ประเทศ 

     

147.  สามารถเฝ้าระวงัการเกิดโรค ความเจบ็ป่วย และภาวะ
คุกคามต่อสุขภาพคนในพื้นท่ีรับผดิชอบ 

     

148.  สามารถระบุปัญหาสุขภาพของชุมชน กลุ่มคน 
ครอบครัว บุคคลในชุมชน 

     

149.  สามารถวางแผน ออกแบบจดักิจกรรมการบริการสุขภาพ 
และประเมินผล 

     

150.  สามารถช่วยเหลือผูป่้วยเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพและ
ดูแลสิทธิประโยชน์ท่ีผูป่้วยควรจะไดรั้บ 

     

151.  สามารถบริหารจดัการปัญหาท่ีซบัซอ้น ครอบคลุมทุกมิติ      
152.  สามารถวนิิจฉยัปัญหา ดูแลบุคคลเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะโรค 

โดยบูรณาการหลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละเหตุผลทาง
คลินิกในการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งเป็นองคร์วม 
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153.  สามารถบริหารจดัการผูป่้วยท่ีตอ้งการการดูแลอยา่ง
ต่อเน่ืองท่ีบา้นโดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรังผูสู้งอาย ุผู ้
พิการ มารดาและทารก ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

     

154.  สามารถประเมินผลการปฏิบติังานท่ีสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่แก่ชุมชน ครอบครัว และบุคคลในการใหบ้ริการ
ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

     

155.  สามารถเสริมพลงักลุ่มเส่ียงใหส้ามารถสร้างเสริม
สุขภาพป้องกนัโรคและฟ้ืนฟูสภาพ 

     

156.  ปฏิบติัการพยาบาลโดยแสดงออกซ่ึงความเมตตา กรุณา 
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูใ้ชบ้ริการ 

     

157.  สามารถประเมินสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดย
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เหมาะสมกบับุคคล วฒันธรรม 
ภาวะสุขภาพ จากแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม 

     

158.  สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ในการปฏิบติังานกบั
บุคคล ครอบครัว และชุมชน  

     

159.  ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการวจิยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

     

160.  สามารถประยกุตใ์ชก้ระบวนการวจิยัในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพฒันาชุมชนได ้

     

161.  สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงและปัจจยัท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้งปัจจยัดา้นบุคคล ส่ิงแวดลอ้ม 

     

162.  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูล และวนิิจฉยัการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการคิดวเิคราะห์บนพื้นฐานของขอ้มูล 

     

163.  สามารถวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วินิจฉยั
การพยาบาล และเหมาะสมกบับริบททางสังคม  
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164.  ปฏิบติัการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วนิิจฉยัทางการ
พยาบาลและแผนการพยาบาล โดยใชศ้าสตร์ทางการ
พยาบาล 

     

165.  สามารถประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง      
166.  สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงต่อภาวะสุขภาพ วนิิจฉยั

ภาวะสุขภาพ ภาวะเส่ียงต่อโรคและความเจบ็ป่วยแก่
บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน 

     

167.  มีความรู้ในหลกัการบริหารจดัการ และหลกัการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ 

     

168.  สามารถวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว
และชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

169.  สามารถใหภู้มิคุม้กนัโรคพื้นฐานตามแนวทางท่ี
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

     

170.  สามารถใหค้  าแนะน าการเล้ียงดู และพฒันาการของเด็ก
ปกติ 

     

171.  มีความรู้ดา้นวทิยาการระบาด และสถานการณ์เก่ียวกบั
โรค/การเจบ็ป่วยภยัพิบติั ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพใน
ชุมชนท่ีรับผดิชอบ 

     

172.  มีความรู้เร่ืองโรค พยาธิสภาพ การกระจายของโรคการ
วเิคราะห์ การสอบสวนโรค การเฝ้าระวงั/การเจบ็ป่วยท่ี
เป็นปัญหาสุขภาพในชุมชน 

     

173.  มีความรู้เร่ืองการตรวจ การวินิจฉยั และการรักษา
เบ้ืองตน้ 

     

174.  สามารถประเมินสุขภาพผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกาย
และจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 
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175.  สามารถวางแผน ใหก้ารบ าบดัทางการพยาบาล การฟ้ืนฟู
สภาพ และประเมินผลการดูแลผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหา
สุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 

     

176.  สามารถประสานความร่วมมือในการจดัการดูแลอยา่ง
ต่อเน่ือง กบัครอบครัวของผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพ
กายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 

     

177.  สามารถเป็นท่ีปรึกษาและให้ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพแก่
ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วย
เร้ือรัง 

     

178.  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันาคุณภาพ
การรักษาพยาบาลผูป่้วย กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและ
จิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน  

     

179.  มีทกัษะในการส่งเสริม ป้องกนั ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพ
ในผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วย
เร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 

     

180.  มีทกัษะพฒันาศกัยภาพดา้นการดูแลสุขภาพแก่ผูป่้วย
กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 
และผูพ้ิการในชุมชน 

     

181.  มีทกัษะการดูแลประคบัประคองผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ี
บา้น 

     

182.  มีทกัษะการจดัการดูแลสุขภาพและความเจบ็ป่วย ใน
ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วย
เร้ือรังและ ผูพ้ิการในชุมชน 

     

183.  มีทกัษะในการป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ
ในสถานบริการ และในผูป่้วยท่ีสัมผสัโรค/กลุ่มเส่ียงใน
ชุมชน 
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184.  มีทกัษะในการจดัการดูแลประชาชนพร้อมรับใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภยั 

     

185.  สามารถดูแลบรรเทาอาการ ปฐมพยาบาล รับและส่งต่อ
ผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 

     

186.  มีทกัษะในการจดับริการพยาบาลเชิงรุก ท่ีสอดคลอ้งกบั
ภาวะสุขภาพของผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและ
จิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 

     

187.  มีทกัษะในการสอน และฝึกทกัษะใหผู้ป่้วยและ
ครอบครัวสามารถดูแลตนเองดา้นสุขภาพได ้

     

188.  มีทกัษะในการรวบรวมและเก็บขอ้มูลของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนท่ีจ าเป็นต่อการวางแผน/โครงการ 
โดยใชเ้ทคนิควธีิการท่ีเหมาะสมจากแหล่งขอ้มูลท่ี
เช่ือถือได ้ 

     

189.  สามารถระบุปัญหาสุขภาพของชุมชน กลุ่มคน 
ครอบครัว บุคคลในชุมชน 

     

190.  สามารถวางแผน/ออกแบบ และปฏิบติัการพยาบาลหรือ
กิจกรรมการดูแลสุขภาพกิจกรรมการจดัการปัจจยัเส่ียง/
ภาวะคุกคามสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

     

191.  มีทกัษะในการวางแผนและเขียนแผนงาน/โครงการได ้      
192.  สามารถน าเสนอขอ้มูลสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ได ้      
193.  สามารถจดัท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั

โรคแก่ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน 
     

194.  สามารถใชก้ลวธีิการด าเนินการสร้างความเขม้แขง็และ
สร้างความร่วมมือของชุมชนในการด าเนินการลดปัจจยั
เส่ียงต่อสุขภาพ 

     

195.  สามารถใชค้วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน น ามาใชใ้นการ
ป้องกนัโรคและการส่งเสริมสุขภาพได ้
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ข้อที่ องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

196.  สามารถประเมินภาวะสุขภาพ ความสามารถในการดูแล
ตนเอง วนิิจฉยั การพยาบาลและปฏิบติัการพยาบาลได้
อยา่งปลอดภยั 

     

197.  สามารถใชห้ลกัการดูแลต่อเน่ือง หลกัการดูแลสุขภาพท่ี
บา้น ในการพฒันาผูดู้แลและครอบครัวในการดูแล
สุขภาพตนเองได ้

     

198.  สามารถใชห้ลกัการดูแลแบบประคบัประคอง ในการ
ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีบา้นได ้

     

199.  สามารถน าการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
ในการดูแลประชาชนทั้งกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเส่ียงผูป่้วย
กลุ่มโรคเร้ือรัง และผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

     

200.  มีความรู้ ความเขา้ใจระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพและ
ดา้นการพยาบาล 

     

201.  สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบติังาน โปรแกรมวเิคราะห์พื้นฐาน โปรแกรม
น าเสนองาน การประมวล จดัเก็บ และน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสาร 

     

202.  สามารถใชเ้ครือข่ายส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สืบคน้
ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพทางดา้นการพยาบาล  

     

203.  สามารถจดัการขอ้มูล และร่วมพฒันาระบบสารสนเทศ 
ในหน่วยงาน 

     

