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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ รวมทั้งการยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม การดาเนิ นการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตัวแปรองค์ประกอบของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์
เนื้ อหา (Content Analysis) ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ องค์ป ระกอบของตัวบ่ งชี้ สมรรถนะด้า นการ
พยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาจารย์พยาบาล
ประจาสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ พยาบาลวิชาชีพ
ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านเกี่ ย วกับ ชุ ม ชนที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในโรงพยาบาลที่ สั ง กัด กระทรวงสาธารณสุ ข รวมทั้ง
ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข ที่สังกัดสานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร ที่เป็ นแหล่งฝึ กภาคปฏิบตั ิของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มตัวอย่างจานวน 313 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิตามสัดส่ วน เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม จานวน 100 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความเชื่ อมัน่
โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .95 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก โดยใช้วิธีการ
หมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธโกนอลด้วยวิธีแวริ แมกซ์ ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันองค์ประกอบของตัว
บ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย ชุ มชนของนักศึ กษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จากการ
สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า
1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ 42 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) สมรรถนะด้าน
การปฏิบตั ิการพยาบาลอนามัยชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ มี 22 ตัวบ่งชี้ 2) สมรรถนะด้านความสามารถ
ในการบริ ห ารจัด การตามหลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์แ ละการเสริ ม สร้ า งพลัง อ านาจ มี 13 ตัว บ่ ง ชี้ 3)
สมรรถนะด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และผูน้ าการเปลี่ยนแปลง มี 4 ตัวบ่งชี้ และ 4) สมรรถนะด้านมนุษย
สัมพันธ์และการสื่ อสาร มี 3 ตัวบ่งชี้

(ข)
2. การยืนยันองค์ป ระกอบโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูเ้ ชี่ ย วชาญยืนยันงานวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่
องค์ ป ระกอบสมรรถนะด้า นการปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และ
องค์ป ระกอบสมรรถนะด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และผูน้ าการเปลี่ ย นแปลง รวมทั้ง องค์ป ระกอบ
สมรรถนะด้านความสามารถในการบริ หารจัดการตามหลักฐานเชิ งประจักษ์และการเสริ มสร้างพลัง
อานาจ ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุมคิด
เป็ นร้ อยละ100 ส่ วนองค์ประกอบสมรรถนะด้านมนุ ษยสัมพันธ์ และการสื่ อสาร ในประเด็นความ
เหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ ความเป็ นไปได้ คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ส่ วนในประเด็ นความถู ก ต้อ ง
ครอบคลุมคิดเป็ นร้อยละ 80.00 และไม่มีความถูกต้องครอบคลุมร้อยละ 20.00
จากผลการวิจยั นี้ ให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
ไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบายและกรอบทิ ศทางการบริ หาร การจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและสิ่ งสนับสนุ น การจัดการเรี ยนการสอน การบริ การวิชาการ ตลอดจนการ
พัฒนานักศึกษา เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนให้กบั นักศึกษาพยาบาล
คำสำคัญ: การพัฒนาตัวบ่งชี้, สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน, นักศึกษาพยาบาล
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The Community Health Nursing Competencies Indicators Development among Nursing
Students in Faculty of Nursing, Siam University.
Sanikan Seemanee. Chanida Mattavangkul and Penrung Nualchaem . 210 Pages
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

(ง)
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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บทนำ

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การจัด การศึ ก ษาด้า นสุ ข ภาพส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 นั้น องค์ก ารอนามัย โลกได้
กาหนดให้ ปี ค.ศ.2010-2013 มีการจัดการศึกษาแบบ Transformative Education เพื่อให้นักศึกษา
มี ค วามสามารถในศตวรรษที่ 21 ดัง นั้น ทัก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ได้ก ลายเป็ นยุท ธศาสตร์ ที่ มี
ความสาคัญที่ หลายฝ่ ายร่ วมกันวิจยั เพื่อสร้ างรู ปแบบ และนาเสนอแนวปฏิ บตั ิ ต่อการเสริ มสร้ าง
ประสิ ทธิ ภาพของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Mishra & Kereliik, 2015) เครื อข่ายการเรี ยนรู ้
ศตวรรษที่ 21 ได้ระบุวา่ ระบบส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้รอบรู ้ทกั ษะการเรี ยนรู ้ที่สาคัญในศตวรรษที่ 21
ไว้ด้ ว ยกั น 5 ระบบ ได้ แ ก่ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21(21st Century Standards),
การประเมินผลทักษะการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 (Assessments of 21st Century Skills) หลักสู ตร
และวิธีการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum and Instruction) การพัฒนาวิชาชี พใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional Development) และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
(21st Century Learning Environments) (สุ วณี อึ่ งวรากร, 2558) จากการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว
ส่ งผลให้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ หลายด้าน เช่ น ด้านมาตรฐานการเรี ยนรู ้ การประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ ที่ตอ้ งได้มาตรฐานและมี คุณภาพเพิ่มมากขึ้ น หลักสู ตรที่ ใช้ในการจัดการเรี ย นรู ้ ต้อ งเป็ น
หลักสู ตรบูรณาการเพื่อกระตุ น้ กระบวนการคิ ด มีการพัฒนาวิชาชี พครู เพื่อที่จะนาไปสู่ การสร้ าง
ทักษะการเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดกับผูเ้ รี ยนอย่างมี คุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการ
จัดการเรี ย นรู ้ ข องครู (สุ วณี อึ่งวรากร, 2558) รวมทั้งแนวคิ ดการประเมิ นผลจะเน้นผลลัพ ธ์ และ
สมรรถนะเป็ นฐาน (Outcome-Base, Competency-Base evaluation) (ประสิ ท ธิ์ วัฒ นาภา, 2557)
แนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อตอบสนองการปฏิรูประบบบริ การ
สุ ขภาพของประเทศไทยนั้น ที่สอดคล้องกับ National Leagues for Nursing (2002) ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาที่ได้นาเสนอวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษาพยาบาลไว้ 6 ประการคือ 1) ต้องมีการ
เพิม่ การผลิตกาลังคนด้านพยาบาลที่มีความรู ้ทางสหวิทยาการ 2) การศึกษาด้านการพยาบาลต้องเน้น
การสาธารณสุ ขที่ใช้ชุมชนเป็ นฐาน 3) ต้องมีการจัดตั้งศูนย์พยาบาลชุ มชนเพิ่มมากขึ้น และมีการ
พัฒนาเป็ นต้นแบบการฝึ กงานทางคลิ นิกของนักศึกษาพยาบาล 4) ต้องมีการพัฒนาอาจารย์ของ
สถาบันการผลิตพยาบาลเพื่อจะสามารถทาการสอนและวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุ ขภาพ
โดยใช้ชุ ม ชนเป็ นฐาน 5) ต้อ งมี ก ารวิ จ ัย มากขึ้ น ในด้า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกัน โรค
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6) ต้องมีการกาหนดเป้ าหมายและมาตรการในการคัดเลื อก การผลิตพยาบาล ครู พยาบาล ผูบ้ ริ หาร
สถาบันการผลิตพยาบาล โดยมีความเสมอภาคระหว่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม
สมรรถนะ คือ คุณลักษณะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของบุคคล ได้แก่ ความรู ้ ทักษะ
ความสามารถและคุ ณลักษณะเชิ ง พฤติ กรรมที่ องค์ก ารต้องการ หากบุ ค คลนั้นมี พฤติ กรรมการ
ท างานที่ อ งค์ ก ารก าหนดก็ จ ะสามารถปฏิ บ ัติ ง านให้ ส าเร็ จ ตามความต้อ งการขององค์ ก าร
และสามารถน าพาองค์ ก ารให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย สมรรถนะหลัก ของพยาบาลวิ ช าชี พ ตาม
พระราชบัญ ญัติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ พ .ศ. 2528 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 กาหนดให้บุคคลซึ่ งได้
ขึ้ นทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญาตเป็ น ผูป้ ระกอบวิช าชี พ การพยาบาลและการผดุ งครรภ์จากสภา
การพยาบาล ซึ่ งสภาการพยาบาลได้กาหนดสมรรถนะหลักของผูป้ ระกอบวิชาชี พการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ช้ นั หนึ่ง อันได้แก่ 1) การปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างมีจริ ยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมาย
วิชาชี พการพยาบาล และการผดุ งครรภ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้อง 2)ปฏิ บตั ิการผดุ งครรภ์อย่างมี
จริ ย ธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมายวิชาชี พ การพยาบาลและการผดุ งครรภ์และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 3) ส่ งเสริ มสุ ขภาพบุคคล กลุ่มคน และชุ มชน เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้สามารถดูแลสุ ขภาพ
ตนเองได้ในภาวะปกติ และภาวะเจ็บป่ วย และลดภาวะเสี่ ยงการเกิ ดโรค และเกิ ดความเจ็บ ป่ วย
4) ป้ อ งกัน โรคและเสริ ม ภู มิ คุ ้ม กัน โรค เพื่ อ ลดความเจ็ บ ป่ วยจากโรคที่ ส ามารถป้ อ งกั น ได้
5) ฟื้ นฟู ส ภาพบุ ค คล กลุ่ ม คน และชุ ม ชนทั้ง ด้า นร่ า งกาย จิ ตสั ง คม เพื่ อให้ส ามารถดาเนิ นชี วิต
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 6) รักษาโรคเบื้องต้น ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล 7) สอนและให้การ
ปรึ กษาบุคคล ครอบครัวกลุ่มคน และชุ มชน เพื่อการมีภาวะสุ ขภาพที่ดี 8) ติดต่อสื่ อสารกับบุคคล
ครอบครัว กลุ่มคน และชุ มชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 9) แสดงภาวะผูน้ าและการบริ หารจัดการ
ตนเอง และงานที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งเหมาะสม 10) ปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
ตามจรรยาบรรณวิชาชี พโดยคานึ งถึงสิ ทธิ มนุ ษยชน 11) ตระหนักในความสาคัญของการวิจยั ต่อ
การพัฒนาการพยาบาล และสุ ขภาพ 12) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิการ
พยาบาล 13) พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง และสมรรถนะในการปฏิบตั ิการ
พยาบาล และ 14) พัฒนาวิชาชี พให้มีความเจริ ญก้าวหน้า และมีศกั ดิ์ ศรี (สภาการพยาบาล, 2540)
นอกจากนี้ ควรครอบคลุ ม สมรรถนะที่ ส าคัญ ของพยาบาลวิ ช าชี พ 12 ด้า นคื อ 1) สมรรถนะ
ด้านบุคลิ กภาพ 2) สมรรถนะด้านการปฏิ บตั ิการพยาบาล 3) สมรรถนะด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม
4) สมรรถนะด้านวิชาการ 5) สมรรถนะด้านการบริ หาร 6) สมรรถนะด้านภาวะผูน้ า7) สมรรถนะ
ด้านทักษะเกี่ยวกับมนุษย์และมวลชน 8) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี 9) สมรรถนะด้านอนามัย
สิ่ งแวดล้อม 10) สมรรถนะด้านการวิจยั 11) สมรรถนะด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุ ข 12) สมรรถนะ

3
ด้านกฎหมายและการมี ส่ วนร่ วมทางการเมื อง (พนารั ตน์วิศวเทพนิ มิ ต, 2550) ดังนั้นการพัฒนา
สมรรถนะพยาบาลเชิงวิชาชีพและการจัดการศึกษาทางการพยาบาลซึ่ งเป็ นการจัดการศึกษาเฉพาะ
ทางที่ จดั ขึ้ น ตามความต้องการและความช านาญของหน่ วยงานโดยเฉพาะ ตรงตามมาตรา 21
ในพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ทั้ง นี้ มุ่ ง ผลิ ต บุ ค ลากรทางด้า นสาธารณสุ ข
ให้สามารถรองรับกับความต้องการทางด้านสุ ขภาพที่มีอตั ราสู งขึ้น (สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข
ส านัก นโยบายและแผนสาธารณสุ ข 2540:21 และอาพล จิ นดาวัฒนะ,2540:32-34) นอกจากนี้
สภาการพยาบาลและกองการพยาบาลได้กาหนดสมรรถนะและมาตรฐานการพยาบาลที่ ส าคัญ
ของบัณฑิ ตพยาบาลศาสตร์ ในด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนให้สามารถพัฒนาอนามัย ชุ มชน
ในด้านการประเมินชุ มชน การวางแผนพัฒนาอนามัยชุ มชน การดาเนิ นงานพัฒนาอนามัยชุ มชน
และการประเมิ น ผลการพัฒนาอนามัย ชุ มชน (สภาการพยาบาล, 2549:3 และกองการพยาบาล
ส านัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข , 2544:52) สอดคล้องกับ แนวคิ ดการปฏิ รูป ระบบการดู แล
สุ ขภาพทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนจากการดูแลที่ใช้โรงพยาบาลที่เป็ น
ศู นย์กลางจากเทคโนโลยีข้ นั สู งและจากการดู แลแบบเฉี ยบพลันมาเป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
การป้ องกันความเจ็บป่ วยโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานโดยมีจุดมุ่งหมายในการเข้าถึงประชาชนที่มีความ
หลากหลาย และพยาบาลมีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค (National League
for Nursing cited in Juhn et al., 1999:215-217) นอกจากนั้น ในศตวรรษที่ 21 ระบบการดูแลสุ ขภาพ
จะเคลื่ อนจากส่ วนกลางไปสู่ ระดับภูมิภาคและท้องถิ่ น การเปลี่ ยนแปลงนี้ ทาให้เกิดความต้องการ
แนวคิ ด ใหม่ เ กี่ ย วกั บ การอนามัย ชุ ม ชน ซึ่ งเท่ า ที่ ผ่ า นมาองค์ ก รที่ ดู แ ลสุ ขภาพ ชุ ม ชนและ
สถาบันการศึกษานั้นค่อนข้างจะทางานแยกออกจากกัน แนวคิดใหม่สาหรับองค์กรที่ดูแลสุ ขภาพ
ชุ มชนและสถาบันการศึกษาควรต้องทางานร่ วมกันในการที่จะปรับปรุ งสถานะสุ ขภาพของชุ มชน
และการจัดการศึกษาพยาบาลต้องสามารถรวมชุมชนเข้าไปในหลักสู ตร โดยเฉพาะหลักสู ตรที่เน้น
ชุ ม ชนเป็ นฐาน การจัด ประสบการณ์ โ ดยใช้ชุ มชนเป็ นฐานมี จุ ด เน้น ที่ ก ารรวบรวมข้อ มู ล ของ
ประชากรกลุ่ ม เป้ า หมาย การพัฒ นาความสมพัน ธ์ ก ับ ชุ ม ชน การวางแผนและปฏิ บ ัติ รวมทั้ง
การประเมินโครงการ ซึ่งเป็ นการตอบสนองความต้องการของชุมชน (Baldwin, 1999:195-196)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีหน้าที่หลักในการผลิ ตบุคลากรพยาบาล
ที่ เป็ นก าลัง ส าคัญของที มสุ ข ภาพ มี เป้ า หมายเพื่ อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาวิช าชี พ พยาบาลและ
จัด การศึ ก ษาให้ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของสั ง คม เพื่ อ พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มี ศ ัก ยภาพในการ
นาความรู ้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบตั ิการพยาบาล เพื่อดูแลสุ ขภาพของบุคคล ครอบครัว และ
ชุ มชนที่ยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางในการดูแล เป็ นการเตรี ยมบุคลากรทางวิชาชี พ ที่เรี ยกว่า “พยาบาล
วิชาชีพ” ซึ่ งต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ทักษะ มีคุณธรรม และจริ ยธรรม ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีการปรับ
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บทบาทให้ ส อดรั บ กับ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทย และการเปลี่ ย นแปลงในระดับ สากล
ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายของชาติ (พ.ศ. 2557) ที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาคนอย่างยัง่ ยืน และ
จากแนวโน้ม การศึ ก ษาพยาบาล ได้ใ ห้ค วามส าคัญมากกับ ทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งองค์ก าร
ยูเนสโกได้แนะนาว่าผูเ้ รี ยนควรมีทกั ษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน คือ ทักษะที่จาเป็ น
ต่อการดารงชี วิต เช่ น อ่านออกเขี ยนได้ คิ ดเลขเป็ น ทักษะเพื่อทางาน คื อ ทักษะพื้นฐานในการ
ทางานของทุกอาชี พ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การทางาน
เป็ นทีม และการสื่ อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องต้นของอาชีพที่สนใจ สอดคล้องกับ
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เน้นการปฏิ บตั ิที่เป็ นทักษะด้านอาชี พ ดังนั้น เมื่อจบการศึกษา
พยาบาลแล้วนักศึกษาพยาบาลจะมีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 สามารถปฏิบตั ิการพยาบาลได้อย่างเท่า
ทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง (Trilling & Fadel, 2009) สาหรับรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุม ชน
เป็ นวิ ช าที่ ว่า ด้ว ยแนวคิ ด และหลัก การพยาบาลครอบครั ว และชุ ม ชน โดยเน้น ชุ ม ชนเป็ นฐาน
(community-oriented) เป็ นการให้บริ การดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวมในระดับครอบครัวและชุมชน
ทั้งที่ มีภาวะเสี่ ยงและที่ มีปัญหาสุ ขภาพของครอบครั วและชุ มชน โดยคานึ งถึ งความเป็ นปั จเจก
บุคคล ด้วยความเอื้ออาทรบนพื้นฐานความเข้าใจมนุษย์ นอกจากจะต้องมีความรู ้ความสามารถด้าน
การปฏิบตั ิพยาบาลแล้ว เคลนเบิร์ก (Klainberg) เน้นว่า พยาบาลยังต้องสามารถใช้ศาสตร์ ทักษะ
ด้านมนุ ษยสัมพันธ์ ทักษะด้านการติดต่อสื่ อสารที่เน้นการทางานเป็ นทีม และบุคลากรหลากหลาย
วิ ช าชี พ (Multidisciplinary team or Interdisciplinary approach) เพราะเป็ นบริ การสุ ขภาพที่ มี
ขอบเขตกว้างขวาง ลึ กซึ้ ง และซับซ้อน โดยใช้กลวิธีตามหลักการสาธารณสุ ขมูลฐาน ที่เน้นการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในชุ มชนในทุกขั้นตอนการดาเนิ นงานการพยาบาลอนามัยชุ มชน ร่ วมกับ
การเน้นความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การดูแลสุ ขภาพที่บา้ น ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
ความสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกันตามบริ บทของชุ มชน (Klainberg, et al. 1998:129)
วิชาการพยาบาลอนามัยชุ มชนมีการจัดการเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบตั ิ ภาคทฤษฏี
มีการจัดการเรี ยนการสอนในนักศึกษาชั้นปี ที่สามและนักศึกษาชั้นปี ที่สี่ ส่ วนภาคปฏิบตั ิมีการฝึ ก
ปฏิ บ ัติ ง านอนามัย ชุ ม ชนทั้ง ในชุ ม ชนเขตเมื อ งและชุ ม ชนเขตชนบท ส่ ง ผลให้ นัก ศึ ก ษาได้รับ
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ท้ งั ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิอย่างเพียงพอที่จะสามารถปฏิบตั ิบทบาท
พยาบาลอนามัยชุ มชนได้ นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ตทัว่ ประเทศ
(กอบกุ ล พัน ธ์ เ จริ ญวรกุ ล และคณะ, 2544) พบว่ า บั ณ ฑิ ต สาขาพยาบาลศาสตร์ มี ท ั ก ษะ
ในการปฏิ บ ตั ิ ก ารพยาบาลเฉพาะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนเกื อบทุ ก ข้ออยู่ใ นระดับ ที่ ต้อง
ปรับปรุ ง ยกเว้นด้านการวินิจฉัยชุมชน ด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ด้านการประสานงานกับชุ มชน
ด้านการส่ งเสริ มและการดูแลสุ ขภาพผูป้ ่ วยที่บา้ นมีทกั ษะในการปฏิบตั ิพยาบาลอยูใ่ นระดับพอใช้
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ด้วยเหตุ น้ ี จึงทาให้ ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะศึ กษาพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการ
พยาบาลอนามัย ชุ ม ชนของนัก ศึ ก ษาพยาบาล ผลการศึ ก ษาวิจ ั ย จะช่ ว ยสะท้อ นให้ เ ห็ น ตัว บ่ ง ชี้
สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มีการ
กาหนดสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในแต่ละชั้นปี แต่ยงั ไม่มีการกาหนดสมรรถนะรายวิชา การ
วิจยั เรื่ องการพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชน จึงเป็ นการสร้างตัวบ่งชี้ ข้ ึนมา
ใหม่ ซึ่ งตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนมี ค วามส าคัญ และเกี่ ย วข้อ งต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานของพยาบาลในชุมชนโดยตรง เนื่องจากสมรรถนะช่วยให้พยาบาลอนามัยชุมชนมีความรู ้
ทักษะ ความสามารถตลอดจนพฤติ ก รรมที่ เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิ บตั ิ งานให้สาเร็ จตามความ
ต้องการขององค์กรวิชาชี พอย่างแท้จริ ง ซึ่ งคาดว่าหากพยาบาลมีสมรรถนะในการพยาบาลอนามัย
ชุ มชนในระดับสู ง ครอบครัวและชุ มชนจะได้รับบริ การที่มีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะใน
การพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลจึ ง เป็ นสิ่ งจ าเป็ น จะน าประโยชน์ ม าสู่
สถาบันการศึกษาพยาบาล ในการบริ หารปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอน การจัดหลักสู ตร