204.  สามารถวเิคราะห์การเปล่ียนนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ  
และการเมืองเพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
ปฏิบติังาน 

     

205.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและแนวโนม้ดา้น
สุขภาพ ปัจจยัก าหนดภาวะสุขภาพสามารถด าเนินการ
ตามทิศทางนโยบายสุขภาพ 
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ข้อที่ องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาล 
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

206.  สามารถจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อระบบ
สุขภาพในชุมชน อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

207.  สามารถสร้างบรรยากาศใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน 

     

208.  สามารถผลกัดนันโยบายท่ีมีผลต่อสุขภาพในชุมชน และ 
ขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

     

209.  สามารถปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบับริบททางสังคม 
วฒันธรรม ยดึหลกัปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

210.  สามารถวางแผนและด าเนินการจดัการความรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     

 
ตอนที ่3   ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัตัวแปรทีเ่ป็นองค์ประกอบตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน 
ของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 

ผลการประเมนิความสอดคล้อง 

  



175 
 

ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 

ข้อที่ ตัวแปรของสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวทิยาลัยสยาม 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

1.  มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีความโอบออ้มเอ้ืออารี .986 
2.  มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยัในตนเอง .986 
3.  มีคุณธรรมและจริยธรรมของวชิาชีพ .986 
4.  มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือในฐานะพยาบาลผูมี้ความรู้

ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 
.986 

5.  เป็นตน้แบบดา้นพฤติกรรมสุขภาพ และดา้นมีจิตสาธารณะ .986 
6.  มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และโตแ้ยง้

ดว้ยเหตุผล 
.986 

7.  มีความสามารถในการคิดเชิงวเิคราะห์ และการใช้
วจิารณญาณทางคลินิก 

.986 

8.  มีทกัษะในการส่ือสารเชิงวชิาชีพ รวมทั้งการใหค้  าปรึกษา 
และการสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความเช่ือถือ 

.986 

9.  ยอมรับความแตกต่างทางความคิด โดยแสดงออกดว้ยภาษา 
ท่าทางท่ีเหมาะสม 

.986 

10.  มีสัมพนัธภาพเชิงวชิาชีพ วางตนเหมาะสมกบับทบาท
หนา้ท่ี 

.986 

11.  ใหค้วามช่วยเหลือจากผูอ่ื้นไดต้ามศกัยภาพและความ
เหมาะสม 

.986 

12.  สามารถใหข้อ้มูลข่าวสาร ความรู้ทางการพยาบาลและ
สุขภาพ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

.986 

13.  มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และแสดงออกถึงความพยายามใน
การลดปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

.986 

14.  มีพฤติกรรมบริการท่ีแสดงออกถึงความกระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

.985 

15.  ตระหนกัในสิทธิ และหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน และ
รับผดิชอบในหนา้ท่ีตามขอบเขตวชิาชีพ 

.986 
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ข้อที่ ตัวแปรของสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวทิยาลัยสยาม 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

16.  มีความใฝ่รู้ และน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางาน
ท่ีรับผดิชอบ 

.986 

17.  มีคุณลกัษณะของผูน้ า ใชก้ลวธีิการน าในการปฏิบติังานได้
อยา่งเหมาะสม 

.985 

18.  สามารถใหเ้หตุผล เพื่อโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นมีความคิดคลอ้ย
ตาม 

.986 

19.  สามารถจูงใจ และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังาน .986 
20.  มีความสามารถในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์ของบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน 
.986 

21.  มีทกัษะในการเจรจาต่อรองดว้ยเหตุผล และประโยชน์
ร่วมกนัในสถานการณ์ท่ีไม่ซบัซอ้น 

.986 

22.  มีความรู้ เจตคติท่ีดีในการพฒันาคุณภาพ และมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานโครงการต่างๆ ในชุมชน 

.986 

23.  สามารถแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานโดยใชข้อ้มูล ความรู้ 
และวธีิการท่ีเหมาะสม 

.986 

24.  มีความรู้ในหลกัการท างานเป็นทีม การสร้างทีมงาน และ
การน าทีมงาน 

.986 

25.  มีความรับผดิชอบต่อการท างานของทีมและผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึน 

.986 

26.  มีทกัษะในการท างานกบัชุมชน สามารถปรับตวัเขา้หา
ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

.986 

27.  สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยภาษาท่าทางท่ี
เหมาะสม  

.986 

28.  สามารถน าเสนอและพูดในเวทีสาธารณะได ้ .986 
29.  สามารถมองบริบทของชุมชนได ้เขา้ใจในการเป็นชุมชน 

ผูน้ าทอ้งถ่ิน และส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อชุมชน 
.986 
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ข้อที่ ตัวแปรของสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวทิยาลัยสยาม 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

30.  มีความเขา้ใจวฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยม วถีิชีวิต และ
เป้าหมายของชุมชน 

.986 

31.  มีความตระหนกัในคุณค่า ความเช่ือ และศกัด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย ์

.986 

32.  ส่งเสริมใหบุ้คคลในชุมชนไดรั้บรู้และเขา้ใจในสิทธิของ
ตน 

.986 

33.  มีความรับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัการ
พยาบาลของตน 

.986 

34.  สามารถวเิคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งในการปฏิบติัการพยาบาล 

.986 

35.  สามารถศึกษาขอ้มูลสุขภาพชุมชนท่ีจ าเป็น ตามมาตรฐาน
การบริการพยาบาลและการผดุงครรภใ์นระดบัปฐมภูมิ  

.986 

36.  สามารถคดักรองสุขภาพตามปัญหาสุขภาพตามกลุ่มอาย ุ
และภาวะคุกคามสุขภาพในทอ้งถ่ินและตามนโยบายของ
ประเทศ 

.986 

37.  สามารถเฝ้าระวงัการเกิดโรค ความเจบ็ป่วย และภาวะ
คุกคามต่อสุขภาพคนในพื้นท่ีรับผดิชอบ 

.986 

38.  สามารถระบุปัญหาสุขภาพของชุมชน กลุ่มคน ครอบครัว 
บุคคลในชุมชน 

.986 

39.  สามารถวางแผน ออกแบบจดักิจกรรมการบริการสุขภาพ 
และประเมินผล 

.986 

40.  สามารถช่วยเหลือผูป่้วยเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพและ
ดูแลสิทธิประโยชน์ท่ีผูป่้วยควรจะไดรั้บ 

.986 

41.  สามารถบริหารจดัการปัญหาท่ีซบัซอ้น ครอบคลุมทุกมิติ .986 
42.  สามารถวนิิจฉยัปัญหา ดูแลบุคคลเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะโรค 

โดยบูรณาการหลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละเหตุผลทางคลินิก
ในการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งเป็นองคร์วม 

.986 
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ข้อที่ ตัวแปรของสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวทิยาลัยสยาม 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

43.  สามารถบริหารจดัการผูป่้วยท่ีตอ้งการการดูแลอยา่ง
ต่อเน่ืองท่ีบา้นโดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรังผูสู้งอาย ุผู ้
พิการ มารดาและทารก ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

.986 

44.  สามารถประเมินผลการปฏิบติังานท่ีสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่แก่ชุมชน ครอบครัว และบุคคลในการใหบ้ริการท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐาน 

.986 

45.  สามารถเสริมพลงักลุ่มเส่ียงใหส้ามารถสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกนัโรคและฟ้ืนฟูสภาพ 

.986 

46.  ปฏิบติัการพยาบาลโดยแสดงออกซ่ึงความเมตตา กรุณา 
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูใ้ชบ้ริการ 

.986 

47.  สามารถประเมินสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เหมาะสมกบับุคคล วฒันธรรม 
ภาวะสุขภาพ จากแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม 

.986 

48.  สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ในการปฏิบติังานกบั
บุคคล ครอบครัว และชุมชน  

.986 

49.  ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการวจิยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

.986 

50.  สามารถประยกุตใ์ชก้ระบวนการวจิยัในการแสวงหาความรู้
เพื่อพฒันาชุมชนได ้

.986 

51.  สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงและปัจจยัท่ีส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง
ปัจจยัดา้นบุคคล ส่ิงแวดลอ้ม 

.986 

52.  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูล และวนิิจฉยัการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการคิดวเิคราะห์บนพื้นฐานของขอ้มูล 

.986 

53.  สามารถวางแผนการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วินิจฉยัการ
พยาบาล และเหมาะสมกบับริบททางสังคม  

.986 
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ข้อที่ ตัวแปรของสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวทิยาลัยสยาม 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

54.  ปฏิบติัการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้วนิิจฉยัทางการ
พยาบาลและแผนการพยาบาล โดยใชศ้าสตร์ทางการ
พยาบาล 