และนัก ศึ ก ษาเกิ ด เจตคติ ใ นทางที่ ดี ต่ อ วิ ช าชี พ การพยาบาล เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาพยาบาลประสบ
ความสาเร็ จในการเรี ยนมากที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1.2.2 เพื่อยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจยั ครั้งนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ อาจารย์พยาบาลประจาสาขาการพยาบาลอนามัย
ชุ มชนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ พยาบาลวิชาชี พที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับชุ มชน
ที่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านใน โรงพยาบาลศู นย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุ ม ชน โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล และสถานี อนามัยเฉลิ มพระเกี ยรติของรัฐที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ในจังหวัด
นนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งศูนย์บริ การสาธารณสุ ข ที่สังกัด
สานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร ที่ เป็ นแหล่ งฝึ กภาคปฏิ บตั ิ ข องนักศึ กษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

6
1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรศึกษาดังนี้
1) ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่
เพศ อายุ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
2) ตัวแปรศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
การพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนของนัก ศึ ก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สยาม
ซึ่ งได้จากการสรุ ปผลการวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งสารวจ และการยืนยัน
องค์ป ระกอบและและตัว บ่ ง ชี้ ส มรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนจากผู ท้ รงคุ ณวุ ฒิและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.4 ระเบียบวิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis:
EFA) กระบวนการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย
ชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผูว้ ิจยั ศึกษา และวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎีงานวิจยั เกี่ยวข้องด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ตลอดจนสัมภาษณ์
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีความรู ้ และประสบการณ์ ได้แก่ 1) อาจารย์พยาบาลประจาสาขาการพยาบาล
อนามัย ชุ ม ชน 2) พยาบาลวิช าชี พที่ ปฏิ บ ตั ิ งานเกี่ ยวกับชุ มชน 3) พยาบาลเวชปฏิ บตั ิ ชุ มชน เพื่ อ
กาหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ และพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์พยาบาลประจาสาขาการพยาบาลอนามัยชุ มชนในคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม และพยาบาลวิชาชี พที่ปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับชุ มชนที่ ปฏิ บตั ิ งานใน โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุ มชน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล และสถานี อนามัย
เฉลิมพระเกียรติของรัฐ ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข รวมทั้งศูนย์บริ การสาธารณสุ ข ที่สังกัดสานัก
อนามัย กรุ งเทพมหานคร ที่เป็ นแหล่ งฝึ กภาคปฏิ บตั ิ ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
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เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั โดยการ
ตรวจสอบความตรง (Content Validity) ของแบบสอบถามความคิ ด เห็ น โดยหาค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้ อ งรายข้อ ที่ เ รี ยกว่ า IOC (Index of Item-Objective Congruence) น ามาปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
เครื่ อ งมื อ และทดลองใช้เ ครื่ อ งมื อ (Try Out) กับ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ที่ ใ ช้วิ จ ัย และน ามา
วิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory
Factor Analysis) ด้วยวิธีการสกัดปั จจัยด้วยเทคนิ ค Principal Factor Analysis (PCA) และการหมุน
แกนแบบแวริ แมกซ์ (varimax rotation) โดยใช้ค่า factor loading ที่ 0.06 ขึ้นไปเป็ นตัวแปรที่ตอ้ งการ
และต้องมีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปจึงจะกาหนดเป็ นองค์ประกอบใหม่
ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันองค์ประกอบและพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ด้วยวิธีการยืนยันโดย
การอ้างอิงผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้แก่ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุ มชน พยาบาล
เวชปฏิ บตั ิ ชุ ม ชน และแพทย์เวชปฏิ บตั ิ ชุมชน จานวน 5 คน โดยผูว้ ิจยั ก าหนดกรอบการยืนยัน
องค์ประกอบ 4 ด้านคือ ความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็ นไปได้ (feasibility standards)
ความเป็ นประโยชน์ (utility standards) และความถูกต้องครอบคลุม (accuracy standards)
1.4.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื่ องมือในแต่ละขั้น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตัวแปรองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัย ชุ ม ชนของนัก ศึ กษา พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผูว้ ิจยั ใช้
การศึกษาเอกสาร การวิเคราะห์เนื้ อหา การสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ ผูท้ ี่มีความรู ้
ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อผูม้ ีประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญโดยตรงในการพยาบาลอนามัยชุ มชน
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้า นการพยาบาล
อนามัย ชุ ม ชนของนัก ศึ กษา พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผูว้ ิจยั ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อวัดระดับความคิดเห็นแบบลิเคอร์ ท (Likert Scale) ไปสอบถาม
ความคิ ดเห็ นของกลุ่ ม เป้ า หมาย นาผลที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์ ดัง นี้ วิเคราะห์ องค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ
(Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีการสกัดปั จจัยด้วยเทคนิ ค Principal Factor Analysis (PCA)
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และการหมุนแกนแบบแวริ แมกซ์ (varimax rotation) โดยใช้ค่า factor loading ที่ 0.06 ขึ้นไปเป็ นตัว
แปรที่ตอ้ งการและต้องมีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปจึงจะกาหนดเป็ นองค์ประกอบใหม่
ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย
ชุมชนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์
กึ่ งโครงสร้ า ง(Semi-Structured Interview)ในการยื น ยัน องค์ ป ระกอบจากผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้แก่ ผูท้ ี่มีความรู ้ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องหรื อผูม้ ีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยตรงใน
ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
1.5 นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1.5.1 ตัวบ่งชี้ หมายถึง สิ่ งที่แสดงสภาวะหรื อชี้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรื อเปลี่ยนแปลง
ไปโดยอาศัย ทรั พ ยากรที่ มี อยู่อย่า งจากัด ซึ่ ง ตัวบ่ ง ชี้ ส ามารถวินิจฉัย และช่ วยชี้ บ ทบาท หน้า ที่
รวมทั้งปั ญหาอุปสรรคของการดาเนิ นงานตามองค์ประกอบต่างๆ ของสมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัยชุมชน
1.5.2 สมรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชน หมายถึ ง ความรู ้ ทัก ษะ และ
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้บริ การทั้ง 4 มิ ติ คื อ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การป้ อ งกัน โรค การรั ก ษาพยาบาล และการฟื้ นฟู ส ภาพ แก่ บุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชน
โดยมีแนวคิ ดและหลักการพยาบาลครอบครั วและชุ มชน โดยเน้นชุ มชนเป็ นฐาน (communityoriented) เป็ นการให้บริ การดู แลสุ ขภาพแบบองค์รวมในระดับครอบครั วและชุ มชนทั้งที่มีภาวะ
เสี่ ยงและที่ มีปัญหาสุ ขภาพ โดยคานึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ คคล ด้วยความเอื้ ออาทรบนพื้นฐาน
ความเข้าใจมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และชุ มชนได้อย่าง
เหมาะสม โดยประกอบด้วย
1) สมรรถนะด้ า นการสาธารณสุ ขมู ล ฐาน โดยใช้ แ นวคิ ด นายแพทย์ อ มร
นนทสุ ต โดยมีสาระสาคัญว่า การสาธารณสุ ขมูลฐาน เป็ นกลวิธีทางการสาธารณสุ ขที่พฒั นาขึ้นเพื่อ
สนับสนุ นการบริ การสาธารณสุ ขของรั ฐ โดยให้ความสาคัญในการดาเนิ นงานระดับตาบลและ
หมู่บา้ น ด้วยการผสมผสานการรักษาพยาบาล การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค และการฟื้ นฟูที่
ประชาชนด าเนิ น การ ซึ่ งประชาชนจะต้อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการด าเนิ น งานและการ
ประเมินผล โดยได้รับการสนับสนุ นจากภาครัฐในด้านวิชาการ ข้อมู ลข่าวสาร การให้การศึ กษา
ฝึ กอบรมและระบบส่ งต่อผูป้ ่ วย โดยอาศัยทรั พยากรที่ มีอยู่ในชุ มชนเป็ นหลัก เพื่อให้ประชาชน
สามารถแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองและพึ่งตนเองได้
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2) สมรรถนะด้านกระบวนการดาเนิ นงานอนามัย ชุ มชน โดยอาศัยแนวคิ ดของ
Hitchcock, Schubert & Thomas (2003) สรุ ป ได้ว่า ขั้น ตอนของกระบวนการด าเนิ นงานอนามัย
ชุ มชนโดยทัว่ ไปมี 5 ขั้นตอน คือ การประเมินชุ มชน (community assessment) การวินิจฉัยปั ญหา
การอนามัย ชุ ม ชน (community diagnosis) การวางแผนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาชุ ม ชน (community
planning) การปฏิบตั ิตามแผนงานการอนามัยชุมชน (community implementation) การประเมินผล
การดาเนิ นงานการอนามัยชุ มชน (community evaluation) โดยใช้ชุมชนเป็ นศูนย์กลางและการมี
ส่ วนร่ วมในชุมชน และมีภาครัฐคอยช่วยเหลืออานวยความสะดวก
3) สมรรถนะด้า นการให้ ค าปรึ ก ษาด้า นการดู แ ลบุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชน
(Consultation) ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดสมรรถนะผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู ง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ชุ มชน ของสภาการพยาบาล (2552) โดยพยาบาลต้องมีความสามารถในการปฏิ บตั ิการพยาบาล
อนามัยชุมชน โดยใช้หลักการสร้ างหุ ้นส่ วนกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุ มชน องค์กร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสหวิชาชี พ ในการศึกษาข้อมูลบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน การวิเคราะห์ ปัญหา
สุ ขภาพและศักยภาพของชุ มชน การวางแผนและการออกแบบ การปฏิ บตั ิและการ ประเมินผล
กิจกรรมการดูแลสุ ขภาพและการบริ การสุ ขภาพตามความต้องการด้านสุ ขภาพ รวมทั้งศักยภาพของ
ชุมชน
4) สมรรถนะด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ตามกฏบัตรออตตาวา (Ottawa Charter)
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 1) ก า ร ส ร้ า ง น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ( Healthy Public Policy)
2) การสร้ างสิ่ งแวดล้อมที่ เอื้ อต่อสุ ขภาพ (Healthy Environment) 3) การสร้ างเสริ มความเข้มแข็ง
ชุ ม ชน / กระบวนการชุ ม ชน (Community Strengthening) 4) การพัฒ นาทัก ษะส่ ว นบุ ค คลให้
สามารถปรั บ พฤติ ก รรมเพื่ อการสร้ างสุ ขภาพ (Personal Skill Development) 5) การปรั บเปลี่ ย น
ระบบบริ การการแพทย์ และสาธารณสุ ข ให้เป็ นไปในลักษณะผสมผสาน และองค์รวม (Health
Service System Re-orientation)
5) สมรรถนะด้ า นการเสริ มสร้ า งพลัง อ านาจ ผู ้วิ จ ัย ใช้ แ นวคิ ด สมรรถนะ
ผู ป้ ฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลขั้น สู ง สาขาการพยาบาลเวชปฏิ บ ัติ ชุ ม ชน ของสภาการพยาบาล (2552)
โดยพยาบาลต้องมีความสามารถในการเสริ มสร้างพลังอานาจ (Empowering) การสอน (Educating)
การฝึ ก (Coaching) การเป็ นพี่ เลี้ ย งในการปฏิ บ ตั ิ (Mentoring) โดยเน้นการสร้ างชุ มชนเข็ ม แข็ง
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โดยมี ห ลัก การให้ ป ระชาชนร่ ว มกัน แก้ไ ขปั ญ หา มี เ ป้ า หมาย เอื้ อ อาทร การตัด สิ น ใจร่ ว มกัน
อย่างมีอิสระ มีเครื อข่าย มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนา
6) สมรรถนะด้านความสามารถในการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดสมรรถนะผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู ง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน ของสภา
การพยาบาล (2552) โดยพยาบาลต้อง 1) นาการดาเนิ นการให้เกิ ดการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการดูแล
กลุ่ มสุ ขภาพดี กลุ่ มเสี่ ยงผูป้ ่ วยเรื้ อรั ง ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ มารดาทารก และผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายเพื่อ
พัฒนาให้เกิ ดการบริ ก ารที่ มีคุ ณภาพและคุ ม้ ค่ า 2) นาการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อพัฒนาการปฏิ บ ัติก าร
พยาบาลในกลุ่มสุ ขภาพดี กลุ่มเสี่ ยง ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ มารดาทารกและผูป้ ่ วยระยะ
สุ ดท้าย ให้มีคุณภาพและคุม้ ค่า 3) พัฒนาแนวปฏิบตั ินวัตกรรม รู ปแบบ วิธีการและเครื่ องมือในการ
ให้บริ การสุ ขภาพ โดยใช้กระบวนการทบทวนการปฏิบตั ิงาน บทเรี ยน ผลการวิจยั ผลการวิเคราะห์
และประเมินการดาเนิ นงานที่ ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางปรับปรุ งให้ การทางานอย่า ง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง 4) สร้างแผนงานหรื อโครงการต่าง ๆ เพื่อประกันคุณภาพในการดู แลผูป้ ่ วย
ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย
7) สมรรถนะด้านสุ ขภาพพอเพียง โดยอาศัยหลักการปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
ซึ่ งประกอบด้วย 1) การยึดทางสายกลาง 2) การมีความสมดุลพอดี 3) การรู ้จกั พอประมาณ 4) การมี
เหตุผล 5) การมีระบบภูมิคุม้ กัน 6) การรู ้เท่าทันโลก 7) การมีคุณธรรม จริ ยธรรม
8) สมรรถนะด้า นการใช้ ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ ผู ้วิ จ ัย ใช้ แ นวคิ ด สมรรถนะ
ผู ป้ ฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลขั้น สู ง สาขาการพยาบาลเวชปฏิ บ ัติ ชุ ม ชน ของสภาการพยาบาล (2552)
โดยพยาบาลต้อ งมี ค วามสามารถในการใช้ห ลัก ฐานเชิ งประจัก ษ์ (Evidence-Based Practice)
1) ติดตาม รวบรวม ผลการวิจยั หรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลชุ มชนและที่เกี่ยวข้องกับ
การกลุ่ ม เป้ า หมายเฉพาะอย่า งต่ อเนื่ อง 2) ใช้หลัก ฐานเชิ งประจัก ษ์ ที่ เป็ นปั จจุ บ นั ในการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล 3) เผยแพร่ แนวปฏิบตั ิการพยาบาลที่มาจากหลักฐานเชิ งประจักษ์ เพื่อให้เกิ ด
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ 4) นาหลักการจัดการความรู ้ มาใช้ร่วมกับ
กระบวนการพัฒ นาคุ ณ ภาพตามหลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ และภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น โดยเน้น การมี
ส่ วนร่ วมของผูม้ ีประสบการณ์ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5) วิเคราะห์ และประเมินผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิ
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตลอดจน ภูมิปัญญา เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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1.6 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรวิจัย
ภายหลังสิ้ นสุ ดการวิจยั ผูบ้ ริ หารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้นา
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบายและกรอบทิ ศทาง
การบริ หาร การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสิ่ งสนับสนุน การจัดการ
เรี ย นการสอน การบริ ก ารวิ ช าการ ตลอดจนการพัฒ นานัก ศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งเสริ ม สมรรถนะ
ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนให้กบั นักศึกษาพยาบาลเพื่อให้นกั ศึกษาพยาบาลประสบความสาเร็ จ
ในการเรี ยน
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1.7 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจาก
แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะและการ
พยาบาลอนามัยชุมชน

- สมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพของสภาการ
พยาบาล(2552)
- สมรรถนะของพยาบาล
ปฏิบตั ิการขั้นสู ง สาขาเวช
ปฏิบตั ิชุมชนของสภาการ
พยาบาล (2553)
- สมรรถนะการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาพยาบาล
เวชปฏิบตั ิครอบครัว
- ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร
บริ หารการพยาบาลชุมชน

สัมภาษณ์จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้
และประสบการณ์ ได้แก่
1) อาจารย์พยาบาล
ประจาสาขาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน
2) พยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
ชุมชน 3) พยาบาลเวช
ปฏิบตั ิชุมชน จานวน 7
ท่าน ่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ภาพที

สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย
ชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1. สมรรถนะด้านการสาธารณสุข
มูลฐาน
2. สมรรถนะด้านกระบวนการ
ดาเนินงานอนามัยชุมชน
3. สมรรถนะด้านการให้คาปรึ กษา
ด้านการดูแลบุคคลครอบครัวและ
ชุมชน
4. สมรรถนะด้านการสร้างเสริ ม
สุขภาพ
5. สมรรถนะด้านการเสริ มสร้าง
พลังอานาจ
6. สมรรถนะด้านความสามารถใน
การเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
7. สมรรถนะด้านสุขภาพพอเพียง
โดยอาศัยหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
8. สมรรถนะด้านการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
สมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

ยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
สมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม

การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษา “การพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฏี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาประยุกต์ใช้แนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังต่อไปนี้
2.1 การศึกษาการพยาบาลอนามัยชุมชน
2.1.1 แนวคิดการจัดการศึกษาการพยาบาลสาหรับศตวรรษที่ 21
2.1.2 การจัดการการศึกษาการพยาบาลอนามัยชุมชน
2.2 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
2.2.2 การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)
2.2.3 รู ปแบบของสมรรถนะในการทางาน
2.2.4 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพของสภาการพยาบาล (2552)
2.2.5 สมรรถนะของพยาบาลปฏิบตั ิการขั้นสู ง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน
ของสภาการพยาบาล (2553)
2.2.6 สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว
2.2.7 สมรรถนะด้านการบริ หารการพยาบาลชุมชน
2.3 การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 การศึกษาการพยาบาลอนามัยชุ มชน
2.1.1 แนวคิดการจัดการศึกษาการพยาบาลสาหรับศตวรรษที่ 21
ปั จ จุ บ ัน มี ส ถาบัน การศึ ก ษาพยาบาลที่ จ ัด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี จ านวน
83 สถาบัน โดยในปี การศึ กษา 2556 รั บ นัก ศึ ก ษาใหม่จานวน 9,485 คน โดยวิท ยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกรับนักศึกษาจานวนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 36 มีการศึกษาสถานการณ์
การจัดการศึกษาพยาบาลสาหรับศตวรรษที่ 21 ของสถาบันการศึกษาพยาบาล พบว่า สถาบันต่าง ๆ
มี ก ารบริ หารองค์ ก รที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ทุ ก สถาบั น ปฏิ บ ั ติ ต ามมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ส่ วนใหญ่มีความพอเพียงของงบประมาณในด้านการจัดการศึกษาในทุกด้าน อาทิเช่น การจัดการ
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ศึกษาวิชาชีพสุ ขภาพเพื่อการเป็ นผูน้ าในประชาคมอาเซี ยน (กาจร ตติยกวี, 2557) การจัดการศึกษา
ในวิชาชีพด้านสุ ขภาพในปั จจุบนั ควรมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนสู่ สังคมการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน
เสริ มสร้ างศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล โดยใช้หลักสู ตรที่ได้การรั บรองในระดับอาเซี ยน
หรื อระดับโลกเพื่อให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญได้แก่ 7 Cs skill
of 21st Century Learning ได้แก่
1) เรี ยนรู ้แนวคิดและลักษณะสังคมไทยอย่างวิเคราะห์วจิ ารณ์ (Critical thinking and
problem solving)
2) เข้า ใจวัฒ นธรรมอาเซี ย นและวัฒ นธรรมตะวัน ตกในเรื่ อ งที่ ม าและผลกระทบ
(Creativity and innovation)
3) รู ้ จกั ตนเองพร้ อมมองเห็ นคุ ณค่ าที่ แท้ข องสิ่ ง ของและนวัตกรรม (Collaboration,
Teamwork and Leader)
4) เข้ม แข็ง ในจริ ย ธรรมความรั บผิดชอบและความดี ความงามของสังคมไทยและ
อาเซียน (Cross-culture understanding)
5) ตามทัน กระบวนการผลิ ต ใหม่ แ ละสามารถผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ ๆ เองได้อ ย่า ง
กว้างขวาง (Communications, Information and Literacy)
6) เข้าใจคนอื่นและรู ้วธิ ี นาการเปลี่ยนแปลงร่ วมกัน (Computing and It Literacy)
7) ออกแบบและร่ วมพัฒนาทิศทางของสังคมที่เหมาะสมได้ (Career and Learning
self-reliance)
การจัดการศึกษาด้านสุ ขภาพสาหรับศตวรรษที่ 21: จากแนวคิดสู่ การปฏิบตั ิ (ประสิ ทธิ์
วัฒนาภา, 2557) การจัดการศึ กษาด้านสุ ขภาพสาหรั บศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้มี Transformative
Education ตามข้อ เสนอแนะขององค์ก ารอนามัย โลกเพื่ อ ให้ ผู เ้ รี ย นมี ท ัก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21
ซึ่ งทฤษฎี ห รื อหลั ก การของ Transformative education มี ห ลากหลายมุ ม มอง โดยเน้ น ให้ มี
การปรั บ เปลี่ ย นมุ ม มองของเรื่ อ งราวต่ า ง ๆ โดยเฉพาะมิ ติ ด้า นจิ ต วิ ท ยา ด้า นความเชื่ อ และ
ด้านพฤติกรรม องค์การอนามัยโลกได้ขอ้ สรุ ปสาหรับเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาด้านสุ ขภาพ
โดยวัตถุประสงค์และหลักสู ตรควรต้องพิจารณาในประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
1) การจัดการศึกษาด้านสุ ขภาพควรต้องเชื่ อมโยงกับหน่วยงานที่ให้บริ การ และระบบ
การให้บริ การด้านสุ ขภาพของประเทศ
2) การก าหนดลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบัณ ฑิ ต ด้ า นสุ ขภาพ ควรต้ อ งได้ รั บ
ความคิดเห็นจากผูร้ ับผิดชอบหรื อมีส่วนร่ วมในระบบสุ ขภาพของประเทศ
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3) หลัก สู ต รต้อ งมี ก ารประสานของหลัก สู ต รทั้ง ในแนวราบและแนวดิ่ ง รวมทั้ง
เชื่อมโยงวิชาพื้นฐานกับวิชาทางคลินิก
4) ควรมีการพัฒนาอาจารย์ที่สอนการศึกษาด้านสุ ขภาพให้เข้าใจระบบสุ ขภาพของ
ประเทศ
5) การก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ข องหลัก สู ตร ต้องมัน่ ใจว่า บัณฑิ ตมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability) ต่อสังคมและชุ มชน รวมทั้งให้บริ การด้วยความยินดี สมัครใจ และด้วยสมรรถนะ
(Competency) ที่เหมาะสมและเพียงพอ
6) สาระในแต่ละหลักสู ตรควรมีบางส่ วนที่มีการเรี ยนรู ้ ร่วมกันระหว่างนักศึกษาของ
แต่ละวิชาชีพ ซึ่ งจะสอดคล้องกับลักษณะการทางานจริ ง
7) หลักสู ตรต้องได้มาตรฐาน โดยมีระบบรับรองหรื อประกันคุณภาพ
8) บุ ค ลากรด้า นสุ ข ภาพควรต้อ งได้รั บ การพัฒ นาทัก ษะและความรู ้ ด้า นวิช าชี พ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบรองรับ
9) หลักสู ตรควรครอบคลุ มทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ วิธีการจัดการเรี ย น
การสอนควรยึด หลัก การ “สอนให้ น้อ ยลง แต่ ใ ห้ เ รี ย นรู ้ ใ ห้ ม ากขึ้ น (Teach less, Learn more)”
โดยรู ปแบบหรื อวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่
9.1) การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง (Authentic learning)
9.2) การส่ งเสริ มให้ใช้การสร้ างแรงจูงใจภายในเพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่ดีมากขึ้ น
(Internal motivation)
9.3) การเรี ยนรู ้ในระดับกระบวนทัศน์ (Mental model building)
9.4) การเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มย่อย (Social learning)
9.5) การเรี ยนรู ้แบบใช้เทคโนโลยีช่วยสอน (Technology-assisted learning)
9.6) เรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ (Learning by Doing)
2.1.2 การจัดการการศึกษาการพยาบาลอนามัยชุ มชน
หลักการศึกษาทางการพยาบาล เป็ นหลักสู ตรในระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้ างคุณภาพ
ของผูป้ ระกอบวิชาชี พการพยาบาล โดยมีหลักสู ตรปริ ญญาตรี หรื อหลักสู ตรที่ต่ ากว่าปริ ญญาตรี
แล้วศึกษาต่อในระดับปริ ญญาด้วยหลักสู ตรต่อเนื่ อง จึงจาเป็ นต้องแสวงหารู ปแบบในการจัดการ
เรี ย นการสอนที่ เหมาะสม เพื่ อให้ผูส้ าเร็ จการรั ก ษามี คุ ณภาพและมี ท กั ษะที่ พึ ง ประสงค์ ได้แก่
ทักษะด้านการปฏิ บตั ิ การพยาบาล ทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านการบริ หาร ทักษะด้านการวิจยั
ทัก ษะเกี่ ย วกับ มนุ ษ ย์แ ละมวลชน ทัก ษะการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งและการปกครอง การมี
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คุณธรรมจริ ยธรรม ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี ทักษะด้านภาวะผูน้ าและทักษะด้านการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม (กาญจนา สันติพิพฒั นชัยและคณะ, 2544 อ้างถึงใน สภาการพยาบาล, 2550 เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2562 จากhttp://www.tnc.or.th/index/php) ซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอนลักษณะที่
สาคัญ 2 ประการ คือ
1) การจัด การเรี ยนการสอนที่ เ น้ น ชุ ม ชน มี ห ลัก ปฏิ บ ัติ ดัง นี้ (มยุ รี ศิ ริ ปุ ณ ย์
โสแซนสกิ, 2531 : 12)
1.1) ใช้กระบวนการแก้ปัญหา (กระบวนการพยาบาล)
1.2) ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
1.3) ใช้เครื่ องมื อที่ เหมาะสมในการประเมิ นผูเ้ รี ย น ประสิ ทธิ ภาพการสอน
ความรู ้และทักษะของผูเ้ รี ยน
1.4) ใช้แหล่ งฝึ กการปฏิ บตั ิ ตามสถานที่ ต่างๆ ในทุ กระดับของสถานบริ การ
ทางสุ ขภาพ
1.5) ใช้ผูเ้ รี ย นเป็ นศู นย์ก ลาง (Learner Centered) สนับสนุ นให้ผูเ้ รี ย นศึ ก ษา
ด้วยตนเอง และมีนิสัยในการหาความรู ้ใส่ ตวั ตลอดชีวติ (Life Long Education)
1.6) ใช้การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะ (Competency Based Methodology)
รากฐานของเนื้ อหาวิชาที่เรี ยนจะต้องเป็ นงานพยาบาล (Nursing Task) ที่วิเคราะห์มาได้เป็ นทักษะ
และความรู ้ที่พึงมีเมื่อสาเร็ จการศึกษา
1.7) ใช้ข ้อ มู ล ทางการวิ จ ัย และการประเมิ น ผลประกอบการจัด การเรี ยน
การสอน
2) การจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งเสริ มสร้ างความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา
และการเรี ยนด้วยตนเองเป็ นสาคัญ (พวงรัตน์ บุญญานุ รักษ์, 2544) โดยที่ ผูส้ อนเป็ นผูช้ ่ วยเหลื อ
แนะนา ชี้แนะแนวทางเป็ นที่ปรึ กษาทางวิชาการแก่ผเู ้ รี ยน เป็ นการเสริ มสร้างความเป็ นอิสระในการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนต้องปรับเปลี่ยนไป ได้แก่
2.1) ให้ ผู ้เ รี ยนศึ ก ษาด้ ว ยตนเองมากขึ้ น โดยการสร้ า งศู น ย์ ก ารเรี ยน
แบบเบ็ดเสร็ จเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนด้วยตนเองได้มากที่สุด ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาช่วยสร้าง
สื่ อการศึกษารู ปแบบต่างๆ มากขึ้น เช่น ชุดการเรี ยน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
2.2) ปรั บ เปลี่ ย นกลวิ ธี การสอน จากการบรรยายในชั้ นเรี ยนไปเป็ น
การใช้สถานการณ์จาลอง เกมส์ การประชุมปรึ กษาหารื อ และการใช้สถานการณ์ในการสอนให้มาก
ขึ้น กุศโลบายด้านการเรี ยนการสอนจะพัฒนาขึ้นเป็ นลาดับ ผูส้ อนจาเป็ นต้องเตรี ยมตนเองในเรื่ อง
กลวิธีการสอนให้มากเท่ากับการเตรี ยมเนื้อหาสาร
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ลักษณะการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
การจัดการเรี ยนการสอนทางการพยาบาล ประกอบด้วย 2 ส่ วนที่สาคัญ คือ การจัดการ
เรี ย นการสอนภาคทฤษฏี และภาคปฏิ บ ตั ิ (สมคิ ด รั ก ษาสัตย์ , ประนอม โอทกานนท์ , 2525 และ
ประนอม โอทกานนท์, 2543)
1) การจัดการเรี ยนการสอนภาคทฤษฏี มุ่งให้ความรู ้ดา้ นเนื้อหาวิชาการ เป็ นการเตรี ยม
ผู ้เ รี ย นให้ มี ค วามรอบรู ้ และพัฒ นาทัก ษะทั้ง 3 ด้า น คื อ พุ ท ธิ พิ สั ย จิ ต พิ สั ย และทัก ษะพิ สั ย
เพื่อให้นกั ศึกษามีความสามารถพอสมควรที่จะไปฝึ กหัดให้การพยาบาลผูป้ ่ วยได้
2) การจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิ บตั ิ หรื อการเรี ยนการสอนในคลิ นิกและชุ มชน
นับ เป็ นหัวใจของการศึ ก ษาพยาบาล เพื่ อให้โอกาสผูเ้ รี ย นได้นาความรู ้ ทางทฤษฏี มาฝึ กปฏิ บตั ิ
กับผูร้ ับบริ การ ในสถานการณ์ จริ งทั้งในเหตุการณ์ ปกติ และฉุ กเฉิ น (กุลยา ตันติผลาชี วะ, 2524)
ซึ่ งการฝึ กปฏิ บ ัติ ง านในคลิ นิ ก ในการฝึ กภาคปฏิ บ ัติ พ ยาบาลนั้น มี ค วามหมายกว้า ง ที่ ร วมทั้ง
หอผูป้ ่ วยใน หอผูป้ ่ วยนอก สถานบริ การสุ ขภาพและองค์กรทางสังคมในชุมชนด้วย (Jansen, 1952)
โดยมี จุ ด ประสงค์ข องการฝึ กภาคปฏิ บ ัติ 2 ประการคื อ (กุ ล ยา ตัน ติ ผ ลาชี ว ะ , 2532) เพื่ อ เป็ น
การพัฒนาทัก ษะทางปั ญญาอันเป็ นการพัฒนาการคิ ดเป็ น ทัก ษะการตัดสิ นใจ ทัก ษะการสอน
หลักการและการปฏิบตั ิแห่งสุ ขภาพ และทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ส่ วนจุดประสงค์ประการหลัง
คื อ เพื่ อ สร้ า งเสริ ม ความรู ้ แ ละพฤติ ก รรมวิ ช าชี พ ด้ว ยการประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ และเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริ ง และฝึ กพฤติกรรมทางวิชาชี พอันดีงาม ทั้งด้านการพูด กริ ยาและการประพฤติตวั
ดังนั้น การฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลเป็ นส่ วนของการศึกษาที่สาคัญซึ่ งจะต้องเน้นถึงสิ่ งต่อไปนี้ คือ
2.1) การท าเป็ น หมายถึ ง การเป็ นพยาบาลที่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ก ารพยาบาลอย่า ง
ชานาญการรู ้เป็ น หมายถึง การรู ้ที่จะเป็ นพยาบาลที่ดี เป็ นผูป้ ฏิบตั ิที่ถูกต้องรู ้ ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของพยาบาล มีระเบียบ มีวนิ ยั และรู ้จรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.2) การคิ ดเป็ น หมายถึ ง การคิ ดอย่า งมี เหตุ ผ ลตั้ง อยู่บ นพื้ นฐานและหลัก การ
ทางทฤษฏี มีความคิดตามระบบของกระบวนการพยาบาล ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการพัฒนา
ทักษะทางปั ญญา และทักษะการตัดสิ นใจ โดยการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาพยาบาลสามารถใช้ความรู ้ที่
ได้เรี ยนมา และที่มีอยูผ่ นวกกับปั ญหา และข้อมูลที่พบในสภาพแวดล้อมที่อยูข่ ณะฝึ กปฏิบตั ิในการ
แก้ไขปั ญหา และกาหนดการพยาบาลที่จะให้ผปู ้ ่ วยในขณะนั้น อนึ่ งการพัฒนาความคิดด้วยตนเอง
การที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกคิดอย่างสม่ าเสมอจะทาให้ผเู ้ รี ยนประพฤติปฏิบตั ิเป็ นประจาจนถ่ายทอดเป็ น
นิ สัย ซึ่ ง โดยแท้จริ ง แล้วคนเราทุ ก คนจะมี แรงผลักดันแห่ ง การเรี ย นรู ้ อยู่ใ นตัวเอง นอกจากนั้น
การพัฒนาทักษะในการตัดสิ นใจโดยการใช้กระบวนการพยาบาลเป็ นแนวทางหนึ่ งของการฝึ กหัด
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การตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล มีการทบทวน ทดลองแก้ซ้ าไปซ้ ามาเป็ นกระบวนการพยาบาลที่ ทาให้
ได้รับการฝึ ก และเรี ยนรู ้ถึงการตัดสิ นใจหาทางเลือก ทางแก้ไขปั ญหาอย่างสมเหตุสมผล
2.3) การจัด การเรี ย นการสอนภาคปฏิ บ ัติ เ ป็ นกลุ่ ม ย่ อ ยจะสามารถใช้ วิ ธี ก าร
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการทาเป็ น การรู ้เป็ นและการคิดเป็ นได้ ซึ่ งนักศึกษาควรฝึ ก
การประเมินผลตนเอง
2.4) การจัดการเรี ยนการสอนเน้นที่ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน เพื่อสร้ าง
รู ปแบบปฏิ สัมพันธ์ทางสังคม ในระบบการจัดการศึกษาที่ เอื้ ออานวยต่อการพัฒนาการเรี ย นรู ้ ท้ งั
3 มิติ คือ ความรู ้ สติปัญญา ทักษะและเจตคติ
2.5) การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ตลอดจนกระบวนการ
จัดการศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองพัฒ นาการด้า นการเรี ย นรู ้ รายบุ ค คลที่ เ หมาะสม และสร้ างความรู ้
ความสามารถที่สมบรู ณ์
ลักษณะการจั ดการเรี ยนการสอนทางการพยาบาลอนามัยชุ มชนของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ได้มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนทางการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนทั้ง ภาคทฤษฏี แ ละ
ภาคปฏิบตั ิ โดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะที่สาคัญดังต่อไปนี้
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลอนามัยชุ มชน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะพื้นฐานทางการพยาบาลอนามัยชุมชนที่สาคัญ ได้แก่
1) ทักษะการให้บริ การแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยเน้นการบริ การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพและการป้ องกันโรค
2) ทักษะการให้ความรู ้และคาแนะนาเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย
3) ทักษะการบริ หารและจัดการ
4) ทักษะการทางานเป็ นทีม
5) ทักษะการเป็ นผูน้ า
6) ทักษะการเป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนา
7) ทักษะการใช้กระบวนการการพยาบาลในการดูแลสุ ขภาพแก่ชุมชน
8) ทักษะการสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการดูแลสุ ขภาพ
9) ทักษะการพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของประชาชน
10) ทักษะการคานึงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมในการดูแลสุ ขภาพ
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ทักษะการให้ บริการในสถานบริการสาธารณสุ ขของรัฐในชุ มชน โดยมุ่งเน้นการจัดการ
เรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการให้บริ การในสถานบริ การสาธารณสุ ข ได้แก่
1) ทักษะการให้บริ การในสถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ ได้แก่
- ศูนย์สุขภาพชุมชน/หน่วยบริ การสาธารณสุ ขมูลฐาน
- โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล/สถานีอนามัย/ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข
- โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทัว่ ไป/โรงพยาบาลศูนย์
2) ทักษะการให้บริ การในสถานบริ การสาธารณสุ ขในชุมชน
- ชุมชนเมือง
- ชุมชนชนบท
ทั ก ษะการประยุ ก ต์ ใ ช้ กระบวนการพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชน (Community Health
Nursing Process) โดยมุ่งเน้นการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการใช้กระบวนการ
พยาบาลอนามัยชุมชน 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) ทักษะการประเมินชุมชน (Community Assessment Skill)
2) ทักษะการวินิจฉัยปัญหาอนามัยชุมชน (Community Diagnosis Skill)
3) ทักษะการวางแผนแก้ไขปั ญหาอนามัยชุมชน (Community Planning Skill)
4) ทักษะการดาเนินงานอนามัยชุมชน (Community Implementation Skill)
5) ทักษะการประเมินงานอนามัยชุมชน (Community Evaluation Skill)
2.2 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
2.2.1 แนวคิดเกีย่ วกับสมรรถนะ
David C. McClelland (1970) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความไว้ ว่ า “สมรรถนะ หมายถึ ง
คุ ณลักษณะ ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่ งคุ ณลักษณะเหล่านี้ จะเป็ นตัวผลักดันให้บุคคลสามารถ
สร้างผลการ ปฏิบตั ิงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่า หรื อเหนือกว่าเกณฑ์/เป้ าหมายที่กาหนดไว้
Boyatzis (1982) กล่ า วว่ า “สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะพื้ น ฐาน (Underlying
Characteristic) ของบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ (Skill) จินตภาพส่ วนตน
(Self-Image) หรื อบทบาททางสังคม (Social Role) หรื อองค์ความรู ้ (Body of Knowledge) ซึ่งบุคคล
จาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ผลงานสู งกว่า/เหนื อกว่าเกณฑ์เป้ าหมายที่กาหนดไว้
Boam and Sparrow (1992) กล่ า วว่ า “สมรรถนะ หมายถึ ง กลุ่ ม ของคุ ณ ลั ก ษณะ
เชิ งพฤติกรรมที่บุคคลจาเป็ นต้องมีในการปฏิ บตั ิงานในตาแหน่ งหนึ่ งๆ เพื่อให้การปฏิ บตั ิ งานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบประสบความสาเร็ จ
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Spencer and Spencer (1993) กล่ า วว่ า “สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะพื้ น ฐาน
(Underlying Characteristic) ที่ มี อ ยู่ ภ ายในตัว บุ ค คลได้ แ ก่ แรงจู ง ใจ (Motive) อุ ป นิ สั ย (Trait)
อัต ตมโนทัศ น์ (Self-Concept) ความรู ้ (Knowledge) และทัก ษะ (Skill) ซึ่ งคุ ณ ลัก ษณะเหล่ า นี้
จะเป็ นตัว ผลัก ดัน หรื อมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง เหตุ ผ ล (Causal Relationship) ให้ บุ ค คลสามารถ
ปฏิ บตั ิ งานตามหน้าที่ ความรั บผิดชอบ หรื อสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ/หรื อ
สู งกว่าเกณฑ์อา้ งอิง (Criterion – Reference) หรื อเป้ าหมายที่กาหนดไว้
Arnauld de Nadaillac (2003) ได้ให้คาจากัดความไว้ว่าสมรรถนะนั้นเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งลง
มือปฏิบตั ิและทาให้เกิ ดขึ้น กล่าวคือความสามารถที่ใช้เพื่อให้เกิ ดการบรรลุ ผลและวัตถุ ประสงค์
ต่ า งๆ ซึ่ งเป็ นตัว ขับ เคลื่ อ นที่ ท าให้ เ กิ ด ความรู ้ (Knowledge) การเรี ยนรู ้ ท ัก ษะ (Know-how)
และเจตคติ / ลัก ษณะนิ สั ย หรื อบุ ค ลิ ก ภาพต่ า งๆ (Attitude) ที่ ช่ ว ยให้ ส ามารถเผชิ ญ และแก้ ไ ข
สถานการณ์หรื อปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้จริ ง
David D. Dubois, William J. Rothwell (2004) ก ล่ า ว ว่ า ส ม ร ร ถ น ะ ห ม า ย ถึ ง
“คุ ณ ลั ก ษณะที่ ทุ ก คนมี แ ละใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านบรรลุ
ตาม เป้ าหมาย ซึ่ งคุ ณลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ ความรู ้ ทักษะ บุคลิ กภาพ แรงจูงใจทางสังคมลักษณะ
นิสัยส่ วนบุคคล ตลอดจนรู ปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรู ้สึกและการกระทา”
เดชา เดชะวัฒ นไพศาล (2543) กล่ า วว่า “สมรรถนะ หมายถึ ง ทัก ษะ ความรู ้ และ
ความสามารถ หรื อ พฤติ ก รรมของบุ ค ลากร ที่ จ าเป็ นในการปฏิ บ ัติ ง านใดงานหนึ่ ง กล่ า วคื อ
ในการทางานหนึ่งๆ เราต้องรู ้อะไร เมื่อมีความรู ้หรื อข้อมูลแล้วเราต้องรู ้วา่ จะทางานนั้น ๆ อย่างไร
และเราควรมี พฤติ กรรมหรื อคุ ณลักษณะเฉพาะอย่างไรจึ งจะทางานได้อย่างประสบความสาเร็ จ
ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ จะช่ วยให้องค์กรทราบว่าคุ ณสมบัติหรื อคุ ณลักษณะที่ ดีในการทางานของบุ คลากร
ในองค์กร (Superior Performer) นั้นเป็ นอย่างไร
อุ ก ฤษณ์ กาญจนเกตุ (2543) กล่ า วว่ า “สมรรถนะ หมายถึ ง ความสามารถ
ความชานาญด้านต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้บุคคลสามารถกระทาการหรื องดเว้น
การ กระทาในกิ จการใด ๆ ให้ประสบความสาเร็ จหรื อล้มเหลว ซึ่ งความสามารถเหล่านี้ ได้มาจาก
การ เรี ยนรู ้ ประสบการณ์ การฝึ กฝน และการปฏิบตั ิจนเป็ นนิสัย
ณรงค์วิท ย์ แสนทอง (2545) กล่ า วว่า “สมรรถนะ หมายถึ ง ความรู ้ ความสามารถ
ทัก ษะ และแรงจู ง ใจที่ มี ค วามสั ม พันธ์ และส่ ง ผลกระทบต่ อความส าเร็ จของเป้ า หมายของงาน
ใน ตาแหน่งนั้นๆ สมรรถนะแต่ละตัวจะมีความสาคัญต่องานแต่ละงานแตกต่างกันไป
HAY Group (2547) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านการวางระบบการบริ หารงานบุคคล
ระดับ โลก ได้ใ ห้ ค าจ ากัด ความไว้ว่า “สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะเชิ งพฤติ ก รรมที่ ท าให้
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บุ ค ลากรในองค์ ก รปฏิ บ ัติ ง านได้ผ ลงานโดดเด่ น กว่ า คนอื่ น ๆ โดยบุ ค ลากรเหล่ า นี้ จะแสดง
คุ ณลักษณะเชิ งพฤติกรรมดังกล่าวได้มากกว่าเพื่อนร่ วมงานในสถานการณ์ ที่หลากหลายกว่า และ
ได้ผลงานดีกว่าผูอ้ ื่น
ส านัก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อน (ก.พ.) กล่ า วว่ า “สมรรถนะคื อ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากความรู ้ ทักษะ/ความสามารถและคุ ณลักษณะอื่นๆ ที่ทา ให้
บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่ วมงานอื่น ๆ ในองค์กร”กล่าวคือ การที่บุคคลจะ
แสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่ งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู ้ทกั ษะ/ความสามารถ
และคุ ณลักษณะอื่น ๆ ตัวอย่างเช่ น สมรรถนะการบริ การที่ ดี ซึ่ งอธิ บายว่า “สามารถให้บริ การที่
ผูร้ ับบริ การต้องการได้” นั้น หากขาดองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ความรู ้ในงานหรื อทักษะที่เกี่ยวข้อง
เช่ น อาจต้อ งหาข้อ มู ล จากคอมพิ ว เตอร์ แ ละคุ ณ ลัก ษณะของบุ ค คลที่ เ ป็ นคนใจเย็ น อดทน
ชอบ ช่วยเหลือผูอ้ ื่น แล้วบุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริ การที่ดีดว้ ยการให้บริ การที่
ผูร้ ับบริ การต้องการได้
จากความหมายที่ หลากหลายนี้ ผูว้ ิจยั จึ ง ได้ส รุ ป ความหมายสมรรถนะว่า หมายถึ ง
พฤติ ก รรมที่ แสดงออกถึ ง องค์ ค วามรู ้ ทัก ษะ ความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คลในการปฏิ บ ัติ ง าน
ให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สาหรับสมรรถนะทางการพยาบาล ได้มีผูใ้ ห้ความหมาย
ไว้ ดังนี้
Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) (1996 cited
in Fey & Miltner, 2000) ให้ความหมายของสมรรถนะทางการพยาบาลไว้ ดังนี้
1) สมรรถนะในบางครั้ ง จะหมายถึ ง ความสามารถของพยาบาลในการปฏิ บ ัติ ง าน
ในหน้าที่ของตนที่จะต้องมีความรู ้ และทักษะ พฤติกรรมและลักษณะพิเศษส่ วนบุคคลที่จาเป็ นต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างดีในตาแหน่งที่ได้รับ
2) สมรรถนะในบางครั้ งหมายถึ ง การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ที่ เ ป็ นอยู่ จ ริ งของพยาบาล
ในตาแหน่ ง เฉพาะ ซึ่ งอธิ บายได้โดยการให้บุ คคลนั้นๆ มี การบรู ณาการความรู ้ ทัศนคติ ทักษะ
และพฤติกรรมในการผลิตบริ การพยาบาลให้เป็ นไปในแนวทางที่ได้รับการคาดหวัง
Jones (2007) ให้ความหมายสมรรถนะพยาบาลว่า หมายถึ ง ทักษะและพฤติ กรรมที่
แสดงออกในการปฏิบตั ิการพยาบาลตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาล
บุ ญ ใจ ศรี ส ถิ ต นรากู ร (2550) ให้ค วามหมายของสมรรถนะทางการพยาบาลว่ า
หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะ ความรู ้ ความสามารถ ความถนัด และทัก ษะการปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาล
ตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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จากความหมายที่หลากหลายนี้ ผวู ้ ิจยั จึงได้สรุ ปความหมายสมรรถนะทางการพยาบาล
ว่าหมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงองค์ความรู ้ ทักษะและพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบตั ิการ
พยาบาลตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลที่มีประสิ ทธิภาพ
2.2.2 การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)
การประเมินระบบสมรรถนะ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนามาใช้วดั ระดับความสามารถที่มีอยู่
จริ งของบุ คลากร เปรี ยบเที ยบกับระดับของสมรรถนะที่ องค์การคาดหวังในแต่ละตาแหน่ ง งาน
ทั้งนี้ การประเมินของแต่ละองค์กรนั้น อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์ในการนาระบบ
สมรรถนะมาใช้ และความพร้อมของบุคลากร ตลอดจนทรัพยากรและเวลาวิธีการประเมิน ระบบ
สมรรถนะ อาจแบ่งได้หลายรู ปแบบ ดังนี้
1) การประเมิ น โดยผูบ้ งั คับ บัญชา (Boss Assessment) เป็ นเทคนิ คการประเมิ น
สมรรถนะที่ให้ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูป้ ระเมิ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาฝ่ ายเดี ยวเพราะเชื่ อว่าผูบ้ งั คับ บัญชา
จะรู ้จกั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามากที่สุด และต้องรับผิดชอบการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ข้อจากัด คือ
ผูบ้ งั คับบัญชาอาจไม่เห็นพฤติกรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตลอดเวลา การประเมินจากผูบ้ งั คับบัญชา
ใกล้ชิดแต่เพียงฝ่ ายเดียวอาจไม่สามารถให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางาน และอาจมีความ
เอนเอียงหรื ออคติกบั ลูกน้องบางคนได้
2) การประเมินตนเองและผูบ้ งั คับบัญชา (Self & Boss Assessment) เป็ นเทคนิ ค
การ ประเมินสมรรถนะที่ ได้รับความนิ ยมมากที่สุด เพราะเปิ ดโอกาสให้ท้ งั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและ
ผูบ้ งั คับบัญชาร่ วมกันประเมิน มีการพูดคุย ปรึ กษาหารื อและตกลงร่ วมกัน วิธีน้ ี ทาได้ง่าย ประหยัด
ค่าใช้จ่าย แต่ขอ้ จากัด คื อบางครั้ งผลการประเมิ นที่ พนักงานประเมิ นกับผูบ้ งั คับบัญชาอาจมี ผ ล
ประเมิ นไม่ ต รงกัน ท าให้ตกลงกันไม่ ไ ด้ ส่ ง ผลให้เกิ ดความขัด แย้ง วิธี แก้ไ ข คื อพนัก งานและ
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องบันทึกพฤติกรรมระหว่างช่วงเวลาการประเมินไว้ให้ชดั เจนและนามาใช้ประกอบ
ในช่ ว งการสรุ ป ระดับ สมรรถนะร่ ว มกัน การประเมิ น ตนเองและผู บ้ ัง คับ บัญ ชา (Self & Boss
Assessment) มีข้ นั ตอน ดังนี้
2.1) ตัวบุคลากรประเมินสมรรถนะของตนเอง
2.2) ผูบ้ งั คับบัญชาประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.3) ปรึ กษาหารื อและสรุ ป โดยความเห็ น ร่ วมของผู ้บ ัง คับ บัญ ชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.4) คณะกรรมการบุคคลของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร ให้ความเห็นชอบผลการ
ประเมิน
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2.5) ผูบ้ งั คับบัญชา และฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงาน/องค์กรให้การ
ดูแลพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามความคาดหวังขององค์กร
ข้อจากัดของวิธีน้ ี ก็คือ การประเมินตนเอง ผูป้ ระเมินมักจะประเมินตนเองสู งกว่า
ความเป็ นจริ ง หรื อสู งกว่าที่ผบู ้ งั คับบัญชาประเมินให้ และผูบ้ งั คับบัญชาก็มกั จะประเมินสมรรถนะ
ของลู กน้องต่ า กว่าความเป็ นจริ ง และมักมี ความขัดแย้งเกิ ดขึ้ นเมื่ อมาปรึ กษาหารื อสรุ ป ร่ วมกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา แนว ทางแก้ไขคือ ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องบันทึกพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมรรถนะ
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ในช่วงประเมินไว้เป็ นหลักฐานขณะเดียวกัน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก็จะต้องบันทึก
พฤติกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวกับสมรรถนะของตนไว้เป็ นหลักฐานเช่นเดียวกันและนามาใช้ยนื ยันในช่ วง
ปรึ กษาหารื อและ สรุ ปสมรรถนะร่ วมกัน นอกจากนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาควรมีทกั ษะในการให้คาปรึ กษา
ที่ดีแก่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3) การประเมินโดยใช้แบบทดสอบ (Test : Knowledge & Skill) เป็ นเทคนิ คการ
ประเมิ นสมรรถนะโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู ้ หรื อทักษะตามสมรรถนะที่ กาหนด เช่ นแบบ
ปรนัย เลื อกตอบ แบบอัตนัย โดยให้ ผูเ้ ข้า ทดสอบเขี ย นอธิ บ ายค าตอบ แบบทดสอบประเภทนี้
ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบุคคล (Can do) ภายใต้เงื่อนไขของการทดสอบ ตัวอย่างของ
แบบทดสอบประเภทนี้ ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทัว่ ไป (General Mental
Ability) แบบทดสอบที่วดั ความสามารถเฉพาะ เช่น Spatial Ability หรื อความเข้าใจด้านเครื่ องยนต์
กลไก และแบบทดสอบที่วดั ทักษะ หรื อความสามารถทางด้านร่ างกาย เป็ นต้น
4) การประเมิ น พฤติ ก รรมจากเหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ที่ ส าคัญ ๆ (Critical
Incident) เป็ นเทคนิ ค การประเมิ นสมรรถนะที่ มุ่ง เน้นให้ผูป้ ระเมิ นพฤติ ก รรมบันทึ กพฤติ ก รรม
หลักๆ จาก เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่ผูถ้ ูกประเมินแสดงพฤติกรรมและนามาเปรี ยบเทียบกับ
ระดับสมรรถนะ ที่คาดหวัง ว่าสู งหรื อต่ากว่า
5) การเขียนเรี ยงความ (Written Essay) เป็ นวิธีการประเมินที่ง่ายที่สุด โดยให้ผถู ้ ูก
ประเมิน เขียนบรรยายผลการปฏิบตั ิงานในช่วงเวลาที่ผา่ นมาว่า ตนใช้ความรู ้ ทักษะและพฤติกรรม
อะไรบ้าง หลังจากนั้นผูป้ ระเมินจะวิเคราะห์พฤติกรรมจากเรี ยงความว่าผูถ้ ูกประเมินมีสมรรถนะแต่
ละตัวอยู่ ระดับใด
6) ประเมิ น โดยการสั ม ภาษณ์ (Interview) เป็ นเทคนิ ค ที่ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาหรื อ
ผูป้ ระเมินทาการ สัมภาษณ์ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาตามสมรรถนะที่กาหนด และประเมินว่าเขามีสมรรถนะ
อยู่ระดับใด การใช้ เทคนิ คนี้ มีขอ้ จากัด คื อต้องใช้เวลามากในกรณี ที่มีผูใ้ ต้บงั คับบัญชามากต้อง
เสี ยเวลามาก วิธีการนี้ เหมาะสาหรับใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนตาแหน่งงาน หรื อสัมภาษณ์คนเข้า
ทางาน เป็ นต้น
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7) การประเมิ น โดยใช้แ บบสอบถาม (Rating Scale) เป็ นเทคนิ ค การประเมิ น
สมรรถนะที่ สร้างแบบประเมินโดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่า ซึ่ งแบบประเมินพฤติกรรมนี้สร้างได้
หลายแบบ แบบ ที่ นิยมกันแพร่ หลายได้แก่ แบบประเมิ นที่ ใ ช้ค วามถี่ หรื อปริ ม าณก าหนดระดับ
(Likert Scale)
8) การประเมิ น จากพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ง าน (Behaviorally Anchored Rating:
BARS) เป็ นเทคนิ ค การประเมิ นสมรรถนะที่ มุ่ ง ประเมิ นพฤติ ก รรมหลัก ที่ ค าดหวัง (Key Result
Areas) ในสมรรถนะตัวนั้น ๆ โดยแบ่งช่วงการให้คะแนนของแต่ละพฤติกรรมที่แสดงออกระหว่าง
1-9 ช่ ว งตามแนวดิ่ ง ลงมา ส าหรั บ ผู ้ป ระเมิ น อาจเป็ นได้ ท้ ั ง ผู ้บ ั ง คับ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ วมงาน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อร่ วมกันทั้ง 3 ฝ่ ายเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคลากร
9) ประเมิ นแบบสามร้ อยหกสิ บองศา (360 Evaluation) การประเมิ นสมรรถนะ
แบบ 360 นี้ เป็ นการประเมินโดยใช้เครื่ องมือที่เป็ นแบบสอบถาม (Rating Scale) หรื อแบบประเมิน
จากพฤติกรรม การปฏิบตั ิงาน (Behaviorally Anchored Rating : BARS) โดยให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ูก
ประเมินเป็ นผู ้ ประเมินสมรรถนะ เช่น ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน ลูกน้อง ลูกค้า เป็ นต้น และเมื่อ
ทุ ก คนประเมิ น เสร็ จแล้วก็ หาข้อสรุ ป ว่า ผูถ้ ู ก ประเมิ นมี ส มรรถนะอยู่ใ นระดับ ใด ข้อดี ข องการ
ประเมินแบบนี้ ก็คือการ ประเมินโดยบุคคลหลายคนหลายระดับทาให้มีหลายมุมมอง ลดอคติจาก
การประเมินโดยบุคคลคน เดี ยว ข้อจากัดคือมีภาระเอกสารจานวนมาก บางครั้งผูป้ ระเมินมีความ
เกรงใจทาให้ประเมินสู งกว่า ความเป็ นจริ ง หรื อเกิดพฤติกรรมฮั้วซึ่ งกันและกันเป็ นต้น
10) การประเมินแบบศูนย์ทดสอบ (Assessment Center) เป็ นเทคนิคการประเมินที่
ใช้ เทคนิ คหลายๆ วิธีร่วมกันและใช้บุคคลหลายคนร่ วมกันประเมิน เช่น แบบสอบถาม การสังเกต
พฤติกรรม การสัมภาษณ์ การทดสอบ การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา กรณี ศึกษา เป็ นต้น ข้อดีของ การ
ประเมิ นแบบนี้ คือผลการประเมิ นมี ความเที่ ยง และความเชื่ อถื อได้สูง เพราะใช้เทคนิ คหลายวิธี
ร่ วมกัน ใช้คนหลายคนช่วยกันประเมิน ส่ วนข้อจากัดก็คือต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสู ง ใช้เวลามาก เป็ นต้น
2.2.3 รู ปแบบของสมรรถนะในการทางาน
สมรรถนะในการท างาน (Competency Model) รู ปแบบสมรรถนะมี ห ลายแบบ
แต่ ที่ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการก าหนดสมรรถนะพยาบาลได้เ หมาะสมกับ ลัก ษณะงานใน
โรงพยาบาล คื อ รู ป แบบของ McClelland (เพ็ญ จัน ทร์ แสนประสาน, 2548) ซึ่ งประกอบด้ว ย
สมรรถนะหลัก สมรรถนะเชิงวิชาชีพ และสมรรถนะทางเทคนิค มีรายละเอียดดังนี้
1) สมรรถนะหลัก (Core Competency: CC) หมายถึง สมรรถนะหลักขององค์ก ร
ที่ ทุ ก หน่ ว ยงานต้อ งถื อ เป็ นรู ป แบบเดี ย วกัน เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ วิ สั ย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ ของ
องค์กร เช่น
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1.1) ความมุ่ ง หมายสู่ ค วามส าเร็ จ (Achievement Orientation) คื อ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่และการปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดภายใต้เงื่อนไขเวลาและงบประมาณที่กาหนด
1.2) การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication) คื อ ความสามารถในการติ ด ต่ อ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
1.3) การพัฒนาอย่า งต่ อเนื่ อง (Continuous Improvement) คื อการพัฒนาและ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิหรื อการทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรและหน่วยงาน
1.4) การให้ ค วามส าคัญ กับ ลู ก ค้า (Customer Focus) คื อ การยึ ด ลู ก ค้า เป็ น
ศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
1.5) ความซื่ อสัตย์สุจริ ต (Integrity) ถื อเป็ นสมรรถนะที่สาคัญของบุ คคลใน
องค์กรที่ ตอ้ งมี จริ ยธรรม คุ ณธรรม ความรั บผิดชอบและความซื่ อสัตย์ต่อตนเอง หน่ วยงาน และ
องค์กร
1.6) การคิดอย่างเป็ นระบบ (System Thinking) เป็ นการคิดเชิงระบบที่จะเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์เพื่อนามาสู่ การตัดสิ นใจที่ดี เป็ นการคิดแบบเป็ นเหตุเป็ นผล หรื อความคิดรวบยอด
1.7) การทางานเป็ นทีม (Team Work) คือการที่สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่เหมาะสมเพื่อผลสาเร็ จของงาน
2) สมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) เป็ นสมรรถนะของแต่ละวิชาชีพ
ที่จะกาหนดคุณลักษณะที่ตอ้ งการ ได้แก่
2.1) ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับองค์กร (Organization Savvy) ความรู ้ เกี่ ยวกับ
หน่วยงานองค์กร
2.2) การแก้ ปั ญ หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ (Creative Problem Solving) สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
2.3) อดทนต่อความกดด้น (Tolerance for Stress) มี ความอดทนต่อเหตุ การณ์
หรื อสถานการณ์ที่วกิ ฤติ
2.4) การควบคุ มตนเอง (Self-control) คือความสามารถควบคุ มตัวเองได้ทุ ก
สถานการณ์
3) สมรรถนะเชิ งเทคนิ ค (Technical Competency) เป็ นความสามารถหรื อทักษะ
ในการปฏิบตั ิงานตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกิจกรรม ได้แก่
3.1) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็ นทักษะของผูบ้ ริ หาร
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3.2) การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT Application) ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมู ล และเป็ นเครื่ องมื อในการช่ วยให้การปฏิ บตั ิ ง านมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3.3) การใส่ ใจในเรื่ องคุ ณภาพ (Quality Focus) การมีความรู ้ และความเข้าใจ
เรื่ องคุณภาพเป็ นอย่างดี และสามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.4 ความชานาญด้านเทคนิ ค (Technical Expertise) เป็ นความเชี่ ยวชาญพิ เศษ
ในการปฏิบตั ิงานหรื อการกระทา
จากการทบทวนรู ปแบบสมรรถนะของ McClelland เป็ นรู ปแบบที่สามารถประยุกต์ใช้
ในการก าหนดสมรรถนะของพยาบาลได้ อ ย่ า งเหมาะสมกับ ลัก ษณะงานของพยาบาลซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 รู ปแบบคือ 1) สมรรถนะหลัก เป็ นสมรรถนะหลักขององค์กรที่ทุกหน่วยงานต้อง
ถื อ เป็ นรู ป แบบเดี ย วกัน 2) สมรรถนะวิ ช าชี พ เป็ นสมรรถนะของแต่ ล ะวิ ช าชี พ ที่ จ ะก าหนด
คุณลักษณะที่ตอ้ งการ ซึ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ที่วชิ าชีพพยาบาลต้องกาหนดและประเมินสมรรถนะวิชาชี พ
สอดคล้องกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชี พที่สภาการพยาบาลได้กาหนด สมรรถนะพยาบาลวิชาชี พ
เพื่อทาให้การบริ การของผูป้ ระกอบวิชาชี พพยาบาล การผดุงครรภ์ หรื อการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มี ศกั ยภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่า งต่ อ เนื่ อง
(สภาการพยาบาล, 2552) และ 3) สมรรถนะเชิ ง เทคนิ ค เป็ นความสามารถหรื อ ทัก ษะในการ
ปฏิบตั ิงานตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกิจกรรมของวิชาชีพ
นอกจากนั้น ยังมีสมรรมนะด้านการปฏิบตั ิการพยาบาลของนักทฤษฎีอื่น ๆ อีก เช่น
สมรรถนะด้านการปฏิบตั ิการพยาบาลของเบนเนอร์ แบ่งเป็ น 5 ระดับ
1) ระดับ เริ่ ม ต้นใหม่ (Novice) หมายถึ ง ผูม้ ี ประสบการณ์ น้อยหรื อผูข้ าดทักษะ
คือ พยาบาลที่จบการศึกษาใหม่ มีประสบการณ์ไม่เกิน 1 ปี ภายหลังจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มีความสามารถปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนได้ การปฏิบตั ิงานยังต้อง
อาศัยการชี้นาจึงจะทาได้
2) ระดับผูเ้ ริ่ มปฏิบตั ิงานขั้นสู ง (Advanced Beginner) หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์ ก ารปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาล 1-2 ปี มี ค วามสามารถปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลขั้น สู ง และมี
ความสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ซบั ซ้อน ภายใต้การนิเทศของพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง
3) ระดับ ผู ้มี ค วามสามารถ หรื อระดับ ผู ้ป ฏิ บ ัติ (Competent) เป็ นพยาบาลผู ้มี
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานในหน่วยงานเดิม 2-3 ปี มีความชานาญในงานที่รับผิดชอบ สามารถวาง
แผนการทางานและจัดลาดับความสาคัญของงาน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสิ นใจแก้ปัญหา
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ได้เหมาะสม สามารถจัดการกับสถานการณ์ ฉุก เฉิ นได้ แต่ไม่สามารถให้คาปรึ ก ษาแก่ พยาบาล
รุ่ นน้องได้
4) ระดับผูช้ านาญการ (Proficient) เป็ นพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิการ
พยาบาลในหน่ วยงานเดิ ม 3-5 ปี สามารถวิเคราะห์ ปั ญหาที่ ซับ ซ้อนและตัดสิ นใจแก้ปั ญ หาได้
เหมาะสม สามารถให้คาปรึ กษาแก่พยาบาลรุ่ นน้องและสามารถปฏิบตั ิบทบาทพี่เลี้ยงแก่พยาบาลจบ
ใหม่ได้
5) ระดับผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Expert) เป็ นพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานใน
หน่ ว ยงานเดิ ม 5 ปี ขึ้ น ไป มี ค วามเข้า ใจสถานการณ์ ต่ า งๆ ได้อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง สามารถวิ เ คราะห์
สถานการณ์ เพื่อนามาใช้คาดการณ์ การเปลี่ ยนแปลงที่อาจเกิ ดขึ้น สามารถวิเคราะห์และตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาวิกฤตได้ถูกต้องและทันเหตุการณ์ สามารถประเมินปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยได้
ถูกต้อง และสามารถให้คาปรึ กษาด้านการปฏิบตั ิการพยาบาลและด้านวิชาการแก่พยาบาลรุ่ นน้องได้
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพของสมาคมพยาบาลอเมริ กา
1) ทั ก ษะการประเมิ น สภาพผู ้รั บ บริ การและการพยาบาล ( Assessment &
Intervention Skills)
2) ทักษะการสื่ อสาร (Communication Skill)
3) ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Thinking Skills)
4) ทัก ษะการดู แ ลอย่า งเอื้ อ อาทรและสร้ า งสั ม พัน ธภาพที่ ดี (Human Caring &
Relationship Skills)
5) การบริ หารจัดการ (Management Skills)
6) การมีภาวะผูน้ า (Leadership Skills)
7) การสอน (Teaching)
8) การน าความรู ้ ไ ปบู ร ณาการทัก ษะในการปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาล (Knowledge
Integration Skills)
2.2.4 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ สภาการพยาบาล 2552
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชี พ ตามพระราชบัญญัติวิชาชี พการพยาบาลและการผดุ ง
ครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เพื่อทาให้การบริ การของผูป้ ระกอบวิชาชี พการพยาบาลการผดุงครรภ์ หรื อ
การพยาบาลและการผดุ งครรภ์ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 (3) (ฐ) แห่งพระราชบัญญัติวชิ าชีพการ
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พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภา
การพยาบาลในการประชุ ม ครั้ งที่ 4/2552 เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2552 จึ ง ออกประกาศก าหนด
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้
ความหมายของสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชี พ หมายถึ ง ความรู h ความสามารถ และเจตคติ ข อง