.986 

55.  สามารถประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง .986 
56.  สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงต่อภาวะสุขภาพ วนิิจฉยัภาวะ

สุขภาพ ภาวะเส่ียงต่อโรคและความเจบ็ป่วยแก่บุคคล 
ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน 

.986 

57.  มีความรู้ในหลกัการบริหารจดัการ และหลกัการเสริมสร้าง
พลงัอ านาจ 

.986 

58.  สามารถวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว
และชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

.986 

59.  สามารถใหภู้มิคุม้กนัโรคพื้นฐานตามแนวทางท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

.986 

60.  สามารถใหค้  าแนะน าการเล้ียงดู และพฒันาการของเด็ก
ปกติ 

.986 

61.  มีความรู้ดา้นวทิยาการระบาด และสถานการณ์เก่ียวกบั
โรค/การเจบ็ป่วยภยัพิบติั ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพใน
ชุมชนท่ีรับผดิชอบ 

.986 

62.  มีความรู้เร่ืองโรค พยาธิสภาพ การกระจายของโรคการ
วเิคราะห์ การสอบสวนโรค การเฝ้าระวงั/การเจบ็ป่วยท่ีเป็น
ปัญหาสุขภาพในชุมชน 

.986 

63.  มีความรู้เร่ืองการตรวจ การวินิจฉยั และการรักษาเบ้ืองตน้ .986 
64.  สามารถประเมินสุขภาพผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกาย

และจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 
.986 

65.  สามารถวางแผน ใหก้ารบ าบดัทางการพยาบาล การฟ้ืนฟู
สภาพ และประเมินผลการดูแลผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพ
กายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 

.986 
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ข้อที่ ตัวแปรของสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวทิยาลัยสยาม 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

66.  สามารถประสานความร่วมมือในการจดัการดูแลอยา่ง
ต่อเน่ือง กบัครอบครัวของผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกาย
และจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 

.986 

67.  สามารถเป็นท่ีปรึกษาและให้ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพแก่
ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วย
เร้ือรัง 

.986 

68.  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลผูป่้วย กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/
ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน  

.986 

69.  มีทกัษะในการส่งเสริม ป้องกนั ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพใน
ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วย
เร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 

.986 

70.  มีทกัษะพฒันาศกัยภาพดา้นการดูแลสุขภาพแก่ผูป่้วยกลุ่มท่ี
มีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และผู ้
พิการในชุมชน 

.986 

71.  มีทกัษะการดูแลประคบัประคองผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีบา้น .986 
72.  มีทกัษะการจดัการดูแลสุขภาพและความเจบ็ป่วย ในผูป่้วย

กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรังและ 
ผูพ้ิการในชุมชน 

.986 

73.  มีทกัษะในการป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือใน
สถานบริการ และในผูป่้วยท่ีสัมผสัโรค/กลุ่มเส่ียงในชุมชน 

.986 

74.  มีทกัษะในการจดัการดูแลประชาชนพร้อมรับใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภยั 

.986 

75.  สามารถดูแลบรรเทาอาการ ปฐมพยาบาล รับและส่งต่อ
ผูป่้วยใหไ้ดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 

.986 
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ข้อที่ ตัวแปรของสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวทิยาลัยสยาม 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

76.  มีทกัษะในการจดับริการพยาบาลเชิงรุก ท่ีสอดคลอ้งกบั
ภาวะสุขภาพของผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/
ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการในชุมชน 

.986 

77.  มีทกัษะในการสอน และฝึกทกัษะใหผู้ป่้วยและครอบครัว
สามารถดูแลตนเองดา้นสุขภาพได ้

.986 

78.  มีทกัษะในการรวบรวมและเก็บขอ้มูลของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนท่ีจ าเป็นต่อการวางแผน/โครงการ 
โดยใชเ้ทคนิควธีิการท่ีเหมาะสมจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือ
ได ้ 

.986 

79.  สามารถระบุปัญหาสุขภาพของชุมชน กลุ่มคน ครอบครัว 
บุคคลในชุมชน 

.986 

80.  สามารถวางแผน/ออกแบบ และปฏิบติัการพยาบาลหรือ
กิจกรรมการดูแลสุขภาพกิจกรรมการจดัการปัจจยัเส่ียง/
ภาวะคุกคามสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

.986 

81.  มีทกัษะในการวางแผนและเขียนแผนงาน/โครงการได ้ .986 
82.  สามารถน าเสนอขอ้มูลสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ได ้ .986 
83.  สามารถจดัท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค

แก่ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน 
.986 

84.  สามารถใชก้ลวธีิการด าเนินการสร้างความเขม้แขง็และ
สร้างความร่วมมือของชุมชนในการด าเนินการลดปัจจยั
เส่ียงต่อสุขภาพ 

.986 

85.  สามารถใชค้วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน น ามาใชใ้นการ
ป้องกนัโรคและการส่งเสริมสุขภาพได ้

.986 

86.  สามารถประเมินภาวะสุขภาพ ความสามารถในการดูแล
ตนเอง วนิิจฉยั การพยาบาลและปฏิบติัการพยาบาลไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 

.986 
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ข้อที่ ตัวแปรของสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวทิยาลัยสยาม 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

87.  สามารถใชห้ลกัการดูแลต่อเน่ือง หลกัการดูแลสุขภาพท่ี
บา้น ในการพฒันาผูดู้แลและครอบครัวในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได ้

.986 

88.  สามารถใชห้ลกัการดูแลแบบประคบัประคอง ในการดูแล
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีบา้นได ้

.986 

89.  สามารถน าการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศใน
การดูแลประชาชนทั้งกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเส่ียงผูป่้วยกลุ่ม
โรคเร้ือรัง และผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

.986 

90.  มีความรู้ ความเขา้ใจระบบสารสนเทศดา้นสุขภาพและดา้น
การพยาบาล 

.986 

91.  สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบติังาน โปรแกรมวเิคราะห์พื้นฐาน โปรแกรมน าเสนอ
งาน การประมวล จดัเก็บ และน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร 

.986 

92.  สามารถใชเ้ครือข่ายส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สืบคน้
ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพทางดา้นการพยาบาล  

.986 

93.  สามารถจดัการขอ้มูล และร่วมพฒันาระบบสารสนเทศ ใน
หน่วยงาน 

.986 

94.  สามารถวเิคราะห์การเปล่ียนนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ  
และการเมืองเพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังาน 

.986 

95.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและแนวโนม้ดา้น
สุขภาพ ปัจจยัก าหนดภาวะสุขภาพสามารถด าเนินการตาม
ทิศทางนโยบายสุขภาพ 

.986 

96.  สามารถจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
ในชุมชน อยา่งมีประสิทธิภาพ 

.986 

97.  สามารถสร้างบรรยากาศใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน 

.986 
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ข้อที่ ตัวแปรของสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวทิยาลัยสยาม 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

98.  สามารถผลกัดนันโยบายท่ีมีผลต่อสุขภาพในชุมชน และ 
ขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

.986 

99.  สามารถปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบับริบททางสังคม 
วฒันธรรม ยดึหลกัปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

.986 

100.  สามารถวางแผนและด าเนินการจดัการความรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

.986 
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ข้อที ่ ค าถาม 
IOC การพจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ รวม ผล 

1.  มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีความโอบ
ออ้มเอ้ืออารี 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.  มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยั
ในตนเอง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.  มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
วชิาชีพ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4.  มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือในฐานะ
พยาบาลผูมี้ความรู้ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพ 

+1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 

5.  เป็นตน้แบบดา้นพฤติกรรม
สุขภาพ และดา้นสังคม มีจิต
สาธารณะ 

+1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 

6.  มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ และโตแ้ยง้ดว้ย
เหตุผล 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7.  มีความสามารถในการคิดเชิง
วเิคราะห์ และการใชว้จิารณญาณ
ทางคลินิก 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8.  มีทกัษะในการส่ือสารเชิงวชิาชีพ 
รวมทั้งการใหค้  าปรึกษา และการ
สร้างบรรยากาศใหเ้กิดความ
เช่ือถือ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9.  ยอมรับความแตกต่างทาง
ความคิด โดยแสดงออกดว้ย
ภาษา ท่าทางท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

10.  มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดว้ยความ
เคารพในความเป็นปัจเจกบุคคล 

0 0 +1 0.3 ควรปรับปรุง 
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ข้อที ่ ค าถาม 
IOC การพจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ รวม ผล 

11.  มีสัมพนัธภาพเชิงวชิาชีพ วางตน
เหมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ี 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

12.  ใหแ้ละรับความช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้นไดต้ามศกัยภาพและความ
เหมาะสม 

+1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 

13.  สามารถใหข้อ้มูลข่าวสาร ความรู้
ทางการพยาบาลและสุขภาพ แก่
บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

14.  มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และ
แสดงออกถึงความพยายามใน
การลดปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

+1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 

15.  มีพฤติกรรมบริการท่ีแสดงออก
ถึงความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการแก่บุคคล ครอบครัว 
และชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

16.  ตระหนกัในสิทธิ และหนา้ท่ีใน
การปฏิบติังาน และรับผิดชอบ
ในหนา้ท่ีตามขอบเขตวชิาชีพ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

17.  มีความใฝ่รู้ และน าความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางานท่ี
รับผดิชอบ 

+1 1 +1 1 ใช้ได้ 

18.  มีคุณลกัษณะของผูน้ า ใชก้ลวธีิ
การน าในการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

+1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 

19.  สามารถใหเ้หตุผล เพื่อโนม้นา้ว
ใหผู้อ่ื้นมีความคิดคลอ้ยตาม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

20.  สามารถจูงใจ และสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังาน 

0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ค าถาม 
IOC การพจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ รวม ผล 

21.  มีความสามารถในการตดัสินใจ 
เพื่อประโยชน์ของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน 

+1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 

22.  มีทกัษะในการเจรจาต่อรองดว้ย
เหตุผล และประโยชน์ร่วมกนัใน
สถานการณ์ท่ีไม่ซบัซอ้น 

+1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 

23.  มีความรู้ เจตคติท่ีดีในการพฒันา
คุณภาพ และมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ใน
ชุมชน 

+1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 

24.  สามารถแกไ้ขปัญหาในการ
ปฏิบติังานโดยใชข้อ้มูล ความรู้ 
และวธีิการท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

25.  มีความรู้ในหลกัการท างานเป็น
ทีม การสร้างทีมงาน และการน า
ทีมงาน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

26.  มีความรับผดิชอบต่อการท างาน
ของทีมและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

27.  มีทกัษะในการท างานกบัชุมชน 
สามารถปรับตวัเขา้หาชุมชนได้
เป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

28.  สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยภาษาท่าทางท่ี
เหมาะสม  

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

29.  สามารถน าเสนอและพูดในเวที
สาธารณะได ้

+1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 

30.  สามารถมองบริบทของชุมชนได ้
เขา้ใจในการเป็นชุมชน ผูน้ า

+1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ค าถาม 
IOC การพจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ รวม ผล 

ทอ้งถ่ิน และส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
ชุมชน 

31.  มีความเขา้ใจวฒันธรรม ความ
เช่ือ ค่านิยม วถีิชีวิต และ
เป้าหมายของชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

32.  มีความตระหนกัในคุณค่า ความ
เช่ือ และศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

33.  ส่งเสริมใหบุ้คคลในชุมชนไดรั้บ
รู้และเขา้ใจในสิทธิของตน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

34.  มีความรับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบติัการพยาบาลของ
ตน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

35.  สามารถวเิคราะห์ประเด็น
จริยธรรมและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งในการปฏิบติัการ
พยาบาล 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

36.  สามารถจดัท าระบบและ
ฐานขอ้มูลสุขภาพท่ีจ าเป็น โดยมี
กระบวนการสร้างและพฒันา
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล
ครอบคลุมทุกดา้นและทุก
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

+1 +1 -1 0.3 ควรปรับปรุง 

37.  สามารถศึกษาขอ้มูลสุขภาพ
ชุมชนท่ีจ าเป็น ตามมาตรฐาน
การบริการพยาบาลและการผดุง
ครรภใ์นระดบัปฐมภูมิ 
ประกอบดว้ยขอ้มูลสุขภาพ 3 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ค าถาม 
IOC การพจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ รวม ผล 

ระดบั คือ ระดบัชุมชน 
ครอบครัว และบุคคล 

38.  สามารถคดักรองสุขภาพตาม
ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มอาย ุและ
ภาวะคุกคามสุขภาพในทอ้งถ่ิน
และตามนโยบายของประเทศ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

39.  สามารถเฝ้าระวงัการเกิดโรค 
ความเจบ็ป่วย และภาวะคุกคาม
ต่อสุขภาพคนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

40.  สามารถระบุปัญหาสุขภาพของ
ชุมชน กลุ่มคน ครอบครัว บุคคล
ในชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

41.  สามารถวางแผน ออกแบบจดั
กิจกรรมการบริการสุขภาพ และ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

42.  สามารถช่วยเหลือผูป่้วยเขา้ถึง
ระบบบริการสุขภาพและดูแล
สิทธิประโยชน์ท่ีผูป่้วยควรจะ
ไดรั้บ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

43.  สามารถจดัการใหมี้ทีมผูดู้แล
ผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 -1 0.3 ใช้ได้ 

44.  สามารถประเมินภาวะสุขภาพ
และปัญหาท่ีซบัซอ้น ครอบคลุม
ทุกมิติ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

45.  สามารถวนิิจฉยัปัญหา ดูแล
บุคคลเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะโรค 
โดยบูรณาการหลกัฐานเชิง
ประจกัษแ์ละเหตุผลทางคลินิก

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ค าถาม 
IOC การพจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ รวม ผล 

ในการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นองคร์วม 

46.  สามารถติดตามผูป่้วยท่ีตอ้งการ
การดูแลอยา่งต่อเน่ืองท่ีบา้น
โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรัง
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ มารดาและ
ทารก ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

47.  สามารถประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่แก่ชุมชน ครอบครัว และ
บุคคลในการใหบ้ริการท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐาน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

48.  สามารถเสริมพลงักลุ่มเส่ียงให้
สามารถสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกนัโรคและฟ้ืนฟูสภาพ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

49.  ปฏิบติัการพยาบาลโดย
แสดงออกซ่ึงความเมตตา กรุณา 
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

+1 1 +1 1 ใช้ได้ 

50.  สามารถประเมินสภาพบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน โดยใช้
เทคนิควธีิการท่ีเหมาะสมกบั
บุคคล วฒันธรรม ภาวะสุขภาพ 
จากแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

51.  สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้
ในการปฏิบติังานกบับุคคล 
ครอบครัว และชุมชน  

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ค าถาม 
IOC การพจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ รวม ผล 

52.  ใหค้วามร่วมมือในการ
ด าเนินการวจิยัท่ีเป็นประโยชน์
ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

53.  สามารถประยกุตใ์ช้
กระบวนการวิจยัในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพฒันาชุมชนได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

54.  สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงและ
ปัจจยัท่ีส่งเสริมสุขภาพ ทั้งปัจจยั
ดา้นบุคคล ส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

55.  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูล และ
วนิิจฉยัการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการคิดวเิคราะห์บน
พื้นฐานของขอ้มูล 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

56.  สามารถวางแผนการพยาบาลท่ี
สอดคลอ้งกบัขอ้วินิจฉยัการ
พยาบาล และเหมาะสมกบับริบท
ทางสังคม  

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

57.  ปฏิบติัการพยาบาลท่ีสอดคลอ้ง
กบัขอ้วนิิจฉยัทางการพยาบาล
และแผนการพยาบาล โดยใช้
ศาสตร์ทางการพยาบาล 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

58.  สามารถประเมินผลการ
ปฏิบติัการพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

59.  สามารถประเมินปัจจยัเส่ียงต่อ
ภาวะสุขภาพ วนิิจฉยัภาวะ
สุขภาพ ภาวะเส่ียงต่อโรคและ
ความเจบ็ป่วยแก่บุคคล 
ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ค าถาม 
IOC การพจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ รวม ผล 

60.  มีความรู้ในหลกัการสร้างเสริม
สุขภาพหลกัการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม และหลกัการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

61.  สามารถวางแผนการสร้างเสริม
สุขภาพบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

62.  สามารถใหภู้มิคุม้กนัโรค ตาม
แนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

63.  สามารถใหค้  าแนะน าการเล้ียงดู 
และพฒันาการของเด็กปกติ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

64.  มีความรู้ดา้นวทิยาการระบาด 
และสถานการณ์เก่ียวกบัโรค/
การเจบ็ป่วยภยัพิบติั ท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชนท่ี
รับผดิชอบ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

65.  มีความรู้เร่ืองโรค พยาธิสภาพ 
การกระจายของโรคการ
วเิคราะห์ การสอบสวนโรค การ
เฝ้าระวงั/การเจบ็ป่วยท่ีเป็น
ปัญหาสุขภาพในชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

66.  มีความรู้เร่ืองการตรวจ การ
วนิิจฉยั การรักษา การใชย้า การ
ใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

+1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ค าถาม 
IOC การพจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ รวม ผล 

67.  สามารถประเมินสุขภาพผูป่้วย
กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและ
จิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 