พยาบาลวิชาชีพที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ที่จะทาให้สามารถปฏิบตั ิการพยาบาลได้ตาม
ขอบเขตของวิชาชี พอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบ เป็ นผูร้ ่ วมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีศกั ยภาพใน
การพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม โดย สามารถแบ่งได้เป็ น 8
ด้านได้แก่ 1) สมรรถนะด้านจริ ยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย 2) สมรรถนะด้านการปฏิบตั ิการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิ งวิชาชี พ 4) สมรรถนะด้านภาวะผูน้ า
การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ 5) สมรรถนะด้านวิชาการ และการวิจยั 6) สมรรถนะด้านการ
สื่ อสารและสัมพันธภาพ 7) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ 8) สมรรถนะด้านสังคม
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพทัว่ ไป
สมรรถนะด้ านที่ 1 สมรรถนะด้ านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย
มีความรู ้ ความเข้าใจ ทฤษฎีและหลักคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ศาสนา
และวัฒนธรรมสิ ทธิ มนุษยชน สิ ทธิ ผูบ้ ริ โภค สิ ทธิ เด็ก สิ ทธิ ผูป้ ่ วย หลักกฎหมายทัว่ ไป กฎหมายว่า
ด้วยสุ ขภาพแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยสุ ขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุ ขภาพ กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอบเขต
การปฏิ บตั ิการพยาบาลและข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจากัดและเงื่ อนไขการประกอบ
วิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งข้อบังคับของวิชาชี พอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง มีจิตสานึ กทาง
จริ ยธรรม ตระหนักในคุ ณค่า ความเชื่ อของตนเองและผู อ้ ื่น มีความไวต่อประเด็นจริ ยธรรม และ
กฎหมาย มีความสามารถในการตัดสิ นใจเชิ งจริ ยธรรม และประยุกต์ สู่การปฏิบตั ิการพยาบาลได้
อย่างเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้
1) ตระหนักในคุณค่า ความเชื่อของตนเองและผูอ้ ื่น และไม่ใช้คุณค่า ความเชื่อของ
ตนเองในการตัดสิ นผูอ้ ื่นให้การพยาบาลโดยแสดงออกถึงการเคารพในคุณค่า ความเชื่อ และศักดิ์ศรี
ของความเป็ นมนุษย์
2) ตระหนักในข้อจากัดของสมรรถนะตนเอง ไม่เสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิ ด
ผลเสี ยต่อผูใ้ ช้บริ การและปรึ กษาผูร้ ู ้อย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริ การ
3) แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิการพยาบาลของตน
4) ส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับรู ้และเข้าใจในสิ ทธิ ของตน
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5) ปกป้ องผูท้ ี่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อได้รับการปฏิบตั ิที่ผดิ หลัก
คุณธรรม จริ ยธรรม อย่างเหมาะสม
6) สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ ยวข้องในการปฏิ บตั ิการ
พยาบาล ตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรมและดาเนินการได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทาง
จริ ยธรรมและ/หรื อกฎหมายที่ไม่ซบั ซ้อน
7) ปฏิ บตั ิ ก ารพยาบาลโดยแสดงออกซึ่ งความเมตตา กรุ ณา ค านึ งถึ งประโยชน์
สู งสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
บู รณาการแนวคิ ดศาสตร์ ทางการพยาบาล ศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้อง ศิ ล ปะการพยาบาล
ในการปฏิ บ ั ติ ก ารพยาบาลระดั บ พื้ น ฐาน เพื่ อ ให้ ก ารพยาบาลแบบองค์ ร วมที่ มี คุ ณ ภาพ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และปลอดภัย โดยใช้ ก ระบวนการพยาบาล หลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค ดูแล
ช่วยเหลือ และฟื้ นฟูสภาพ แก่ผใู ้ ช้บริ การ ทุกกลุ่มวัย ทั้งผูท้ ี่อยูใ่ นภาวะสุ ขภาพดี ภาวะเสี่ ยง เจ็บป่ วย
เฉี ยบพลัน ฉุ กเฉิ น วิกฤติ และเรื้ อรั ง โดยเฉพาะการเจ็บป่ วยที่เป็ นปั ญหาสาคัญของประเทศและ
ชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
1) ความรู ้ ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล
มีความรู ้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อให้การพยาบาลผูใ้ ช้บริ การ
ทุกกลุ่มวัย ทั้งผูท้ ี่มีสุขภาพดี ภาวะเสี่ ยงและเจ็บป่ วย เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
สุ ขภาพและความเจ็บป่ วยที่สาคัญของประเทศได้อย่างเหมาะสม
1.1) ประเมิ น สภาพผูใ้ ช้บ ริ ก าร ครอบครั ว และชุ ม ชน โดยใช้เ ทคนิ ค วิธี ก ารที่
เหมาะสมกับบุคคล วัฒนธรรม ภาวะสุ ขภาพ จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม และได้ขอ้ มูลที่จาเป็ นต่อ
การปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างเป็ นองค์รวม
1.2) ประเมิ น ปั จ จัย เสี่ ยงและปั จ จัย ที่ ส่ ง เสริ มสุ ขภาพ ทั้ง ปั จ จัย ด้ า นบุ ค คล
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่ งแวดล้อมด้านสังคม วัฒนธรรม
1.3) วิเคราะห์ขอ้ มูล และวินิจฉัยการพยาบาลโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์บน
พื้นฐานของข้อมูล และหลักการวินิจฉัยทางการพยาบาลได้อย่างครบถ้วน
1.4) วางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการพยาบาล มีความเป็ นไปได้
และเหมาะสมกับบริ บททางสังคม วัฒนธรรม ของผูใ้ ช้บริ การ โดยผูใ้ ช้บริ การ/ครอบครัว/ผูด้ ู แลมี
ส่ วนร่ วม

30
1.5) ปฏิ บตั ิการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการ
พยาบาล โดยใช้ศาสตร์ ทางการพยาบาล ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์
1.6) ประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ก ารพยาบาลอย่า งต่ อเนื่ อง สอดคล้องกับ เป้ า หมาย/
ผลลัพธ์ทางการพยาบาล ในระยะเวลาที่เหมาะสม ตั้งแต่ผใู ้ ช้บริ การอยูใ่ นความดูแลจนกระทัง่ การ
ปฏิบตั ิการพยาบาลบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อผูใ้ ช้บริ การสามารถดูแลตนเองได้
1.7) บั น ทึ ก ทางการพยาบาลได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เป็ นปั จจุ บ ั น ตาม
กระบวนการพยาบาล
2) ความรู ้ ความสามารถในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการป้ องกันโรค
2.1) ประเมิ นการเจริ ญเติ บโตและพัฒนาการของบุ คคลแต่ละวัย และครอบครัว
โดยใช้ก ลวิธี ที่ เหมาะสม รวมทั้ง การประเมิ นปั จจัย เสี่ ย งต่ อภาวะสุ ข ภาพ การเจริ ญเติ บ โตและ
พัฒนาการของบุคคลแต่ละวัย ภาวะเสี่ ยงต่อโรค และความเจ็บป่ วยที่เป็ นปั ญหาของประเทศ และ
วางแผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
2.2) ใช้หลักการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ หลักการทางสุ ขศึกษา หลักการปรับเปลี่ ย น
พฤติกรรม หลักการเสริ มสร้างพลังอานาจ ในการเสริ มสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพที่สาคัญ
2.3) ให้ภูมิคุม้ กันโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด
2.4) ให้คาแนะนาการเลี้ยงดู ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปกติ
2.5) ประเมิน วินิจฉัย ครอบครัว กลุ่มคน ชุ มชน โดยใช้เทคนิ ควิธีที่เหมาะสม และ
ใช้กลวิธีการดาเนินการในชุมชน ในการสร้างความเข็มแข็งและสร้างความร่ วมมือของชุมชนในการ
ดาเนินการลดปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ สร้างกิจกรรม สร้างเสริ มสุ ขภาพได้
2.6) วิเคราะห์ ความรู ้ จากภู มิปัญญาท้องถิ่ น และนามาใช้ในการป้ องกันโรคและ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
2.7) จัด ท าโครงการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกัน โรคและความเจ็ บ ป่ วยแก่
ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน
3) ความรู ้ ความสามารถในการดูแลผูเ้ จ็บป่ วยอย่างต่อเนื่อง
มีความรู ้ ในการตอบสนองของบุ คคลและครอบครั วต่อการเจ็บป่ วยทั้งทางด้านกาย
จิต สังคม สามารถใช้หลักการบาบัดทางการพยาบาล ในการดูแลผู ้ใช้บริ การที่เจ็บป่ วยเฉี ยบพลัน
ฉุ กเฉิ น วิกฤต และเรื้ อรังที่ไม่ซบั ซ้อน อย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่รับไว้ในการดู แลจนกระทัง่ ผูใ้ ช้บริ การ
และครอบครั วสามารถดู แลตนเองได้ หรื อจนถึ งวาระสุ ดท้า ยของชี วิ ต หรื อสามารถส่ ง ต่ อ ได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้ง เข้าใจบทบาทของตนเอง ในการจัดการสาธารณภัย
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3.1) ประเมินภาวะสุ ขภาพ ภาวะเสี่ ยง ความสามารถในการดูแลตนเอง วินิจฉัย การ
พยาบาลและปฏิ บ ตั ิ ก ารพยาบาลผูป้ ่ วยในภาวะเจ็บ ป่ วยเฉี ย บพลัน ฉุ ก เฉิ น และเรื้ อรั ง ได้อย่า ง
ปลอดภัย
3.2) ใช้หลักการและเทคโนโลยีการบาบัดทางการพยาบาล (nursing therapeutic
principles and technology) ในการจัดการอาการ การดู แลความสุ ขสบาย การเฝ้ า ระวังและการ
ป้ องกันภาวะแทรกซ้อน การลุ กลามของโรค และความพิการ รวมทั้งการส่ งเสริ มการฟื้ นหาย ที่
เหมาะสมกับความเจ็บป่ วยและความเป็ นปั จเจกบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ
3.3) ใช้หลักการดู แลต่อเนื่ อง หลักการดู แลสุ ขภาพที่บา้ น ในการพัฒนาศักยภาพ
ผูใ้ ช้บริ การและครอบครัวในการดูแลสุ ขภาพตนเองได้
3.4) ใช้หลักการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ในการดูแลผูป้ ่ วยระยะ
สุ ดท้าย
3.5) วิเคราะห์ความรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แสวงหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม มา
ใช้ในการดูแลผูใ้ ช้บริ การที่มีความเจ็บป่ วยได้อย่างเหมาะสม
4) ความรู ้ ความสามารถด้านการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
มีความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎี ครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทางสรี ระ จิต สังคมของหญิงใน
ระยะตั้งครรภ์ระยะคลอด ระยะหลังคลอด สามารถรับฝากครรภ์ คัดกรองภาวะเสี่ ยง ทาคลอดปกติ
ให้ก ารพยาบาลมารดาทารกและครอบครั วในระยะหลัง คลอด ส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งลู ก ด้วยนมแม่
และให้บริ การวางแผนครอบครัวได้
4.1) ใช้ก ระบวนการพยาบาลในการดู แลหญิ ง และครอบครั ว ในระยะตั้ง ครรภ์
ระยะคลอดหลัง คลอด และทารกแรกเกิ ด ทั้ง ในภาวะปกติ ภาวะเสี่ ย ง และภาวะแทรกซ้ อ น
ให้เหมาะสมกับภาวะสุ ขภาพ ตามบริ บทของผูใ้ ช้บริ การและครอบครั ว โดยประยุกต์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
4.2) รับฝากครรภ์ คัดกรองภาวะเสี่ ยง ภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ และส่ งต่อ
ได้อย่างเหมาะสม
4.3) ทาคลอดปกติได้ รู ้วธิ ี การตัดและเย็บซ่อมแซมฝี เย็บ
4.4) ส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.5) ช่วยเหลือแพทย์ในการทาสู ติศาสตร์หตั ถการ
4.6) ให้บริ การวางแผนครอบครัวตามขอบเขตวิชาชีพ
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4.7) สอน แนะนา ให้คาปรึ กษา เรื่ องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การเตรี ยมความ
พร้อมในการมีครอบครัว การเตรี ยมตัวเป็ นบิดามารดา การเตรี ยมตัวเพื่อการคลอด และการปฏิบตั ิ
ตนในทุกระยะของการตั้งครรภ์และการคลอด การดูแลทารกแรกเกิด
4.8) สร้ างเสริ มสัมพันธภาพระหว่างบิ ดา มารดา ทารก และครอบครั วในระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด
5) หัตถการและทักษะ/เทคนิคการปฏิบตั ิการพยาบาลทัว่ ไป
มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในปฏิ บ ตั ิ ท กั ษะและเทคนิ ค การพยาบาลทัว่ ไป เพื่ อให้ก าร
พยาบาลแก่ผใู ้ ช้บริ การทุกกลุ่มวัย ทุกภาวะสุ ขภาพ เพื่อบรรเทาอาการ และแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ
5.1) การปฏิบตั ิหตั ถการตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย ข้อจากัดและเงื่อนไข
ในการประกอบวิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ได้แก่ การทาแผล การตกแต่ง
บาดแผล การเย็บแผล การตัดไหม การผ่าฝี ในตาแหน่ งซึ่ งไม่เป็ นอันตรายต่ ออวัยวะสาคัญของ
ร่ างกาย การถอดเล็บ การจี้หูด หรื อการจี้ตาปลา การผ่าตัดเอาสิ่ งแปลกปลอมที่อยู่ในตาแหน่ งซึ่ ง
ไม่เป็ นอันตรายต่ออวัยวะสาคัญของร่ างกายออก โดยฉีดยาระงับความรู ้สึกทางผิวหนัง การล้างตา
5.2) ทักษะและเทคนิคการปฏิบตั ิการพยาบาลทัว่ ไป ตามที่สภาการพยาบาลกาหนด
สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะด้ านคุณลักษณะเชิ งวิชาชี พ
มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็ นตัวอย่างที่ดีดา้ นสุ ขภาพ แสดงออกอย่างเหมาะสมกับบุคคล
กาละเทศะ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พ แสดงความคิดเห็นด้วยความรู ้
ความคิดเชิงวิเคราะห์เชื่อมัน่ ในตนเองอย่างมีเหตุผล
1) บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ
1.1) มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่ อถือในฐานะพยาบาลผูม้ ีความรู ้ความสามารถในการดู แล
สุ ขภาพ
1.2) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ในตนเอง
1.3) มี ค วามสามารถในการคิ ดเชิ งวิเคราะห์ และการใช้วิจารณญาณทางคลิ นิก
(Clinical Judgment)
1.4) มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และโต้แย้งด้วยเหตุผล
1.5) มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี และแสดงออกถึงความพยายามในการลดปั จจัยเสี่ ยง
ต่อสุ ขภาพของตนเอง
1.6) มี พ ฤติ ก รรมบริ ก ารที่ แสดงออกถึ งความเต็มใจ ความกระตื อรื อร้ นในการ
ให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การ
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1.7) มีความไวทางวัฒนธรรม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับความเป็ นปั จเจก
บุคคล วัฒนธรรมของผูใ้ ช้บริ การ ผูร้ ่ วมงาน และชื่นชมผูอ้ ื่น
1.8) ตระหนักในสิ ทธิ และหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน ปกป้ องสิ ทธิ ที่ควรได้รับ และ
รับผิดชอบในหน้าที่ตามขอบเขตวิชาชีพ
2) พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.1) วิเคราะห์ และประเมินตนเอง รับฟังคาวิพากษ์ เพื่อพัฒนาตนเอง
2.2) แสวงหาโอกาสการพัฒนาตนเองในรู ปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่ อง
2.3) ใฝ่ รู ้ ศึ ก ษาหาความรู ้ ใ นการปฏิ บตั ิ ก ารพยาบาล ความรู ้ ที่ เกี่ ย วข้อง และนา
ความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
3) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล
3.1) แสดงออกถึงความภูมิใจ มีอุดมการณ์ และศรัทธาในวิชาชีพ
3.2) เป็ นสมาชิ กองค์กรวิชาชี พ สนับสนุ น ให้ความร่ วมมือและร่ วมกิ จกรรมของ
องค์กรวิชาชีพ
3.3) มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ คิดเห็ น ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อวิชาชี พ และ
การดาเนินงานขององค์กรวิชาชีพ
3.4) รักษาประโยชน์ของส่ วนรวม องค์กร และวิชาชีพ
สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ
มี ค วามรู ้ ใ นทฤษฏี ภ าวะผู ้ น า การท างานเป็ นที ม ทฤษฏี ก ารบริ หารเบื้ อ งต้ น
กระบวนการบริ หารจัดการด้านสุ ขภาพ หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ การประกันคุณภาพและ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ สามารถใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถ
ในการทางานเป็ นทีมในทีมการพยาบาลและทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของทีมได้ รวมทั้ง
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ มีรายละเอียดดังนี้
1) ภาวะผูน้ า
1.1) มีคุณลักษณะของผูน้ า ใช้กลวิธีการนาในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
1.2) สามารถให้เหตุผล เพื่อโน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นมีความคิดคล้อยตาม
1.3) สามารถจูงใจ เสริ มแรง และสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
1.4) มีความกล้าในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การและหน่วยงาน
1.5) แสวงหาการสนับสนุน ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานจากผูเ้ กี่ยวข้อง
1.6) เจรจาต่อรองด้วยเหตุผล และประโยชน์ร่วมกันในสถานการณ์ที่ไม่ซบั ซ้อน
1.7) มีส่วนร่ วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขององค์กร
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2) การบริ หารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
2.1) มี ความรู ้ และสามารถบริ หารจัดการงาน หน่ วยงานที่ รับผิดชอบได้อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
2.2) กาหนดเป้ าหมายงานที่ ได้รับมอบหมาย จัดลาดับความสาคัญ และวางแผน
การปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และทรัพยากร
2.3) ประเมินผลลัพธ์การปฏิบตั ิงานของตน และหาแนวทางในการพัฒนางานให้มี
ผลลัพธ์ที่ดีข้ ึน
2.4) มีความรู ้ ความสามารถ เจตคติที่ดีในการทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และมีส่วน
ร่ วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพบริ การของหน่วยงาน
2.5) สามารถแก้ไ ขปั ญหาในการปฏิ บ ตั ิ ง านโดยใช้ข ้อมู ล ความรู ้ และวิธี ก ารที่
เหมาะสม
3) การทางานเป็ นทีม
3.1) มีความรู ้ในหลักการทางานเป็ นทีม การสร้างทีมงาน
3.2) ปฏิบตั ิงานในฐานะสมาชิ กทีมการพยาบาล/ทีมสหวิชาชี พ และองค์กรอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยการให้ ข ้อ มู ล ความรู ้ ข้อ คิ ด เห็ น ที่ เ ป็ นประโยชน์ และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ปฏิบตั ิงานของทีมงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
3.3) ปฏิ บ ัติ ง านในฐานะหัว หน้า ที ม การพยาบาล/ หัว หน้า โครงการได้อ ย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยการวิ เ คราะห์ ง าน มอบหมายงาน ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมในการประชุ ม ปรึ กษา
การติดตาม การปฏิ บตั ิงานของสมาชิ กทีม การประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน และให้ขอ้ ชี้ แนะเพื่ อ
ป้ องกันปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.4) ร่ วมรับผิดชอบการทางานของทีมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
4) การใช้ทรัพยากรในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
4.1) จัด หา และจัด เตรี ย มวัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ นในการปฏิ บ ัติ งานให้เ พี ย งพอ
พร้อมใช้
4.2) ใช้วสั ดุอุปกรณ์ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และหลักการวิชาการตามความจาเป็ น
และอย่างคุม้ ค่า รวมทั้งป้ องกันความเสี ยหานที่อาจเกิดขึ้น
4.3) ประยุก ต์ใ ช้วิธี ก ารปฏิ บ ตั ิ ก ารพยาบาลที่ ค านึ ง ถึ ง ต้นทุ นและการเพิ่ ม มู ล ค่ า
ในการปฏิบตั ิการพยาบาล

35
สมรรถนะที่ 5 สมรรถนะด้ านวิชาการและการวิจัย
ตระหนัก ในความส าคัญ ของการท าวิจ ัย และการพัฒ นาความรู ้ มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐาน
ในกระบวนการทาวิจยั และการจัดการความรู ้ การพิจารณาการใช้ประโยชน์จากความรู ้เชิงประจักษ์
ในการปฏิบตั ิงาน และการเผยแพร่ ความรู ้ กับทีมสุ ขภาพและสาธารณะ
1) ตระหนัก รู ้ ใ นสิ่ ง ที่ ตนไม่ รู้ และตั้ง ค าถามที่ เกิ ดจากการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ จะน าไปสู่
การแสวงหาความรู ้
2) สื บค้นความรู ้ดว้ ยวิธีการที่เหมาะสม สรุ ปประเด็นความรู ้จากตารา บทความวิชาการ
และงานวิจยั ที่ไม่ซบั ซ้อน และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
3) สรุ ป ประเด็ นความรู ้ จากประสบการณ์ ของตนเอง และสามารถถ่ ายทอดความรู ้
ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้
4) แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความรู ้ ในการปฏิ บตั ิงานกับผูร้ ่ วมงาน ผูเ้ กี่ ยวข้อง ในการพัฒนา
งาน และแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
5) ให้ความร่ วมมื อในการดาเนิ นการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้บริ การ หน่ วยงาน
และสังคม โดยไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูถ้ ูกวิจยั และคานึงถึงจรรยาบรรณนักวิจยั
6) ประยุก ต์ใ ช้ก ระบวนการวิจ ัย ในการแสวงหาความรู ้ เ พื่ อ พัฒ นาการปฏิ บ ัติ ก าร
พยาบาล
สมรรถนะที่ 6 สมรรถนะด้ านการสื่ อสารและสั มพันธภาพ
มีความรู ้ และทักษะในการติ ดต่อสื่ อสาร การนาเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ ยนข้อมูล
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีความตระหนักในความถูกต้องของการ
สื่ อสารและการสร้างปฏิสัมพันธ์ตามบทบาทหน้าที่
1) การติดต่อสื่ อสาร
1.1) สามารถฟั งอย่างเข้าใจ (Empathic Listening) และสรุ ปประเด็นจากการฟั งได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน
1.2) สามารถอ่ า นข้อมู ล ความรู ้ ท างวิช าการ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสรุ ป
ประเด็นสาคัญได้
1.3) เขียนเอกสารทางวิชาการภาษาไทย ได้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการและการอ้างอิง
ที่เป็ นสากล
1.4) สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู ้ทางการพยาบาลและสุ ขภาพ แก่ผใู ้ ช้บริ การ
และผูเ้ กี่ยวข้องโดยเลือกใช้ถอ้ ยคา ภาษา และสื่ อที่เหมาะสม
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1.5) มี ท กั ษะในการสื่ อสารเชิ งวิชาชี พ รวมทั้ง การให้ค าปรึ ก ษา และการสร้ า ง
บรรยากาศให้เกิดความเชื่อถือในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ
2) การสร้างสัมพันธภาพ
2.1) ยอมรั บ ความแตกต่ า งทางความคิ ด โดยแสดงออกด้ ว ยภาษา ท่ า ทาง
การให้ขอ้ คิดเห็นที่เหมาะสม
2.2) มี ปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่ น ด้วยความเคารพในความเป็ นปั จเจกบุ คคล ด้วยความ
เสมอภาค
2.3) ให้และรับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นได้ตามศักยภาพและความเหมาะสม
2.4) มี ป ฏิ สั ม พันธ์ กบั บุ คคลในที ม สุ ข ภาพและบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้อง ในแนวปฏิ บตั ิ
ในสังคมนั้น ๆ อย่างเหมาะสม
2.5) มีสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพอย่างเหมาะสม
สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
มีความรู ้และทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมใช้งานพื้นฐานในการประมวลผล
คานวณ จัดเก็บและการนาเสนอ การใช้อินเตอร์ เน็ตในการสื บค้นข้อมูล ความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพและ
การพยาบาล ความรู ้เรื่ ององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและ
การพยาบาล ระบบการจาแนกข้อมูลทางการพยาบาล และการนาสารสนเทศมาใช้ ในการบริ หาร
การปฏิบตั ิการพยาบาล การศึกษา และการวิจยั
1) มีความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการใช้งาน องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและการพยาบาล และระบบการจาแนกข้อมูล
ทางการพยาบาล
2) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน โปรแกรมวิเคราะห์
พื้นฐาน โปรแกรมนาเสนองาน การประมวล จัดเก็บ และนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
3) ใช้เครื อข่ายสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สื บค้นข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพทางด้าน
การพยาบาล และความรู ้ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสื่ อสาร การปรึ กษา แนะนา แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่าง
บุคลากรในทีมสุ ขภาพและบุคคลทัว่ ไป
4) มีส่วนร่ วมในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลทางการพยาบาล
5) มีส่วนร่ วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน
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สมรรถนะที่ 8 สมรรถนะด้ านสั งคม
มีความรู ้ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม มีความสามารถ
ในการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การน ามาใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาวิ ช าชี พ และสั ง คม
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาระบบสุ ขภาพและสังคม สามารถปรับตัวให้ สอดคล้องกับบริ บททางสังคม
เพื่อการดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
1) ติ ดตามการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื องอย่า งสม่ า เสมอ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เที่ยงตรง
2) วิเคราะห์ และประเมิ นข้อ มู ล ข่ า วสารการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เศรษฐกิ จ
และการเมืองเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
3) มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายด้านสุ ขภาพของหน่ วยงาน ท้องถิ่น ประเทศ
และองค์กรวิชาชีพ
4) ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริ บททางสังคม วัฒนธรรม ยึดหลักปฏิบตั ิตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5) ดารง ส่ งเสริ ม ค่านิ ยม วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชน
มีวจิ ารณญาณในการเลือกรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
2.2.5 สมรรถนะของพยาบาลปฏิบัติการขั้นสู ง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ของสภาการพยาบาล (2553)
สมรรถนะของพยาบาลปฏิ บตั ิการขั้นสู ง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิ ชุมชนชุ มชน
ของสภาการพยาบาล (2553) เพื่ออนุ วตั ิตามความในมาตรา 7 (2) แห่ งพระราชบัญญัติวิชาชี พการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชี พการพยาบาล
และการผดุ งครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ซึ่ งกาหนดวัตถุ ประสงค์ให้สภาการพยาบาลส่ ง เสริ ม
การศึกษา การบริ หาร การวิจยั และความก้าวหน้าในวิชาชี พการพยาบาล การผดุ งครรภ์ หรื อการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 (1) แห่ งพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและ การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภา
การพยาบาล ในการประชุม ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 จึงออกประกาศขอบเขตและ
สมรรถนะผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู ง สาขาต่าง ๆ ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลขั้น สู ง หมายถึ ง การกระท าาการพยาบาลโดยตรง
แก่ผูใ้ ช้บริ การกลุ่มเป้ าหมาย หรื อ กลุ่มเฉพาะโรคที่มีปัญหาซับซ้อน ซึ่ งต้องอาศัยความชานาญและ
ทักษะ การพยาบาลขั้นสู ง ในการจัดการรายกรณี หรื อใช้ วิธีการอื่น ๆ การจัดระบบการดูแลผูป้ ่ วย
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เฉพาะกลุ่ม หรื อเฉพาะโรคที่มีประสิ ทธิ ภาพ ให้ เหตุผลและตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรม โดยบูรณาการ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ผลการวิจยั ความรู ้ ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีอื่น ๆ ที่เป็ นปั จจุบนั มุ่งเน้น
ผลลัพ ธ์ ท้ งั ระยะสั้ น และระยะยาว พัฒ นานวัต กรรมและกระบวนการดู แ ลในกลุ่ มผู ใ้ ช้บ ริ ก าร
กลุ่มเป้ าหมายหรื อกลุ่มเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั ผูร้ ่ วมงานในการพัฒนา
ความรู ้ และทัก ษะงานเชิ ง วิช าชี พ ตลอดจนตดตามประเมิ นคุ ณ ภาพและจัดการผลลัพ ธ์ โดยใช้
กระบวนการวิจยั เชิ งประเมิ นผลในการดู แล ผูใ้ ช้บริ การกลุ่ มเป้ าหมาย หรื อ กลุ่ มเฉพาะโรคที่ มี
ปั ญหาซับซ้อน
ข้อ 2 ขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู ง ประกอบด้วย 9 สมรรถนะ
ได้แก่
สมรรถนะที่ 1 มี ค วามสามารถในการพัฒนา จัดการ และก ากับ ระบบการดู แล
กลุ่มเป้าหมาย หรื อเฉพาะกลุ่มหรื อเฉพาะโรค (Care Management)
สมรรถนะที่ 2 มีความสามารถในการดูแลกลุ่มเป้ าหมาย หรื อ กลุ่มเฉพาะโรคที่มี
ปั ญหาสุ ขภาพซับซ้อน (Direct Care)
สมรรถนะที่ 3 มีความสามารถในการประสานงาน (Collaboration)
สมรรถนะที่ 4 มี ค วามสามารถในการเสริ ม สร้ า งพลัง อ านาจ (Empowering)
การสอน (Educating) การฝึ ก (Coaching) การเป็ นพี่เลี้ยงในการปฏิบตั ิ (Mentoring)
สมรรถนะที่ 5 มีความสามารถในการให้ คาปรึ กษาทางคลิ นิกในการดู แลผู ้ป่ วย
หรื อผูใ้ ช้บริ การกลุ่ม เป้ าหมายที่ตนเองเชี่ยวชาญ (Consultation)
สมรรถนะที่ 6 มีความสามารถในการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
สมรรถนะที่ 7 มีความสามารถในการให้ เหตุผลทางจริ ยธรรมและการตัดสิ นใจ
เชิงจริ ยธรรม (Ethical Reasoning and Ethical Decision Making)
สมรรถนะที่ 8 มีความสามารถในการใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ (Evidence-Based
Practice)
สมรรถนะที่ 9 มี ค วามสามารถในการจัด การและประเมิ น ผลลัพ ธ์ (Outcome
Management and Evaluation)
ข้ อ 3 ขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสู งมี 9 สาขา ดังนี้
3.1 สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์
3.2 สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
3.3 สาขาการพยาบาลมารดาและทารก
3.4 สาขาการพยาบาลเด็ก
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3.5 สาขาการพยาบาลผูส้ ู งอายุ
3.6 สาขาการผดุงครรภ์
3.7 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน
3.8 สาขาการพยาบาลผูป้ ่ วยติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
3.9 สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู ้สึก
สมรรถนะการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง สาขาการพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน
เป็ นสมรรถนะส าหรั บ พยาบาลวิช าชี พ ผูไ้ ด้รับ วุ ฒิบ ัตรการปฏิ บ ัติก ารพยาบาลขั้นสู ง สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน ที่แสดงออกถึงความสามารถในการบริ หารจัดการในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การป้ องกันโรค การดู แล แก่ บุคคล ครอบครั ว และชุ มชนที่ มีปัญหาสุ ขภาพหรื อมี ความเสี่ ยงต่อ
การเกิ ดปั ญหาสุ ขภาพที่สาคัญของพื้นที่ หรื อของประเทศ รวมทั้งการรั กษาโรคเบื้ องต้น ซึ่ งต้อง
อาศัย ความรู ้ ค วามช านาญและทัก ษะการปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลขั้น สู ง โดยใช้ ร ะบบการจัด การ
รายบุคคล กลุ่ มบุ คคล ครอบครั ว และชุ มชนรวมทั้งการจัดการให้มี ระบบการดู แลในชุ ม ชนที่ มี
ประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย 9 สมรรถนะ ดังนี้ (สภาการพยาบาล, 2553)
สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะด้ านการพัฒนา จัดการกากับระบบการดูแลบุคคล กลุ่มคน
ครอบครั ว และชุ มชนด้ านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การรั กษาโรคเบื้องต้ น และการ
ฟื้ นฟูสภาพ
1) บูรณาการความรู ้เกี่ยวกับโรค (พยาธิ สรี ระวิทยาและเภสัชวิทยา) การเจ็บป่ วยที่
พบบ่อยในท้องถิ่นแนวทางการป้ องกันและการรักษา หลักฐานเชิ งประจักษ์และผลงานวิจยั รวมทั้ง
สภาพสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น วิธีการดาเนินชีวติ ที่เป็ นที่มาของปัญหาสุ ขภาพและศักยภาพของคน
ในชุมชนในการออกแบบบริ การสุ ขภาพตามปัญหาและความต้องการด้านสุ ขภาพของคนในชุมชน
2) ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา ให้ ก ารรั ก ษาเบื้ อ งต้น และติ ด ตาม
ผลการรักษาพยาบาล
3) จัดทาระบบและฐานข้อมูลสุ ขภาพที่จาเป็ น โดยมีกระบวนการสร้ างและพัฒนา
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลครอบคลุมทุกด้านและทุกกลุ่มเป้ าหมายในชุมชน
4) ศึกษาข้อมูลสุ ขภาพชุ มชนที่จาเป็ น ตามมาตรฐานการบริ การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ ประกอบด้วยข้อมูลสุ ขภาพ 3 ระดับ คือ ระดับชุ มชน ครอบครัว และ
บุคคลได้แก่
4.1) องค์ประกอบทางประชากรของชุ มชน อัตราเกิด อัตราตาย กลุ่มคนสาคัญ
กลุ่มคนที่มีความต้องการด้านสุ ขภาพเป็ นพิเศษ เช่น เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง
เป็ นต้น

40
4.2) ภาวะสุ ขภาพของคนกลุ่มต่างๆ ความต้องการด้านสุ ขภาพ ปั ญหา สุ ขภาพ
แบบแผนการเจ็บป่ วยด้วยโรค อัตราป่ วย อัตราตาย และวิธีการรักษาดูแลสุ ขภาพ
4.3) ศัก ยภาพของชุ มชน ครอบครั วและบุ คคล ระบบการจัดการปั ญหาของ
ชุ มชน และแหล่งประโยชน์ภาวะแวดล้อมที่เป็ นเหตุปัจจัยของปั ญหาสุ ขภาพ หรื อภาวะคุกคามต่อ
สุ ขภาพคนในชุมชน หรื อข้อจากัดต่าง ๆ ของชุมชน
4.4) พฤติกรรมจากวิถีการดาเนิ นชี วิต พฤติกรรมเสี่ ยง การเจ็บป่ วยของบุคคล
ในครอบครั วและชุ มชนสุ ขภาพครอบครั ว เช่ น ประวัติ ครอบครั ว ภาวะพึ่งพิง ภาวะเครี ยดและ
วิกฤติ เป็ นต้น
5) คัด กรองสุ ข ภาพตามปั ญ หาสุ ข ภาพตามกลุ่ ม อายุ และภาวะคุ ก คามสุ ข ภาพ
ในท้องถิ่นและตามนโยบายของประเทศ
6) เฝ้ าระวังการเกิ ดโรค ความเจ็บป่ วย และภาวะคุ กคามต่ อสุ ขภาพคนในพื้ นที่
รับผิดชอบ
7) ระบุ ปั ญหาสุ ข ภาพของชุ ม ชน กลุ่ ม คน ครอบครั ว บุ ค คลในชุ ม ชน วางแผน
ออกแบบจัดกิจกรรมการบริ การสุ ขภาพและประเมินผล
8) วางแผนหรื อออกแบบ และปฏิ บตั ิ การพยาบาลหรื อกิ จกรรมการดู แลสุ ขภาพ
กิ จ กรรมการจัด การปั จ จัย เสี่ ย ง/ภาวะคุ ก คามสุ ขภาพของประชาชนในพื้ น ที่ พร้ อ มผลลัพ ธ์
จากการปฏิบตั ิ
9) ช่วยเหลือผูป้ ่ วยเข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพและดูแลสิ ทธิ ประโยชน์ที่ผปู ้ ่ วยควร
จะได้รับ
10) จัดการให้มีทีมผูด้ ูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง
สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะด้ านการดู แลและให้ การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยเรื้ อรั ง ผู้พิการ
วัยรุ่ น ผู้สูงอายุ มารดาและทารก และกลุ่มอื่นในชุ มชนทีม่ ีปัญหาซับซ้ อน (Direct Care)
1) ประเมินภาวะสุ ขภาพและปัญหาที่ซบั ซ้อน ครอบคลุมทุกมิติ
2) วินิจฉัยปั ญหาผูป้ ่ วยเฉพาะกลุ่ ม โดยใช้หลัก ฐานทางคลิ นิก ความรู ้ ทางพยาธิ
สรี ระและเภสัชวิทยา แนวทางการป้ องกัน การส่ งเสริ มและการรักษา รวมทั้งประสบการณ์ทางการ
ดูแลผูป้ ่ วย
3) ดูแลบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุ มชน โดยบูรณาการความรู ้ทางพยาธิ สรี ระ
และเภสัชวิทยา หลักฐานเชิ งประจักษ์และเหตุ ผลทางคลิ นิกในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่า งเป็ น
องค์รวม
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4) ดู แลบรรเทาอาการ ปฐมพยาบาล รั บและส่ งต่อผูป้ ่ วยให้ได้รับการดู แลอย่า ง
เหมาะสมและต่อเนื่อง
5) ตรวจและรั บ ฝากครรภ์ ท าคลอด ดู แ ลมารดาหลัง คลอดและทารกแรกเกิ ด
ให้บริ การสุ ขภาพเด็กดี ให้ภูมิคุม้ กันโรค
6) ติดตามผูป้ ่ วยและประชากรที่ ตอ้ งการการดู แลอย่างต่อเนื่ องที่ บา้ นโดยเฉพาะ
กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ มารดาและทารก ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
7) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่สามารถสร้างความเชื่ อมัน่ แก่ชุมชน ครอบครัว และ
บุคคลในการให้บริ การที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
8) เสริ มพลัง กลุ่ ม เสี่ ย งให้ ส ามารถสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพป้ อ งกัน โรคและฟื้ นฟู
สภาพ รวมทั้งจัดกระบวนการให้เกิ ดกลุ่ ม ช่ วยเหลื อกันในการลดพฤติ ก รรมเสี่ ยงและพึ่ง ตนเอง
ด้านสุ ขภาพได้
สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะด้ านการประสานงาน (Collaboration)
สามารถปฏิ บ ตั ิ การพยาบาลเวชปฏิ บตั ิ ชุ มชน โดยใช้หลักการสร้ างหุ ้นส่ วนกับ
ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในชุ มชนองค์กร หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และสหวิชาชี พ ในการศึ กษาข้อมู ล
บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุ มชน การวิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพ และศักยภาพของชุมชน การวางแผน
และการออกแบบ การปฏิบตั ิแ ละการประเมินผลกิจกรรมการดู แลสุ ขภาพและการบริ การสุ ขภาพ
ตามความต้องการด้านสุ ขภาพ รวมทั้งศักยภาพของชุมชน
สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะด้ า นการเสริ มสร้ างพลังอานาจ (Empowering) การสอน
(Educating) การฝึ ก (Coaching) การเป็ นพีเ่ ลีย้ งในการปฏิบัติ (Mentoring)
1) ให้ขอ้ มูลความรู ้เกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่ วย การป้ องกันการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และการจัดการกับภาวะคุกคามต่อสุ ขภาพ
2) สอนและฝึ กทักษะให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองด้านสุ ขภาพได้
3) สอน ให้ ค าแนะน าและเป็ นพี่ เ ลี้ ยงแก่ พ ยาบาลและนัก ศึ ก ษาพยาบาล และ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ให้มีความสามารถในการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน
สมรรถนะที่ 5 สมรรถนะด้ านการให้ คาปรึกษาด้ านการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน
และชุ มชน (Consultation)
1) เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั พยาบาลและทีมสุ ขภาพในการจัดการปั ญหาสุ ขภาพผูป้ ่ วยที่
มี ปั ญ หาซับ ซ้อ นให้ชุ ม ชน โดยการประมวลข้อ มู ล ประสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญ รวมทั้ง
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผูป้ ่ วย
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2) เป็ นที่ ป รึ ก ษาให้ก ับ พยาบาลและที ม สุ ข ภาพในการจัด ระบบการดู แลผู ้ป่ วย
เฉพาะกลุ่ม
3) เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั พยาบาลและทีมสุ ขภาพในการตัดสิ นใจเชิ งจริ ยธรรมที่เกิ ด
จากการปฏิบตั ิการพยาบาล
สมรรถนะที่ 6 สมรรถนะด้ านการเป็ นผู้นาการเปลีย่ นแปลง (Change Agent)
1) ดาเนิ นการให้เกิดการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการดูแลกลุ่มสุ ขภาพดี กลุ่มเสี่ ยงผูป้ ่ วย
กลุ่มโรคเรื้ อรัง ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ มารดา ทารก และผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย เพื่อพัฒนาให้เกิดการบริ การที่
มีคุณภาพและคุม้ ค่า
2) สามารถนาการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิการพยาบาลในกลุ่มสุ ขภาพดี
กลุ่มเสี่ ยงผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรื้ อรัง ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ มารดา ทารก และผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายให้มีคุณภาพ
และคุม้ ค่า
3) สามารถพัฒนาแนวปฏิ บ ตั ิ นวัต กรรม รู ปแบบ วิธี ก ารและเครื่ องมื อในการ
ให้บริ การสุ ขภาพ โดยใช้กระบวนการทบทวนการปฏิบตั ิงาน บทเรี ยน ผลการวิจยั ผลการวิเคราะห์
และประเมิ นการดาเนิ นงานที่ ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางปรั บปรุ งให้การทางานอย่า ง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
4) สามารถสร้างแผนงานหรื อโครงการต่างๆ เพื่อประกันคุณภาพในการดูแลผูป้ ่ วย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะด้ า นการให้ เ หตุ ผ ลทางจริ ย ธรรมและการตั ด สิ น ใจเชิ ง
จริยธรรม (Ethical Reasoning and Ethical Decision Making)
1) ใช้ความรู ้ ทฤษฎีและหลักจริ ยธรรม สิ ทธิผปู ้ ่ วย สิ ทธิของพยาบาล และหลักการ
ตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
2) บริ หารจัดการด้านการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยเน้นการพิทกั ษ์สิทธิของผูป้ ่ วย
3) พิ ท ัก ษ์ สิ ท ธิ์ ผู ้ใ ช้ บ ริ การกลุ่ ม เป้ า หมายในชุ ม ชน (Advocate) ให้ ไ ด้รั บ การ
ปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างมีจริ ยธรรม เป็ นธรรม และปลอดภัย
4) ร่ วมในกระบวนการตัดสิ นเชิ งใจจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการดู แลใน
ระดับหน่วยงานและหรื อระดับองค์กร
5) มีส่วนร่ วมในการควบคุมมาตรฐานและผลลัพธ์ดา้ นจริ ยธรรมทางการพยาบาล
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สมรรถนะที่ 8 สมรรถนะด้ า นการใช้ หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-Based
Practice)
1) ติ ดตาม รวบรวม ผลการวิจยั หรื อหลักฐานเชิ งประจัก ษ์ทางการพยาบาลเวช
ปฏิบตั ิชุมชนและที่เกี่ยวข้องกับการกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะอย่างต่อเนื่อง
2) ใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ที่เป็ นปั จจุบนั ในการพัฒนาคุ ณภาพการพยาบาลเวช
ปฏิบตั ิชุมชน
3) เผยแพร่ แนวปฏิ บตั ิการพยาบาลที่ มาจากหลักฐานเชิ งประจักษ์เพื่อให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกัน
4) น าหลัก การจัด การความรู ้ ม าใช้ ร่ ว มกับ กระบวนการพัฒ นาคุ ณ ภาพ ตาม
หลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์และภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ น โดยเน้นการมี ส่ วนร่ วมขอ ผูม้ ี ประสบการณ์ ห รื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการปฏิบตั ิ
5) วิเ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลที่ ไ ด้รั บ จากการปฏิ บ ัติ ต ามหลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง
สมรรถนะที่ 9 สมรรถนะด้ านการจั ด การและประเมิ น ผลลั พ ธ์ ( Outcome
Management and Evaluation)
1) กาหนดผลลัพธ์และตัวชี้วดั ผลลัพธ์ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน
2) พัฒนาหรื อเลือกใช้เครื่ องมือวัดผลลัพธ์ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน
3) ดาเนิ นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้ วดั ทางการพยาบาลสาหรับกลุ่มเป้ าหมาย
ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4) วิ เ คราะห์ ผ ลเปรี ยบเที ย บผลลัพ ธ์ ข องการพยาบาลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยใช้
กระบวนการวิจยั เชิงประเมินผล
5) นาผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบตั ิการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6) จัดทาฐานข้อมูลด้านผลลัพธ์ทางการพยาบาลในกลุ่มเป้ าหมายในชุมชนเพื่อใช้
ติดตามและเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
7) เผยแพร่ วธิ ี การปฏิบตั ิและผลลัพธ์การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิและผูเ้ ชี่ยวชาญ
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2.2.6 สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบตั ิการครอบครัว หมายถึง
คุ ณลัก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมที่ เป็ นผลมาจากความรู ้ ท กั ษะความสามารถในการปฏิ บตั ิ ง านอย่างมี
ความชานาญการ ทั้งด้านเวชปฏิ บตั ิทว่ั ไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) และการพยาบาลครอบครัวใน
บริ การปฐมภูมิ เพื่อให้การดูแลสุ ขภาพครอบครัวครอบคลุมมิติบริ การทั้งการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การ
ลดภาวะเสี่ ยง การป้ องกันโรค การเจ็บป่ วยทั้งในภาวะวิกฤตฉุ กเฉิ น เรื้ อรัง และการฟื้ นฟูสุขภาพ
ดังนี้
สมรรถนะด้ านพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้ น)
สมรรถนะที่ 1 มีความรู้ และความสามารถในการพยาบาลด้ านเวชปฏิบัติการรักษาโรค
เบื้องต้ น
1) มีความรู ้เรื่ องโรค กระบวนการก่อโรค พยาธิสภาพและผลกระทบของโรคที่พบ
บ่อยในสถานบริ การระดับปฐมภูมิได้
2) มีความรู ้เรื่ องการรักษา การใช้ยา และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษา
3) มีความรู ้ดา้ นระบาดวิทยา การคัดกรอง การประเมินกลุ่มเสี่ ยง และการวิเคราะห์
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคที่พบบ่อยในชุมชนที่รับผิดชอบได้
4) ตรวจร่ างกาย แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ หรื อ การตรวจพิเศษ เพื่อการ
วินิจฉัยแยกโรค
5) เลือกวิธีการรักษาผูป้ ่ วยด้วยวิธีการใช้ยาตามกลุ่มโรคที่สภาการพยาบาลกาหนด
6) วินิจฉัยและตัดสิ นใจทาหัตถการพยาบาลตามที่ สภาการพยาบาลกาหนดเพื่ อ
ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนและคงสภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยที่มีปัญหาสุ ขภาพ
7) ใช้หัตถการเพื่ อการปฏิ บ ตั ิ ก ารช่ วยชี วิต ลดความรุ นแรงหรื อลดอาการความ
เจ็บป่ วย
8) ตัดสิ นการใช้และการหยุดใช้เทคโนโลยีเพื่อการรักษาและการประคับประคอง
ความเจ็บป่ วย
9) ประเมิน ตัดสิ นอาการ บรรเทาปั ญหาสุ ขภาพหรื อภาวะแทรกซ้อนฉุ กเฉิ นและ
สามารถส่ งต่อผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
10) บริ หารการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการจัดการอาการ และการคงสภาวะสุ ขภาพ
ของผูป้ ่ วย
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11) คาดการณ์ ปัญหาที่ซบั ซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงของผู ป้ ่ วยและวางแผนแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตลอดจนสามารถตัดสิ นใจส่ งต่อผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
12) วางแผนให้การรักษาการพยาบาลและประเมินผลการดูแลผู ้ป่วยที่พบบ่อยใน
สถานบริ การปฐมภูมิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สมรรถนะที่ 2 จัดระบบบริ การสุ ขภาพในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้ อนได้ อย่ าง
ประสานเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่ ายบริการในชุ มชนได้
1) วิเคราะห์เชื่อมโยงปั ญหาในระบบสุ ภาพ ระบบบริ การสุ ขภาพและหน่วยบริ การ
(ระบบการจัดคลิ นิกบริ การ ระบบการจัดบริ การการเยี่ยมบ้ าน ระบบการจัดการยาและเวชภัณฑ์
ระบบการจัดการข้อมูลและกาลังคนที่ตอ้ งการการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บา้ น)
2) ประเมินภาวะสุ ขภาพและปั ญหาที่ซบั ซ่อน ครอบคลุมทุกมิติวนิ ิจฉัยปั ญหา ดูแล
ผูใ้ ช้บริ การ เฉพาะกลุ่มเฉพาะโรค โดยบูรณาการความรู ้ ทางพยาธิ สรี ระและเภสัชวิทยา หลักฐาน
เชิงประจักษ์และเหตุผลทางคลินิกในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างเป็ นองค์รวม
3) ให้ ก ารดู แ ลบรรเทาอาการ ปฐมพยาบาล รั บ และส่ ง ต่ อ ผู ้ป่ วยให้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและต่อเนื่อง
4) ให้ข อ้ มู ล ทางด้านสุ ขภาพและให้ค าปรึ ก ษาแก่ ผูป้ ่ วยได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ติดตามความต้องการการดูแลของผูป้ ่ วย
5) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่สามารถสร้ างความเชื่ อมัน่ ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ป้ อ งกัน โรคและฟื้ นฟู ส ภาพ ลดพฤติ ก รรมเสี่ ย งและเสริ มสร้ างการพึ่ ง ตนเองด้ า นสุ ขภาพ
ได้สอดคล้องตามบริ บทของพื้นท
6) ประสานความร่ วมมือกับครอบครัวของผูป้ ่ วยและแหล่งประโยชน์ในชุมชนใน
การดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
7) ประเมิน และปรับปรุ งผลการบริ การ เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องได้
สมรรถนะที่ 3 มีภาวะผู้นา การติดต่ อสื่ อสาร การจัดการข้ อมูล และการบริหารจัดการ
1) มีความรู ้เรื่ องตัวชี้วดั ต่างๆที่สะท้อนผลลัพธ์การดูแลสุ ขภาพ
2) มีทกั ษะในการติดต่อสื่ อสารสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานและผูร้ ับบริ การ
3) มีทกั ษะในการสร้ างสัมพันธภาพกับผูร้ ับบริ การ เคารพในสิ ทธิ์ ของผูร้ ับบริ การ
และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ มีจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิการพยาบาล
4) มีทกั ษะในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลความหมาย และนาเสนอ
ข้อมูลสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การเพื่อการวางแผนการบริ การสุ ขภาพ
5) เลือกใช้แหล่งข้อมูลเพื่อการประเมินผลลัพธ์การบริ การสุ ขภาพ
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6) นาผลการวิเคราะห์ ผลลัพธ์มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการพยาบาลผู ้ป่วย
อย่างต่อเนื่อง
7) เคารพในสิ ทธิ์ ของผูร้ ับบริ การ ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ และจริ ยธรรมในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล
สมรรถนะที่ 4 พัฒนาความรู้ ในการปฏิบัติงานได้ อย่างต่ อเนื่อง
1) ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็ นปั จจุบนั ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
ในผูป้ ่ วยเฉพาะโรค
2) ทบทวนและพัฒนาความรู ้ เกี่ ยวกับการใช้ยา การรักษา ในโรคที่เป็ นปั ญหาใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
3) พัฒนางาน /โครงการ/นวัตกรรมการดูแลจากงานประจาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ตามปั ญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในหน่วยบริ การ
สมรรถนะที่ 5 มีคุณธรรม และจริยธรรมทีเ่ หมาะสมต่ อวิชาชีพ
1) ซื่อสัตย์ สุ จริ ตต่อตนเองและวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีในการให้บริ การสุ ขภาพ
2) ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อการทางานและเพื่อนร่ วมงาน
3) รับผิดชอบต่อผูป้ ่ วย คานึงถึงประโยชน์ ความปลอดภัย และสิ ทธิประโยชน์ ของ
ผูป้ ่ วย
4) ดารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูป้ ่ วย เพื่อร่ วมงานและสังคม
5) มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติ ครอบครัว
สมรรถนะที่ 1 ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพครอบครัว
1) มี ค วามรู ้ ด้า นแนวคิ ด ทฤษฎี ด้านครอบครั ว การพยาบาลครอบครั ว พลวัต ร
ด้านสุ ขภาพและการเจ็บป่ วยในครอบครัว การดูแลสุ ขภาพตามระยะพัฒนาการครอบครัวและระยะ
ความเจ็บป่ วยของสมาชิกในครอบครัวภายใต้บริ บท วิถีชีวติ และสภาพแวดล้อมในชุมชน
2) ประเมินปฏิสัมพันธ์ การตอบสนองของครอบครั วต่อสุ ขภาพและการเจ็บป่ วย
และประเมินครอบครัวด้วยการบูรณาการปั ญหาและความต้องการด้านสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย
ของผูป้ ่ วยและสมาชิกครอบครัว
3) ออกแบบกลวิธีในการส่ งเสริ มสุ ขภาพครอบครัวและการจัดการดู แลผู ้ป่ วยที่
บ้านที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและบริ บทครอบครั ว การใช้องค์ความรู ้ ผลการวิจยั และหลักฐาน
เชิ ง ประจัก ษ์ใ นการวางแผน การเสริ มสร้ างความเป็ นหุ ้นส่ วนในการร่ วมกันก าหนดเพื่ อบรรลุ
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เป้ าหมายทางการดูแลสุ ขภาพของบุคคลและครอบครัว เช่น การให้การปรึ กษา การเสริ มสร้ างพลัง
อานาจครอบครัว การจัดการตนเอง การเน้นครอบครัวเป็ นศูนย์กลางในการดูแล เป็ นต้น
4) ปฏิ บตั ิ การส่ งเสริ มสุ ขภาพครอบครัว การจัดการความเจ็บป่ วย และการฟื้ นฟู
สุ ขภาพ ตามเป้ าหมายที่ผปู ้ ่ วยสมาชิกครอบครัว และพยาบาลร่ วมกันกาหนด โดยการเน้นครอบครัว
เป็ นบริ บทและหน่ วยของการดู แล และเชื่ อมโยงกับระบบสนับสนุ นการบริ การอย่างต่อเนื่ องใน
ชุมชน
5) มุ่งเน้นการปฏิบตั ิการพยาบาลที่สร้างจุดแข็งของครอบครัว สนับสนุนครอบครัว
ให้ส่งเสริ มการเจริ ญเติ บโตของสมาชิ กทุ กคน ปรั บเพิ่มความสามารถของสมาชิ กในการจัดการ
ตนเอง เอื้ ออานวยให้ ค รอบครั วประสบความส าเร็ จในการเปลี่ ย นผ่า นในแต่ ล ะขั้นพัฒนาการ
ปรับปรุ งการจัดการด้านสุ ขภาพ และคานึ งถึ งประโยชน์ ความปลอดภัย และสิ ทธิ ประโยชน์ ของ
ผูป้ ่ วยและครอบครัว
6) วิเคราะห์ เชื่ อมโยงปั ญหาสุ ขภาพเฉพาะของครอบครัวในบริ การปฐมภูมิตาม
ประเด็นความต้องการดูแลสุ ขภาพในชุมชน
7) ประเมินผลลัพธ์ ที่ปฏิบตั ิการให้บริ การครอบครัวร่ วมกับผูป้ ่ วยและครอบครัว
เพื่อกาหนดทิ ศทางการดู แลต่อเนื่ องต่อไป รวมทั้งการส่ งต่อข้อมู ลสู่ ระบบการดู แลสุ ขภาพ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน
สมรรถนะที่ 2 มี ค วามสามารถในการจั ด การข้ อ มู ล การจั ด ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
ครอบครัว เพื่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุ ขภาพของครอบครัวได้
1) วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล สุ ข ภาพของครอบครั ว โดยเฉพาะข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ ความเชื่ อ
พฤติกรรมสุ ขภาพ พลวัตรครอบครัว และจุดแข็งของครอบครัว การเลือกใช้แหล่งข้อมูล เพื่อการ
วางแผนและประเมินผลลัพธ์การบริ การสุ ขภาพครอบครัว
2) รวบรวมข้อมูลเพื่อการออกแบบและจัดทาฐานข้อมูลการดู แลครอบครัว และ
จัดทาเอกสารข้อมูลที่เกี่ ยวข้องและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดู แลรักษาพยาบาลของครอบครัวตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
3) วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลการดู แลสุ ขภาพครอบครัวเพื่อการพัฒนาคุ ณภาพ
การดูแลสุ ขภาพครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
4) สื บค้นและเข้าถึงข้อมูลด้านการพยาบาลครอบครัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การดูแลสุ ขภาพครอบครัว
5) ติดต่อสื่ อสารสร้ างสัมพันธภาพและประสานงานการดู แลกับผูป้ ่ วย ครอบครัว
ชุมชน และผูร้ ่ วมงาน
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6) ประสานความร่ วมมือกับครอบครัวและแหล่งประโยชน์ในชุมชน เพื่อการดูแล
สุ ขภาพครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
7) จัดระบบบริ การการดูแลสุ ขภาพที่บ้าน คลินิกบริ การ โครงการและนวตกรรม
เพื่อการดูแลสุ ขภาพครอบครัวในชุมชน
2.2.7 สมรรถนะด้ านการบริ หารการพยาบาลชุ มชน
การก าหนดสมรรถนะด้า นการบริ หารการพยาบาลชุ มชน เป็ นการก าหนดขึ้ นเพื่อ
เตรี ยมความพร้อมสาหรับการขยายบทบาทหน้าที่ดา้ นการบริ หารการพยาบาลชุ มชนของพยาบาล
วิชาชีพระดับบริ หารในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลให้สามารถใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิและเป็ น
กรอบแนวทางสาหรับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริ หารจัดการของพยาบาลวิชาชีพระดับบริ หาร
อีกด้วย ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะด้านภาวะผูน้ า 2) สมรรถนะด้านจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณ และกฎหมาย 3) สมรรถนะด้านการบริ หารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ 4) สมรรถนะ
ด้า นนโยบายและสิ่ ง แวดล้อ มด้า นสุ ข ภาพ 5) สมรรถนะด้า นเทคโนโลยีแ ละสารสนเทศและ
6) สมรรถนะด้านสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะด้ านภาวะผู้นา
1) มีความคิดรวบยอด วิเคราะห์ และตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในหน่ วยงานและพื้ นที่
รับผิดชอบอย่างเป็ นระบบ
2) เป็ นต้นแบบด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ และด้านสังคม มีจิตสาธารณะ
3) สามารถนาองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) สามารถเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นมีความคิดคล้อยตาม
5) แสดงออกถึงความกล้าหาญในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การและ
หน่วยงาน
6) สามารถจูงใจ เสริ มแรง และสร้ างพลังอานาจ จัดการความขัดแย้ง และสร้ าง
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
7) สามารถวิเคราะห์ ข ้อมู ล และคาดการณ์ แนวโน้ม ของปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึ้ นใน
อนาคต
8) สามารถสื่ อสารและสร้างสัมพันธภาพ ที่เหมาะสม
9) สามารถนาเสนอและพูดในเวทีสาธารณะ
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สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะด้ านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย
1) มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ หลักคุ ณธรรม ทฤษฏี จริ ยศาสตร์ ชนสิ ทธิ ผูป้ ่ วย
พระราชบัญ ญัติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ พ.ศ. 2528 หลั ก กฎหมายทั่ ว ไป
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพ พ.ศ. 2545 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรมในการตัดสิ นใจเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิ และ
การบริ หาร การพยาบาล
3) ส่ งเสริ มให้ผูใ้ ช้บริ การได้รับรู ้ และเข้าใจสิ ทธิ ของตนและทาหน้าที่แทนผูป้ ่ วย
(Advocate)
4) มีคุณธรรมและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร
5) ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะด้ านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
1) สามารถบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ โดยการบูรณาการสู่ การปฏิบตั ิสอดคล้อง กับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
2) สามารถถ่ายทอดและส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3) สามารถบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
4) สามารถประยุกต์ประสบการณ์การทางาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของหน่วยงาน
5) สามารถบริ หารจัดการวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และอาคารสถานที่ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีความคุม้ ค่าคุม้ ทุน
6) สามารถบริ หารงบประมาณได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
7) สามารถวางแผนและด าเนิ น การนิ เ ทศงานการพยาบาลชุ ม ชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
8) สามารถวางแผนและดาเนินการจัดการความรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
9) สามารถดาเนิ นการ ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการสร้าง การใช้นวัตกรรมและงานวิจยั
ทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
10) สามารถวางแผนและดาเนินการบริ หารคุณภาพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
11) สามารถก าหนดเป้ า หมาย ตัว ชี้ วัด ด าเนิ น การบริ ห ารจัด การผลลัพ ธ์ ข อง
หน่วยงาน เป็ นไป ตามที่กาหนดไว้
12) สามารถออกแบบและพัฒนาระบบบริ การพยาบาลชุ มชน ที่ตอบสนองความ
ต้องการด้านสุ ขภาพทันต่อสถานการณ์
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สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะด้ านนโยบายและสิ่ งแวดล้ อมด้ านสุ ขภาพ
1) มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับนโยบายและแนวโน้มด้านสุ ขภาพ ปั จจัยกาหนด
ภาวะสุ ขภาพสามารถดาเนินการตามทิศทางนโยบายสุ ขภาพ
2) สามารถจัดการสิ่ ง แวดล้อมที่ มีผ ลกระทบต่ อระบบสุ ข ภาพในชุ มชน อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3) สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน อย่างอบอุ่นเป็ น
มิตร
4) สามารถผลักดันนโยบายที่มีผลต่อสุ ขภาพในชุ มชน และ ขับเคลื่ อนนโยบายสู่
การปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
สมรรถนะที่ 5 สมรรถนะด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน โปรแกรม
วิเคราะห์พ้ืนฐาน โปรแกรมนาเสนองาน การประมวล จัดเก็บ และนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
2) มีความรู ้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและด้านการพยาบาล
3) สามารถใช้เครื อข่ายสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในการสื บค้นข้อมูลข่าวสารด้าน
สุ ขภาพ ด้านการพยาบาลและความรู ้ ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่าง
บุคลากรในทีมสุ ขภาพภาคีเครื อข่ายและบุคคลทัว่ ไป
4) สามารถนาเสนอสารสนเทศที่สาคัญเพื่อการกาหนดนโยบายด้านสุ ขภาพของ
หน่วยงานท้องถิ่น ประเทศและองค์กรวิชาชีพ
สมรรถนะที่ 6 สมรรถนะด้ านสั งคม
1) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ข้อ มู ล ข่ า วสารการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
เศรษฐกิจ และการเมืองเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
2) แสดงออกถึ งการเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม ผลักดัน และมี ส่วนร่ วมในการกาหนด นโยบาย
สาธารณะของหน่วยงานท้องถิ่น ประเทศ และองค์กรวิชาชีพ
3) สามารถปรั บ ตัว ให้ ส อดคล้อ งกับ บริ บ ททางสั ง คม วัฒ นธรรม ยึ ด หลัก ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) แสดงออกถึ งการเป็ นผูด้ ารง ส่ งเสริ ม ค่านิ ยม วัฒนธรรมของชาติ ภู มิปัญญา
ท้องถิ่น และวิถีชีวติ ชุมชนมีวจิ ารณญาณในการเลือกรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
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2.3 การศึกษางานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฤษณา สารบรรณ (2554) เรื่ อ ง รู ป แบบความสัม พัน ธ์ โ ครงสร้ า งเชิ งสาเหตุ ของ
องค์ป ระกอบภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงที่ ส่ง ผลต่ อพฤติ ก รรมการบริ หารโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล ในเขตตรวจราชการสาธารณสุ ขที่ 10 ที่พบว่า รู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิ ง
สาเหตุ ข อง 104 องค์ ป ระกอบภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ หาร
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลในเขตตรวจราชการสาธารณสุ ขที่ 10 ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงที่
เป็ นตัวแปรสาเหตุ 5 ตัวแปรคือด้านผูม้ ีบารมี ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา ด้านการเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการมีปฏิสัมพันธ์ เป็ นรายบุคคล รวมทั้งรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นมี
ความสอดคล้องกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์พิจารณาได้จากค่า ไค-สแควร์ เท่ากับ 100.349 ค่า
องศาอิสระเท่ากับ 109 ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.711 ค่าไค-สแควร์ หาร
ด้วยองศาอิสระ (χ ²/df) เท่ากับ 0.921 นอกจากนี้ ยงั มีค่าสถิติที่ระบุความสอดคล้อง กลมกลืนอื่นๆ
ที่สนับสนุ น คือค่าดัชนี ระดับความกลมกลื น (GFI) และค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) มี ค่าเท่ากับ 0.981 และ 0.967 ตามลาดับ ค่าดัชนี วดั เปอร์ เซ็ นต์ความกลมกลื น (NFI)
และค่าดัชนี วัดระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.987 และ 1.000 ตามลาดับ และค่า
ดัชนีรากกาลังสอง เฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.00
กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด (2554) ได้วิจยั เรื่ อง การพัฒนาตัวชี้ วดั สมรรถนะของนักวิชาการ
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้ างและตรวจสอบตัวชี้ วดั
สมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล โดยมีข้ นั ตอนการวิจยั 2