+1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 

68.  สามารถคาดการณ์ปัญหาท่ี
ซบัซอ้นจากการเปล่ียนแปลง
ของผูป่้วยและวางแผนแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

0 0 +1 0.3 ควรปรับปรุง 

69.  สามารถวางแผน ใหก้ารบ าบดั
ทางการพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ 
และประเมินผลการดูแลผูป่้วย
กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและ
จิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

70.  สามารถประสานความร่วมมือ
ในการจดัการดูแลอยา่งต่อเน่ือง 
กบัครอบครัวของผูป่้วยกลุ่มท่ีมี
ปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะ
เจบ็ป่วยเร้ือรัง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

71.  สามารถเป็นท่ีปรึกษาและให้
ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพแก่ผูป่้วย
กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและ
จิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

72.  สามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
ในการพฒันาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลผูป่้วย กลุ่มท่ีมี
ปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะ
เจบ็ป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการใน
ชุมชน  

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ค าถาม 
IOC การพจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ รวม ผล 

73.  มีทกัษะในการส่งเสริม ป้องกนั 
ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพในผูป่้วย
กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและ
จิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และผู ้
พิการในชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

74.  มีทกัษะการเสริมพลงัและ
ศกัยภาพดา้นการดูแลสุขภาพแก่
ผูป่้วยกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพกาย
และจิต/ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรัง และ
ผูพ้ิการในชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

75.  มีทกัษะการดูแลประคบัประคอง
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีบา้น 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

76.  มีทกัษะการจดัการดูแลสุขภาพ
และความเจบ็ป่วย ในผูป่้วยกลุ่ม
ท่ีมีปัญหาสุขภาพกายและจิต/
ภาวะเจบ็ป่วยเร้ือรังและ ผูพ้ิการ
ในชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

77.  มีทกัษะในการป้องกนัและ
ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือใน
สถานบริการ และในผูป่้วยท่ี
สัมผสัโรค/กลุ่มเส่ียงในชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

78.  มีทกัษะในการจดัการดูแล
ประชาชนพร้อมรับใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณ
ภยั 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

79.  สามารถดูแลบรรเทาอาการ ปฐม
พยาบาล รับและส่งต่อผูป่้วยให้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ค าถาม 
IOC การพจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ รวม ผล 

ไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสม
และต่อเน่ือง 

80.  มีทกัษะในการจดับริการ
พยาบาลเชิงรุก ท่ีสอดคลอ้งกบั
ภาวะสุขภาพของผูป่้วยกลุ่มท่ีมี
ปัญหาสุขภาพกายและจิต/ภาวะ
เจบ็ป่วยเร้ือรัง และผูพ้ิการใน
ชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

81.  มีทกัษะในการสอน และฝึก
ทกัษะใหผู้ป่้วยและครอบครัว
สามารถดูแลตนเองดา้นสุขภาพ
ได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

82.  สามารถเป็นท่ีปรึกษาใหก้บั
พยาบาลและทีมสุขภาพในการ
จดัระบบการดูแลผูป่้วยเฉพาะ
กลุ่ม 

+1 +1 -1 0.3 ใช้ได้ 

83.  มีทกัษะในการรวบรวมและเก็บ
ขอ้มูลของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนท่ีจ าเป็นต่อการวางแผน/
โครงการ โดยใชเ้ทคนิควธีิการท่ี
เหมาะสมจากแหล่งขอ้มูลท่ี
เช่ือถือได ้ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

84.  สามารถระบุปัญหาสุขภาพของ
ชุมชน กลุ่มคน ครอบครัว บุคคล
ในชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

85.  สามารถวางแผน/ออกแบบ และ
ปฏิบติัการพยาบาลหรือกิจกรรม
การดูแลสุขภาพกิจกรรมการ

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ค าถาม 
IOC การพจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ รวม ผล 

จดัการปัจจยัเส่ียง/ภาวะคุกคาม
สุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี
รับผดิชอบ 

86.  มีทกัษะในการวางแผนและเขียน
แผนงาน/โครงการได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

87.  สามารถน าเสนอขอ้มูลสุขภาพ
ในรูปแบบต่าง ๆ ได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

88.  สามารถจดัท าโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคแก่
ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

89.  สามารถใชก้ลวธีิการด าเนินการ
สร้างความเขม้แขง็และสร้าง
ความร่วมมือของชุมชนในการ
ด าเนินการลดปัจจยัเส่ียงต่อ
สุขภาพ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

90.  สามารถใชค้วามรู้จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน น ามาใชใ้นการป้องกนั
โรคและการส่งเสริมสุขภาพได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

91.  สามารถประเมินภาวะสุขภาพ 
ความสามารถในการดูแลตนเอง 
วนิิจฉยั การพยาบาลและ
ปฏิบติัการพยาบาลไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

92.  สามารถใชห้ลกัการดูแลต่อเน่ือง 
หลกัการดูแลสุขภาพท่ีบา้น ใน
การพฒันาผูดู้แลและครอบครัว
ในการดูแลสุขภาพตนเองได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ค าถาม 
IOC การพจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ รวม ผล 

93.  สามารถใชห้ลกัการดูแลแบบ
ประคบัประคอง ในการดูแล
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีบา้นได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

94.  สามารถเสริมพลงักลุ่มเส่ียงให้
สามารถสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกนัโรคและฟ้ืนฟูสภาพ 
รวมทั้งจดักระบวนการใหเ้กิด
กลุ่มช่วยเหลือกนัในการลด
พฤติกรรมเส่ียง 

0 0 +1 0.3 ควรปรับปรุง 

95.  สามารถสร้างแผนงานหรือ
โครงการต่างๆ เพื่อประกนั
คุณภาพในการดูแลผูป่้วย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

+1 +1 -1 0.3 ควรปรับปรุง 

96.  สามารถน าการเปล่ียนแปลงให้
เกิดการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการ
ดูแลประชาชนทั้งกลุ่มสุขภาพดี 
กลุ่มเส่ียงผูป่้วยกลุ่มโรคเร้ือรัง 
และผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

97.  สามารถน าองคก์รใหบ้รรลุ
เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 -1 0.3 ควรปรับปรุง 

98.  มีความรู้ ความเขา้ใจระบบ
สารสนเทศดา้นสุขภาพและดา้น
การพยาบาล 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

99.  สามารถใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบติังาน โปรแกรม
วเิคราะห์พื้นฐาน โปรแกรม
น าเสนองาน การประมวล 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ค าถาม 
IOC การพจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ รวม ผล 

จดัเก็บ และน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสาร 

100.  สามารถใชเ้ครือข่ายส่ือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สืบคน้ขอ้มูล
ข่าวสารดา้นสุขภาพทางดา้นการ
พยาบาล  

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

101.  สามารถจดัการขอ้มูล และร่วม
พฒันาระบบสารสนเทศ ใน
หน่วยงาน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

102.  สามารถวเิคราะห์การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ  
และการเมืองเพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

103.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
นโยบายและแนวโนม้ดา้น
สุขภาพ ปัจจยัก าหนดภาวะ
สุขภาพสามารถด าเนินการตาม
ทิศทางนโยบายสุขภาพ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

104.  สามารถจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
ผลกระทบต่อระบบสุขภาพใน
ชุมชน อยา่งมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

105.  สามารถสร้างบรรยากาศใหทุ้ก
คนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

106.  สามารถผลกัดนันโยบายท่ีมีผล
ต่อสุขภาพในชุมชน และ 
ขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติั
ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

+1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ค าถาม 
IOC การพจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ รวม ผล 

107.  สามารถปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบั
บริบททางสังคม วฒันธรรม ยดึ
หลกัปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

108.  ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ
วถีิชีวติชุมชน มีวจิารณญาณใน
การเลือกรับวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย 

+1 -1 +1 0.3 ควรปรับปรุง 

109.  สามารถถ่ายทอดและส่งเสริม
วฒันธรรมองคก์รใหเ้กิดองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ 

+1 +1 -1 0.3 ควรปรับปรุง 

110.  สามารถวางแผนและด าเนินการ
จดัการความรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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เอกสารรับรองการตรวจสอบจริยธรรมในการวจิัย 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ดร.ศนิกานต์ ศรีมณ ี
ต ำแหน่งปัจจุบนั :  อำจำรยป์ระจ ำ ภำควชิำกำรพยำบำลอนำมยัชุมชน  
สถำนท่ีท ำงำน :   คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลยัสยำม 
ท่ีตั้ง :    เลขท่ี 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหวำ้ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์(ท่ีท ำงำน) :  โทรศพัท ์02-867-8000 ต่อ 5216 , 5203  

โทรสำร 02-867-8000 ต่อ 5216 
ประวตัิการศึกษา 
  พ.ศ. 2540  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำพยำบำลศำสตร์ 
    จำกวทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี สระบุรี 

เลขท่ีใบอนุญำตประกอบวชิำชีพ 4511078893  
เลขท่ีสมำชิกสภำกำรพยำบำล      67531            

  พ.ศ. 2547   ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต     
   สำขำกำรพยำบำลสำธำรณสุข    มหำวทิยำลยัมหิดล 
  พ.ศ. 2559            ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำดุษฎีบณัฑิต สำขำกำรบริหำร

กำรศึกษำ บณัฑิตวทิยำลยั มหำวทิยำลยัศิลปำกร 
 
การอบรมเพิม่เติม 

ประกำศนียบตัร  
มิถุนำยน พ.ศ. 2552 -  ตุลำคม พ.ศ. 2552 กำรพยำบำลเวชปฏิบติัชุมชน  
พยำบำลสำธำรณสุขศำสตร์    มหำวทิยำลยัมหิดล 

ความเช่ียวชาญเฉพาะ 
- กำรพยำบำลอนำมยัชุมชน  
- กำรรักษำพยำบำลเบ้ืองตน้ 
- กำรพฒันำและกำรสร้ำงนวตกรรมเพื่อพฒันำสุขภำพ 
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ประวตัิการท างาน 
1. พยำบำลวชิำชีพ ประจ ำกำรโรงพยำบำลวหิำรแดง  ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2547 
2. อำจำรยป์ระจ ำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลยัสยำม พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั 

 
Computer Qualifications 
o MS Office: Excel, Word, Access, PowerPoint, Visio 
o MS Project  
o SPSS 
o LISREL , G Power 
o Phone Application 

                      
งานวจัิยและบทความวชิาการ 
งานวจัิย  
o โครงกำรวจิยั ระหวำ่ง พ.ศ. 2555 - 2560 

- ปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมกำรบริโภคของพระภิกษุสงฆแ์ละพฤติกรรมกำร
ถวำยภตัตำหำรของประชำชนในเขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 

- กำรวจิยัเพื่อพฒันำระบบสนบัสนุนกำรบริหำรจดักำรของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ AMSS++ และ SMSS กระทรวงศึกษำธิกำร 

- วิทยำกรในกำรวิพำกษ์ขอ้สอบรวบยอดให้แก่คณำจำรยภ์ำควิชำอนำมยัชุมชน คณะ
พยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี 

- วิทยำกรบรรยำยในโครงกำรส่งเสริมสุขภำพขำ้รำชกำรและบุคลำกรของศูนยบ์ริกำร
สำธำรณสุข 62 ตวงรัชฏ์ หัวข้อ กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรเพื่อ
ป้องกนัโรคอว้น 

ผลงานนวตักรรมทีผ่่านมา 
อำจำรยท่ี์ปรึกษำนวตักรรม เขำ้ประกวดในกำรประชุมระดบัชำติชองสมำคมสถำบนัอุดมศึกษำ
เอกชน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ไดรั้บรำงรับรำงวลัชมเชยนวตักรรมทำงกำรพยำบำล ช่ือนวตักรรม 
“SSS Sticker Stop Stroke” 
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วทิยากรและการบริการสังคม 
- วิทยำกรโครงกำรตน้กลำ้เพชรรำชภฏั Nursing and Health Science Cluster เพื่อพฒันำ

ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร เตรียมควำมพร้อมในกำรสอบควำมรู้ เพื่อขอรับใบอนุญำต
ประกอบวชิำชีพฯ จำกสภำกำรพยำบำล ณ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี 

- วิทยำกร ให้ควำมรู้ในหวัขอ้ “กำรปรับทศันคติของบุคลำกรต่อกำรปฏิบติังำน โดยยึด
ภำรกิจหลักขอองค์กร และมองภำพรวมกำรจบัเคล่ือนกำรท ำงำนทั้งระบบ” โดย 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

- คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรจดักำรประชุมวิชำกำรพยำบำลศำสตร์ศึกษำ
แห่งชำติ คร้ังท่ี 6 เร่ือง Nursing Education Reform: Nurse as a Change Agent in Future 
Health System โดย สภำกำรพยำบำล 
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ประวตัิผู้วจัิยร่วม  
 

ดร. ชนิดา  มัททวางกูร   
ต ำแหน่งปัจจุบนั :  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวจิยั และประธานสาขาวชิาการพยาบาลอนามยัชุมชน  
สถำนท่ีท ำงำน :   คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลยัสยำม 
ท่ีตั้ง :    เลขท่ี 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหวำ้ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์(ท่ีท ำงำน) :  โทรศพัท ์02-867-8000 ต่อ 5216 , 5203  

โทรสำร 02-867-8000 ต่อ 5216 
 

ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2556 Ph.D. (Human and Community Resource Development) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
พ.ศ. 2547 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) มหาวทิยาลยัมหิดล   
พ.ศ. 2538 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (บริหารสาธารณสุข) 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2535  พยาบาลศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัพยาบาลเก้ือการุณย ์ พ.ศ. 2535   

 

การอบรมเพิม่เติม 
พ.ศ. 2548 Workshop [40 hr.]: Qualitative Research Technique 

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
พ.ศ. 2545 Workshop [20 hr.]: SPSS for Windows  

   คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 พ.ศ. 2560 จริยธรรมการวจิยัในคน ส าหรับการวิจยัทางชีวการแพทย ์ 
   ศูนยส่์งเสริมจริยธรรมการวจิยัในคน มหาวทิยาลยัมหิดล วนัท่ี 24 มีนาคม 2560 
 พ.ศ. 2560 จริยธรรมการวจิยัเพื่อการปฏิบติัวจิยัทางคลินิกท่ีดี 
   กระทรวงสาธารณสุข วนัท่ี 18 – 19 พฤษภาคม 2560 
 

ประวตัิการท างาน 
- ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวจิยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม (พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั) 
- อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการพยาบาลอนามยัชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยั

สยาม (พ.ศ. 2547-ปัจจุบนั) 
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- หวัหนา้งานวจิยัและพฒันา และรองหวัหนา้ฝ่ายส านกัมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนพณิชยการสุโขทยั (พ.ศ. 2542-2546)   

- พยาบาลวชิาชีพ ประจ าบริษทั สินบวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ในเครือธนาคารกรุงเทพ 
(พ.ศ. 2539-2541) 

- พยาบาลวชิาชีพ ประจ าโรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัด์ิฯ ส านกัการแพทย ์กทม. และ
โรงพยาบาลวภิาวดี จ  ากดั (มหาชน) (พ.ศ. 2536-2539)  

                     

งานวจัิยและบทความวชิาการ 
งานวจัิย  
1. ชนิดา  มัททวางกูร และขวญัเรือน  ก๋าวิตู. 2561. การศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยควบคุม

โรค เบาหวานของผู้สูงอายุที่สามารถควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดได้และไม่ได้ ในชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยสยาม. น าเสนอผลงานแบบ Poster presentation ในการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
“น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถ่ินอย่างย ั่งยืน” คร้ังท่ี 10 จัดโดย
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วนัท่ี 29-30 มี.ค. 61 

2. ชนิดา  มัททวางกูร และรัฐกานต์  ข  าเขียว. 2560. ผลของการลดความดันโลหิตด้วยวิธีการใช้
สมาธิบ าบัดแบบ SKT 1 ในผู้ที่มีระดับความดันโลหิตสูง ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม. 
น าเสนอผลงานแบบ Oral presentation ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ “สาธารณสุขวจิยั” คร้ัง
ท่ี 1 จดัโดยมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ วนัท่ี 26 มี.ค. 61 (ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ การน าเสนอผลงาน
แบบบรรยาย) 

3. รัฐกานต ์ ข  าเขียว และชนิดา  มัททวางกูร. 2559. การเปรียบเทยีบพฤติกรรมการดูแลตนเอง แรง
สนับสนุนจากครอบครัว และการรับรู้อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้. (ได้รับรางวลังานวิจยัดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 จากมหาวทิยาลยัสยาม) ตีพิมพใ์นวารสารควบคุมโรค กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ปีท่ี 44 ฉบบัท่ี 2 (เม.ย.-มิ.ย. 61) 

4. ชนิดา  มัททวางกูร, ปรียานุช  พลอยแกว้, อโนทยั  ถวลัยเ์สรีวฒันา, อมัพร  สิทธิจาด และธ ารง
เดช  น้อยสิริวฒันา. 2559. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสายส่ี 
จังหวัดสมุทรสาคร. ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม  ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 34 
(ม.ค.-มิ.ย. 60)  
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5. พรพิมล  ภูมิฤทธิกุล, ดวงกมล วิรุฬห์อุดมผล , ชนิดา  มัททวางกูร, วลัยรักษ์  องัคะมาตย์, 
ประคอง  พงศพ์ิมพ,์ สุชาดา  ทองเจริญโรจน์ และศศิธร  เท่ียงธรรม. 2557. พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของบุคลากรทีดู่แลผู้สูงอายุ ศูนย์พฒันาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบาง
แค กรุงเทพมหานคร. อยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์ 

6. ชนิดา  มัททวางกูร, เพ็ญรุ่ง  นวลแจ่ม, พรพิมล  ภูมิฤทธิกุล และวราภรณ์  ค  ารศ. 2555. ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกก าลังกายของประชาชนใน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. (ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจาก สสส.) ตีพิมพใ์นวารสาร
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 29 (ก.ค. – ธ.ค. 57) 

7. พรพิมล ภูมิฤทธิกุล และชนิดา มัททวางกูร. 2555. ความต้องการและความคาดหวังของคนภาษี
เจริญต่อ การออกก าลังกาย. (ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจาก สสส.) น าเสนอผลงานแบบ Oral 
Presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ทกัษะแห่งอนาคต นวตักรรมการเรียนรู้สู่
สมรรถนะท่ีเป็นเลิศ” จดัโดยสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) สาขาพยาบาลศาสตร์ 
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2656 ณ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

8. ชนิดา  มัททวางกูร, ธาตรี  รุ่งโรจน์ และอโนทยั  ถวลัยเ์สรีวฒันา. 2554. ภูมิปัญญาการแพทย์
พื้นบ้านกับการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชน: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร. (ไดรั้บทุน
สนบัสนุนการวิจยั ประเภททุนวิจยันวมินทร์ จากส านกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ) 
น าเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ัง
ท่ี 9 จดัโดยกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข วนัท่ี 6 
กนัยายน 2555 ณ ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี และตีพิมพใ์นวารสาร
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 24 (ม.ค. – ก.ค. 55) หนา้ 18-34 

9. สุขศิริ  ประสมสุข, ชนิดา  มัททวางกูร, ทวี  เช้ือสุวรรณทวี และดลพร  เผือกคง. 2554. 
สถานการณ์และการขับเคล่ือนการบริการด้านสุขภาพและสังคมส าหรับคนพิการในทศวรรษ
ของประเทศไทย. น าเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ในการสัมมนาวิชาการระดบัชาติดา้น
คนพิการ คร้ังท่ี 4 ประจ าปี 2555 จดัโดยส านักงานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ร่วมกบัวิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล วนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 และน าเสนอ
ผลงานแบบ Oral Presentation ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ “อนาคตสุขภาพประชากร: การ
พยาบาลขา้มวฒันธรรมและการดูแลสุขภาพ” จดัโดยมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 
2557 และตีพิมพใ์นวารสารวชิาการสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 
ฉบบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 (ธนัวาคม 2556) หนา้ 47-58 
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10. สุขศิริ  ประสมสุข และชนิดา  มัททวางกูร. 2550. โปรแกรมการพยาบาลเพ่ือส่งเสริมพลัง
อ านาจของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง. น าเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ใน
การประชุมนานาชาติ The 7th International Nursing Conference จดัโดย The Korean Society of 
Nursing Science วนัท่ี 29-30 ตุลาคม 2552 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้ 

11. ชนิดา  มัททวางกูร. 2550. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคทฤษฎี และการรับรู้ความสามารถ กับ
สมรรถนะในการฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม. ตีพิมพใ์นวารสารการพยาบาลและการศึกษา สถาบนัพระบรมราชชนก ปีท่ี 
3 ฉบบัท่ี 1 (ม.ค. – เม.ย. 53)   

12. ชนิดา  มัททวางกูร, เก้ือปญา  ฤทธ์ิสันเท้ียะ, สิริรัตน์  กนัหานนท ์และทศันีย ์ จีนสุกแสง. 2550.  
พฤติกรรมเส่ียงด้านสุขภาพและความต้องการบริการสุขภาพของประชาชน: กรณีศึกษา
ประชาชนในพื้นที่ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. ตีพิมพใ์นวารสารพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 16 (ม.ค. – มิ.ย. 51) 

13. ภทัรพร  อรัณยภาค, ชนิดา  มัททวางกูร, สุวรรณา  เขียวพระอินทร์ และศนิกานต ์ ศรีมณี. 2548. 
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2544) คณะพยาบาล
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม. ตีพิมพใ์นวารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (ก.ย. 
– ธ.ค. 51) 

14. ชนิดา  มัททวางกูร. 2548. การใช้ E – Learning ประกอบการเรียนวิชาสัมมนาประเด็นและ
แนวโน้ม วิชาชีพของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. น าเสนอใน
การประชุมวชิาการ   วจิยัสถาบนั คร้ังท่ี 7/2549 จดัโดยสมาคมวจิยัสถาบนัและพฒันาอุดมศึกษา 
วนัท่ี 25 ส.ค. 49 และตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 12 
(ม.ค. – มิ.ย. 49) 

 

รางวลั/ผลงานดีเด่น 
o รางวลัชนะเลิศ การน าเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยาย ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

“สาธารณสุขวจิยั” คร้ังท่ี 1 จดัโดยมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ วนัท่ี 26 มี.ค. 2561  
o รางวลังานวจิยัดีเด่น ดา้นสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 จากมหาวทิยาลยัสยาม 
o รางวลัการวจิยัในชั้นเรียนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2545 จากโรงเรียนพณิชยการสุโขทยั 
o ครูตน้แบบปฏิรูปการเรียนรู้ ระดบัอาชีวศึกษา พ.ศ. 2544 จากส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประวตัิผู้วจิัยร่วม 
 
 เพญ็รุ่ง นวลแจ่ม  
ต ำแหน่งปัจจุบนั :  อำจำรยป์ระจ ำ ภำควชิำกำรพยำบำลอนำมยัชุมชน  
สถำนท่ีท ำงำน :   คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลยัสยำม  
ท่ีตั้ง :    เลขท่ี 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหวำ้ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  
โทรศพัท ์(ท่ีท ำงำน) :  โทรศพัท ์02-867-8000 ต่อ 5216 , 5203 

โทรสำร 02-867-8000 ต่อ 5216  
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2534 ส ำเร็จกำรศึกษำ พยำบำลศำสตรบณัฑิต  มหำวทิยำลยัขอนแก่น 
   เลขท่ีใบอนุญำตประกอบวชิำชีพ ๔๖๑๑๑๐๓๗๖๑ 
   เลขท่ีสมำชิกสภำกำรพยำบำล ๗๖๑๑๗ 

พ.ศ. 2548 ส ำเร็จกำรศึกษำ วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำกำรวำงแผนส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อกำรพฒันำชุมชนและชนบท  มหำวทิยำลยัมหิดล 

  
อบรมเพิม่เติม  

ประกาศนียบัตร  
o ร ำ ย วิ ช ำทฤษ ฎี และกระบวนก ำ รพย ำบ ำ ล  พย ำบ ำ ลส ำธ ำ รณ สุขศ ำสต ร์   

มหำวทิยำลยัมหิดล  
o มิถุนำยน  พ .ศ . 2554 – ตุลำคม  พ.ศ. 2554 กำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน  พยำบำล

สำธำรณสุขศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหิดล  
o กันยำยน  พ .ศ . 2549  – มกรำคม  พ.ศ. 2550 English Language course at Melbourne 

College of English Meridian International Colleges Oceania  
o กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2550 – กรกฎำคม พ.ศ. 2550 General English Language course at 

Melbourne College of English GEOS International Colleges Oceania  
 
 Professional Association  

1995 – Present Nurse Member, Thailand Nursing Council  
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ความเช่ียวชาญเฉพาะ  
o กำรพยำบำลอนำมยัชุมชน  
o งำนพฒันำพื้นท่ี กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและเครือข่ำย  
o งำนพฒันำฐำนขอ้มูลสุขภำพโดยกำรใชโ้ปรแกรม GIS  
o กำรพฒันำและกำรสร้ำงนวตักรรมเพื่อพฒันำสุขภำพ  

 
ประวตัิการท างาน  

1. พยำบำลประจ ำกำรหอผูป่้วยวกิฤติ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2538-2541  
2. พยำบำลประจ ำกำรหอผูป่้วยวกิฤติ พยำบำลประจ ำกำร 2 ปี ตั้งแต่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2541-2543  
3. ผูช่้วยสอน คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหิดล พ.ศ. 2545-2548 
4. อำจำรยป์ระจ ำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชธำนี พ.ศ. 2550 - 2551  
5. อำจำรยป์ระจ ำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลยัสยำม พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั  

 
Computer Qualifications  
o MS Office: Excel, Word, Access, PowerPoint, Visio  
o MS Project  
o SPSS  
o GPS program for mapping  
o PSA program for area analysis  
o GA program for water management  
o Phone Application  

งานวจัิยและบทความวชิาการ  
งานวจัิย นวตักรรม และงานผู้ช่วยสอน  
o กำรเก็บขอ้มูล primary Group-interview และ in-depth-interview  
o วเิครำะห์ขอ้มูลโดย SPSS program/social แปลผลขอ้มูลเตรียมขอ้มูลก่อนตีพิมพ ์ 
o เตรียมขอ้มูล เตรียมน ำเสนอ  
o ท ำงำนวจิยัเชิงพื้นท่ี ร่วมกบั ศวพช. ในโครงกำรวจิยัพื้นท่ีสุขภำวะ พ.ศ. 2556-2558  
o โครงกำรวจิยัเชิงพื้นท่ี จ ำนวน 3 เร่ืองไดแ้ก่ ระหวำ่ง พ.ศ. 2555-2558  

 - พฤติกรรมกำรออกก ำลงักำย คนชุมชนเขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร  
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- ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและระยะเวลำในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่เขตภำษีเจริญ  
กรุงเทพมหำนคร  

- กำรพฒันำรูปแบบกำรส่งเสริมกำรเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในพื้นท่ีสำธำรณะโดยชุมชนเขต
ภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร  
o โครงกำรวจิยั จ ำนวน เร่ืองไดแ้ก่ ระหวำ่ง พ.ศ. 2558-2560  

- วิจยักำรศึกษำประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้โปรแกรม GIS ในกำรเก็บข้อมูล
สุขภำพชุมชน หลงัมหำวทิยำลยัสยำมและชุมชนศรีประดู่ ปี พ.ศ. 2556  

- งำนวิจยัเชิงพื้นท่ี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและระยะเวลำในกำรเล้ียงลูกดว้ยนมแม่
เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร ร่วมกบั ศวพช. สนบัสนุนโดย สสส. ปี พ.ศ. 2556  

- งำนวิจยัเชิงพื้นท่ี กำรพฒันำรูปแบบกำรส่งเสริมกำรเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในพื้นท่ีสำธำรณะ
โดยชุมชนเขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร ร่วมกบั ศวพช. สนบัสนุนโดย สสส. ปี พ.ศ. 2557-2558  

- งำนวิจยัเชิงพื้นท่ี กำรศึกษำรูปแบบและกำรใช้ประโยชน์ลำนกีฬ ำของประชำชนในเขต
ภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร ร่วมกบั ศวพช. สนบัสนุนโดย สสส. ปี พ.ศ. 2557  

- นกัวจิยัร่วม โครงกำรวจิยั ต ำบลพื้นท่ีสุขภำวะสนบัสนุนโดย สสส. ปีพ.ศ. 2556-2557  
- โครงก ำรวิจยัร่วมเครือข่ำย สสอท. ๔ สถำบนั ในงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ เร่ือง กำร

รับรู้และทศันคติของบุคลำกร กำรรับรู้กำรสนับสนุนขององค์กรต่อกำรมีส่วนร่วมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของคณะพยำบำลศำสตร์ สสอท. กลุ่ม ๑ ปี พ.ศ. 2559 –ปัจจุบนัก ำลงั
ด ำเนินกำร  

- ผลของกำรใช้ ส่ือสุขภำพรูปแบบแอปพลิ เคชันไลน์ต่อควำมรู้และควำมเข้ำใจ
โรคเบำหวำนของบุคลำกรในสถำนศึกษำ (Effect of using LINE Applications Health Media to 
knowledge and understanding of Schools’ staff ) ปีพ.ศ. 2560  

- บทควำม ถอดบทเรียนกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงพยำบำลท่ีให้บริกำรดว้ยหวัใจควำมเป็น
มนุษย์ : บูรณำกำรรำยวิชำผสมผสำนงำนบริกำรวิชำกำรและกิจกรรมนักศึกษำ ในกำรประชุม
วชิำกำรระดบัชำติของสมำคมสถำบนัอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 

- วทิยำกรบรรยำยเชิงปฏิบติักำรกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในประเด็นกำรส่งเสริมกำรเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่เขตภำษีเจริญ ปี พ.ศ. 2557  

- วิทยำกรบรรยำยงำนวิจยัและนวตักรรม หวัขอ้กำรสร้ำงสรรคง์ำนวิจยัและนวตักรรมทำง
กำรศึกษำพยำบำลกบังำนอนำมยัชุมชน มหำวทิยำลยัสยำม ปี พ.ศ. 2558  



210 
 

- วิทยำกรบรรยำยงำนเครือข่ำยคณะพยำบำลศำสตร์ สสอท.ท่ีวิทยำลยัเซ็นต์หลุยส์ หัวขอ้ 
หัวข้อ “กำรสร้ำงนักคิดส ำหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี  21 Building the Thinker for the 21 Century 
Learner” ปี พ.ศ. 2559 
 
ผลงานนวตักรรมทีผ่่านมา  

- อำจำรยท่ี์ปรึกษำนวตักรรม นวตักรรมกำรสร้ำงฐำนขอ้มูลทำงสุขภำพ ดว้ยโปรแกรม GIS 
งำนประชุมวจิยัแห่งชำติ ปี พ.ศ. 2555  

- อำจำรย์ท่ีปรึกษำนวตักรรม Breastfeeding baby bag all-around 1 และ นวตักรรมเก้ำอ้ี
เสริมสุข  บีบ ป่ัน ป่ันทอนโรค ข้ึนท ำเนียบนวตักรรม เพื่อกำรพัฒนำร่วมกับผู ้ประกอบกำร 
 กรมส่งเสริมกำรส่งออกปี พ.ศ. 2557  

- อำจำรยท่ี์ปรึกษำนวตักรรม นวตกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ สร้างภาคีเครือข่ายในชุมชน 
บูรณำกำรลงรำยวิชำมำรดำและทำรกสร้ำงนวตกรรรมเชิงพื้นท่ี โครงกำรร่วมกนัในทีมอำจำรย  ์
นวตักรรมห่มรัก ถุงมือมหศัจรรยเ์พิ่มน ้ ำนม, มุมนมแม่ บน BTS, รถเมล์ ในป้ัม ในห้ำงสรรพสินคำ้ 
ในสถำนประกอบกำรเพื่อสร้ำงสัญลกัษณ์เชิงพื้นท่ี ผลกัดนัชุมชน สังคม เปิดพื้นท่ีเพื่อแม่ให้นมลูก 
ปี พ.ศ. 2556 - 2557  

- อำจ ำรยโ์ครงกำรเปล่ียมสุขร่วมใจ ร่วมออกแบบและผลิตนวตักรรมเก้าอีเ้สริมสุข บีบ ป่ัน 
ป่ันทอนโรค นวตักรรมสุขภำพรำงวลัรองชนะเลิศ ในงำนประกวดนวตักรรมและวิจยั งำนวิชำกำร 
มหำวทิยำลยัสยำม ปี พ.ศ. 2557  

- อำจำรยท่ี์ปรึกษำนวตักรรม นวตักรรมเคร่ืองประเมินก าลงักล้ามเน้ือ มหำวทิยำลยัสยำม ปี 
พ.ศ. 2558 

- อำจำรยท่ี์ปรึกษำนวตักรรม เขำ้รอบร่วมแสดงในงำนวิจยัและนวตักรรมแห่งชำติท่ีไบเทค 
บำงนำ ปี  พ.ศ. 2559 จ ำนวน  3 ช้ินงำนได้แก่  ไม้เท ้ ำ เพื่อสุขภำพ  (Walker Stem for Healthy)  
เส่ือสุขภำพเฝ้ำระวงัหลอดเลือดสมอง (SOS : Stroke Observe System)  และเคร่ืองนบัหำยใจในท่ำ 
SKT (SKT Digital)  

- อำจำรย์ท่ีปรึกษำนวตักรรม เข้ำประกวดในกำรประชุมระดบัชำติได้รับรำงวลัชมเชย
อนัดบัท่ี 1 ช่ือนวตักรรม สต๊ิกเกอ้ไลน์ใส่ใจสุขภ ำพ “Take Off DM ประจ ำปี 2559”  

- อำจำรยท่ี์ปรึกษำนวตักรรม เขำ้ประกวดในกำรประชุมระดบัชำติไดรั้บรำงวลัรองชนะเลิศ
อนัดบั 1 ช่ือนวตักรรม “SOS Safe Stroke” ประจ ำปี 2560  
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