ขั้นตอน ได้แก่ 1.การพัฒนาตัวชี้ วดั สมรรถนะนัก วิช าการสาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพตาบล ประกอบด้วย การทบทวนแนวคิ ดทฤษฎี การสัมภาษณ์ เจาะลึ ก การสนทนากลุ่ ม
การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ 2.การตรวจสอบคุณภาพของตัวชี้วดั สมรรถนะของนักวิชาการ
สาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ข ภาพต าบล ประกอบด้ว ย การสอบถามผู ้เ ชี่ ย วชาญ
โดยประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายการตรวจสอบความสอดคล้อง/กลมกลืนของโมเดล ด้วยโปรแกรม
ลิสเรล 8.72 ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุ ขในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล มี 8 องค์ประกอบหลัก 50 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย ด้านการวิเคราะห์ระบบงาน
สาธารณสุ ขและประเมินสุ ขภาวะของชุมชน มี 4 ตัวชี้ วดั ด้านการวิเคราะห์และวางแผนการแก้ไข
ปั ญ หาด้า นสาธารณสุ ข ของชุ ม ชน มี 8 ตัว ชี้ วัด ด้า นการท างานเป็ นที ม และประสานเครื อข่ า ย
มี 5 ตัว ชี้ วัด ด้า นงานบริ ก ารสาธารณสุ ข ผสมผสานแก่ บุ ค คล/ครอบครั ว /ชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น
มี 13 ตัวชี้ วดั ด้านการบริ หารจัดการงบประมาณ มี 6 ตัวชี้ วดั ด้านภาวะผูน้ าและการคิดอย่า งเป็ น
ระบบ มี 4 ตัว ชี้ วัด ด้า นงานวิ จ ัย จากงานประจ าเพื่ อ พัฒ นาสถานะสุ ข ภาพของคนในชุ ม ชน
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มี 6 ตัวชี้ วดั ด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชี พ มี 4 ตัวชี้ วดั ผลการ
ตรวจสอบความสอดคล้อง/กลมกลื นของโมเดล พบว่า สอดคล้องกับ ข้อมู ลเชิ ง ประจักษ์ โดยมี
ค่าสถิติ = 624.17 df = 576 / df = 1.08 P = 0.08060 GFI = 0.94 AGFI = 0.91 RMR = 0.019 RMSEA
= 0.014 ตัวชี้ วดั สมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ สร้ างขึ้น
สามารถใช้ประเมินสมรรถนะนักวิชาการสาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลได้
จั นทิม า พรเชนศวรพงศ์ และคณะ (2559) เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการดู แลผูป้ ่ วย
บาดเจ็บตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนครนาย พบว่า ผลการวิเคราะห์
สถานการณ์หน่วยงานยังไม่มีรูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ครอบคลุมการปฏิบตั ิทุกกระบวนการ
ดู แ ลผู ้ป่ วยบาดเจ็ บ การตัด สิ นใจในการปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลมี ค วามหลากหลายขึ้ นอยู่ ก ับ
ประสบการณ์ ของพยาบาลแต่ละคน เมื่อสื บค้นและคัดสรรหลักฐานเชิ งประจักษ์ พบว่า การดู แล
ผูป้ ่ วยบาดเจ็บในห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นประกอบด้วยการคัดแยกประเภท การดูแลระยะแรก ระยะ
ต่อมา การเตรี ยมจาหน่าย การให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยหรื อญาติและเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยบาดเจ็บ รวมถึงการดูแล
ผูป้ ่ วยบาดเจ็บใน 72 ชัว่ โมงแรกที่แผนกศัลยกรรมสาหรับผูป้ ่ วยบาดเจ็บ ที่ศีรษะ บาดเจ็บช่ องอก/
ช่ องท้องและบาดเจ็บ หลายระบบ เมื่ อมี ก ารพัฒนารู ป แบบการดู แลผูป้ ่ วยบาดเจ็บ และประเมิ น
คุ ณภาพของรู ปแบบแล้วานาไปทดลองใช้ พบว่าสามารถใช้ได้ในสถานการณ์ จริ ง แต่ผูป้ ฎิ บตั ิ มี
ความไม่ ส ะดวกในการใช้จึ ง น ารู ป แบบการดู แ ลมาปรั บ ปรุ ง โดยให้ ผู ป้ ฏิ บ ัติ มี ส่ ว นร่ ว มเสนอ
ข้อคิดเห็น หลังจากนั้นนามาปฏิบตั ิจริ งและประเมินผลการใช้รูปแบบการดูแล 2 ระยะคือระยะที่ 1
(พฤศจิกายน 2557-มกราคม2558) และระยะที่ 2 (กุมภาพันธ์-เมษายน 2558) ผลลัพธ์การใช้รูปแบบ
การดูแลพบว่าระยะที่ 2 ดีกว่าระยะที่ 1 ผลลัพธ์ดา้ นตัวชี้วดั ทางคลินิกได้แก่ 1)พยาบาลสามารถคัด
แยกประเภทผูป้ ่ วย ให้การดู แลระยะแรกและระยะต่อมาได้ถูกต้องมากขึ้ น 2) ร้ อยละของผูป้ ่ วย
บาดเจ็บศีรษะ GCS < 8 ได้รับการใส่ ท่อช่ วยหายใจมากขึ้ น 3) การเตรี ยมผูป้ ่ วยบาดเจ็บส่ งผ่าตัด
ภายใน1 ชม. ได้เพิ่มขึ้ น 4) ผูป้ ่ วยหรื อญาติ มี ความพึงพอใจเพิ่ม ขึ้ น 5) อุบตั ิการณ์ ความผิดพลาด
ระหว่างการเคลื่ อนย้ายลดลง ผลลัพธ์ดา้ นกระบวนการ พยาบาลวิชาชี พเห็ นด้วยอย่างยิ่งต่อการใช้
รู ปแบบการดูแลและมีการปฏิบตั ิตามรู ปแบบการดูแลเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ดา้ นผูป้ ฏิบตั ิ พยาบาลวิชาชีพ
มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการดูแลอยูใ่ นระดับมากกว่า จึงสรุ ปได้วา่ รู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วย
บาดเจ็บตามหลักฐานเชิ งประจักษ์ สามารถนาไปใช้ได้จริ ง ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีท้ งั ในผูร้ ับบริ การ
และผูใ้ ห้บริ การ

53
ภรณ์ วรั ญธ์ จุนทการบัณฑิต (2554) วิจยั เรื่ อง การพัฒนาตัวชี้ วดั คุณภาพบริ การผูป้ ่ วย
ในโรงพยาบาลชุมชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วดั คุณภาพบริ การผูป้ ่ วย
ใน ด้วยรู ปแบบการวิจยั และพัฒนา ใช้วิธีวิทยาแบบผสมผสานระหว่างรู ปแบบการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ
และการวิจยั เชิ งปริ มาณ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1. การพัฒนาตัวชี้ วดั โดยการทบทวนกรอบ
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง และการสัมภาษณ์ เ ชิ งลึ กผูป้ ่ วยใน 2. การตรวจสอบคุ ณภาพ
ตัวชี้ วดั 3. การกาหนดเกณฑ์คะแนนมาตรฐานคุณภาพบริ การผูป้ ่ วยใน ใช้การศึกษาค่าปกติโดยใช้
กลุ่ มคนเป็ นมาตรฐาน สุ่ มตัวอย่างแบบมี ระบบ จานวน 672 คน ในขั้นตอนการวิจยั เชิ งปริ ม าณ
ผลการวิจยั พบว่า ตัวชี้ วดั คุณภาพบริ การผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลชุ มชน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
จานวน 33 ตัวชี้วดั คือ 1. ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ได้แก่ สภาพทัว่ ไป สิ่ งแวดล้อม บุคคล และ
สิ่ งอานวยความสะดวก จานวน 12 ตัวชี้ วดั 2. ท่าทีการแสดงออกของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ต่ อผูป้ ่ วย หรื อการมี ป ฏิ สั ม พันธ์ จานวน 4 ตัวชี้ วดั 3. ความสะดวกในการรั บบริ ก าร จานวน 3
ตัวชี้ วดั 4. ความเชื่ อถื อไว้วางใจในการตรวจรักษาและการเก็บรักษาความลับ จานวน 3 ตัวชี้วดั 5.
การให้ความรู ้ คาแนะนา และข้อมู ลข่าวสารด้านสุ ขภาพ จานวน 5 ตัวชี้ วดั 6. ผลของการรั ก ษา
จานวน 6 ตัวชี้วดั โดยมีค่าความเชื่ อถือเท่ากับ 0.97 โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์อย่างสู ง ที่ค่าไค-สแควร์ 308.04 ค่าองศาอิสระ 271 ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.060 มีค่า
ดัชนี วดั ความกลมกลืน เท่ากับ 0.988 ค่าดัชนี วดั ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว เท่ากับ 0.976 และค่า
ดัชนี รากของกาลังสองเฉลี่ ยของเศษ เท่ากับ 0.011 แสดงว่าตัวชี้ วดั มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้
เป็ นแบบประเมินคุณภาพบริ การผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลชุมชนงานวิจยั นี้ มีเกณฑ์มาตรฐานคะแนนใน
การวัดคุณภาพบริ การผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลชุมชน โดยภาพรวมแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ คุณภาพต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ใช้เกณฑ์คะแนนน้อยกว่า 106.1 คะแนนคุ ณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 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
เกณฑ์มาตรฐาน ใช้เกณฑ์คะแนนมากกว่า 135.9 คะแนน
ฐิ ติวรดา อัครภานุวัฒน์ (2555) ทาการวิจยั เชิ งวิเคราะห์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาระบบบริ การในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธี
เลือกแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มผูอ้ านวยการ และเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบงานให้บริ การสาธารณสุ ขใน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 71 แห่งๆ ละ 2 คน โดยการรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ที่มีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.97 ผลการวิจยั พบว่า
คุณลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 40.97 ปี สถานภาพสมรสคู่
ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี หรื อเที ย บเท่า ประสบการณ์ ทางานเฉลี่ ย 18.14 ปี และมีรายได้เฉลี่ ย
21,959.81 บาท ปั จจัยกระบวนการบริ หาร ภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
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การวางแผน การจัดองค์กร และการควบคุม อยู่ในระดับสู ง ส่ วนด้านการจัดคนเข้าทางานและการ
อานวยการอยู่ในระดับปานกลาง ปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานในภาพรวมอยู่ในระดับสู ง การ
พัฒนาระบบบริ การในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลในภาพรวม ด้านการพัฒนาฐานข้อมูล
บริ การ และด้านการพัฒนาการจัดบริ การในบ้านอยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนด้านการพัฒนาการจัดบริ การ
ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลและการพัฒนาการจัดบริ การในชุ มชนอยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่ วนปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการพัฒนาระบบบริ ก ารในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และกระบวนการบริ หารองค์กร การพัฒนา
ระบบบริ ก ารในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพได้ร้ อ ยละ 21.6 และ 14.2 ตามล าดับ และปั ญ หา
อุปสรรคที่สาคัญ คือ ภาระงานหนัก เนื่ องจากบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรากาลัง การคมนาคม
ยากล าบาก ท าให้ก ารพัฒนาระบบการบริ ห ารในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลท าได้ย าก
ข้อเสนอแนะต่อผูบ้ ริ หาร ควรเพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมตามโครงสร้ างอัตรากาลัง และสนับสนุน
อุปกรณ์ การปฏิ บตั ิงานอย่างเพียงพอ เน้นเครื อข่ายอาสาสมัครมากขึ้น เพื่อเพิ่มการพัฒนาระบบ
บริ การในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
เยาวเรศ ประภาษานนท์ และคณะ (2557) เรื่ อง การรับรู ้สมรรถนะปฏิบตั ิการพยาบาล
ครอบครัวและชุ มชนของนักศึ กษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี สรรพสิ ทธิ ประสงค์
พบว่านักศึกษาพยาบาลมีการรับรู ้สมรรถนะปฏิบตั ิการพยาบาลครอบครัวและชุมชนในระดับสู งทุก
ข้อ โดยคะแนนเฉลี่ยการรับรู ้สมรรถนะรายข้อสู งสุ ด 3 ข้อแรก ได้แก่ การตรวจร่ างกาย 10 ท่า การ
ตรวจสายตา การให้วคั ซี นป้ องกันโรคในเด็ก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด
คือ การให้บริ การอนามัยโรงเรี ยน
ปานทิพย์ ปูรณานนท์ และทัศนีย์ เกริ กกุลธรม (2554) ทาการวิจยั เรื่ องความสามารถ
และทัศนคติในการปฏิ บตั ิการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ของนักศึกษาพยาบาล พบว่า
ปัจจัยทานายสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่3 และ 4 ได้แก่ เกรดในรายวิชาวิจยั ทางการพยาบาล ทัศนคติต่อ
การเรี ย นภาคปฏิ บ ัติ ที่ เ น้ น การปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลโดยใช้ ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ การรั บ รู ้ ต่ อ
พฤติ กรรมการสอนทางคลี นิกของอาจารย์ และการรั บรู ้ ต่อสิ่ งแวดล้อมในการสอนภาคปฏิบตั ิ มี
ความสั ม พันธ์ และสามารถร่ ว มกันท านายสมรรถนะของนัก ศึ ก ษาพยาบาลในการปฏิ บ ัติ ก าร
พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในนักศึกษาพยาบาลได้ร้อยละ 39.6
ปริ ญญา จิตอร่ าม (2554) เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ การจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัย มีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาตัวบ่งชี้ การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชน
ของสถานี อนามัย และวัดสภาพการจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพในชุ ม ชนของสถานี อนามัย กลุ่ ม
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ตัวอย่างคือ สถานีอนามัยทัว่ ประเทศ จานวน 9,759 แห่ง ตัวอย่างการวิจยั ได้จากการสุ่ มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน ได้กลุ่ มตัวอย่าง จานวน 370 แห่ งพบว่า ตัวบ่งชี้ การจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพใน
ชุ มชนของสถานี อนามัย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้านบุคลากร ได้แก่
ภาวะ ผูน้ า การเสริ มพลังอานาจ และการจูงใจ องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการในการจัดการ
ความรู ้ ก ารได้ ความรู ้ ใ หม่ การด าเนิ น การใช้ค วามรู ้ ใ หม่ และการประเมิ น ผลการใช้ค วามรู ้
องค์ป ระกอบที่ 3 ด้า นองค์ก ร ได้แ ก่ โครงสร้ า งของสถานี อ นามัย วิ สั ย ทัศ น์ / พัน ธกิ จ /กลยุท ธ์
วัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศ การทางาน องค์ประกอบที่ 4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ ง
สถานี อนามัยทัว่ ประเทศมีการจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.22, S.D. =
0.49) โดยเมื่ อจาแนกตามองค์ป ระกอบ พบว่า ทุ ก องค์ป ระกอบมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก และ
องค์ประกอบด้านบุคลากรมีการจัดการความรู ้อยูใ่ น ระดับสู งสุ ด (ค่าเฉลี่ย = 3.97, S.D. = 0.70) เมื่อ
เทียบกับองค์ประกอบอื่นๆ และประเด็นการส่ งเสริ มสุ ขภาพในชุมชน
สุ นีย์ เครานวล (2552) ทาการวิจยั เชิ งคุณภาพเพื่อบรรยายและอธิ บายผลกระทบของ
สถานการณ์ความไม่สงบต่อพยาบาลที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า ผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของพยาบาลนอกโรงพยาบาลคือ 1) เสี่ ยงต่อการถูกทาร้าย 2) ลดการทางานเชิง
รุ ก ส่ วนปั ญหาการปฏิบตั ิหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบ 3) ด้านการบริ หารจัดการ
และการทางานเป็ นทีม ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทุกข้อ โดยพบว่าด้านการบริ หารจัดการและการ
ทางานเป็ นทีมในด้านสามารถสื่ อสารประสานงานกับทุกภาคส่ วนในการดูแลของบุคคล ครอบครัว
ละชุ มชนสู งสุ ดอยูใ่ นระดับ รองลงมา คือด้านสามารถกากับ ติดตามและเฝ้าระวังภาวะสุ ขภาพ การ
ดู แลสุ ขภาพและคุณภาพชี วิตบุคคล ครอบครัวและชุ มชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู ้ อยูใ่ น
ระดับดี ส่วนด้านสามารถออกแบบการทางานร่ วมกับบุ ค คลครอบครั วและชุ มชนให้ตอบสนอง
ปั ญหาและประเด็นด้านสุ ขภาพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดบริ การสุ ขภาพมีค่าต่าสุ ดแต่อยูใ่ น
ระดับดี เช่ นกัน 4) ด้านมนุ ษยสัมพันธ์และทักษะการสื่ อสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทุกข้อ โดย
พบว่ามนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่ อสารในด้านสามารถพูดให้คนอื่นเข้าใจได้สูงสุ ดอยูใ่ นระดับดี
รองลงมา คือ ด้านมีทกั ษะในการสื่ อสารกับคนในชุ มชนได้ทุกระดับ อยู่ในระดับดี ส่วนด้านสร้าง
เครื อข่ายในการทาในชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีค่าต่าสุ ด แต่อยูใ่ นระดับดีเช่นกัน
สุ นิต โชติกุล (2553) ศึกษาระดับสมรรถนะตนเองของพยาบาลประจากลุ่ ม ภารกิ จ
หัวหน้าพยาบาลในศูนย์บริ การสาธารณสุ ขสานักอนามัย กรุ งเทพมหานครพบว่า สมรรถนะด้าน
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และความสามารถด้านสารสนเทศต่าสุ ด โดยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับที่ 3 (มี
ประสบการณ์ ) ในขณะที่สมรรถนะด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับที่ 4 (เก่ง) และระดับที่ 5 (เชี่ ยวชาญ) 2)
ด้านภาวะผูน้ า ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทุกข้อ โดยพบว่าด้านภาวะผูน้ าในด้านประสานงานกับ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดอยูใ่ นระดับดีรองลงมา คือ ด้านมี
วิจารณญาณในการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับดีส่วนด้านการเป็ นผูน้ าในการ
ทางานในชุมชนมีค่าต่าสุ ด แต่อยูใ่ นระดับดีเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก บทบาทการเป็ นผูน้ าในการทางาน
ในชุมชน ส่ วนใหญ่เป็ นบทบาทของพัฒนากร แกนนาชุ มชน ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในชุมชนจึงมีบทบาทเด่นในด้านการประสานงานมากกว่าเป็ นผูน้ าในชุมชน
และจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่การแสดงบทบาทเป็ นผูน้ าในชุมชนจึงลดลง
อมร แก้ วใส และคณะ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเสนอรู ปแบบจาลองการดาเนิ นงาน
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ พึ ง ประสงค์สาหรั บ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพตาบล และเสนอทิ ศทางการ
ดาเนิ นงานส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผลการศึกษา พบประเด็น
สาคัญ 2 ประการประการแรก การบริ หารจัดการเพื่อสนับสนุน การดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ยังมี
ข้อจากัดด้านนโยบายและโครงสร้างระบบราชการ ยังขาดกลไกนโยบายที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในการ
กาหนด และประสานถ่ายทอดนโยบายลงสู่ ผูป้ ฏิ บตั ิงานในพื้นที่ ประการที่สอง การจัดการระบบ
บริ การ พบว่า โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล มีการศึกษา และประเมินสภาพแวดล้อมชุ มชน
ก่อนนามาสู่ กระบวนการทางานและจัดบริ การที่สอดคล้องกับความต้องการของชุ มชน ส่ วนใหญ่
สามารถให้บ ริ การ ได้ตามมาตรฐานบริ ก ารของแต่ ละวิชาชี พ มี ก ารส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อข่าย
สุ ขภาพในภาคประชาสังคม และองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ น เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนางาน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ประไพพิศ สิ งหเสม และคณะ (2559) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ด้านการพยาบาลผูส้ ู งอายุของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สงขลา การวิจยั นี้ เป็ น
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงตามสภาพจริ ง ของสมรรถนะด้า นการพยาบาลผูส้ ู ง อายุ ของนัก ศึ ก ษาพยาบาล
วิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ด าเนิ น การวิ จ ัย 3 ขั้น ตอน คื อ ขั้น ตอนที่ 1 ก าหนด
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลผูส้ ู งอายุ โดยศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ เชิ ง
ลึ ก ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ องค์ป ระกอบและพัฒนาตัวบ่ งชี้ กลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์วิท ยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ
ที่ เป็ นแหล่ งฝึ กภาคปฏิ บตั ิ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จานวน 345 คน ใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่ วน เครื่ องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม จานวน46 ข้อ ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิ งเนื้ อหาโดยใช้ค่า CVI จากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 9 คน ได้ค่าดัชนี ความเที่ยงตรงทั้งฉบับ (SCVI) เท่ า กับ .92 หาค่ า ความเชื่ อมัน่ โดยใช้สู ตรสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค ได้ค่ า ความ
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เชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ .98 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ด้วย
วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ใช้วิธีหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธโกนอล ด้วยวิธีแวริ แมกซ์
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามสภาพจริ ง กับกลุ่ มผูร้ ู ้ แจ้งชัด กลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่
นัก ศึ ก ษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ปี การศึ ก ษา 2558 จานวน 27 คน ใช้วิธี สุ่ ม ตัวอย่า งแบบสุ่ มอย่างง่ าย
เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถามจานวน 42 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
3 คน และหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ทั้ง
ฉบับ เท่ า กับ .95 วิเคราะห์ ข ้อมู ล สถิ ติ ท ดสอบค่ า ที (t-test) ผลการศึ ก ษาพบว่า 1. องคประกอบ
สมรรถนะด้านการพยาบาลผูส้ ู งอายุ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ 42 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพแบบองค์รวมมี
14 ตัว บ่ ง ชี้ 2) สมรรถนะด้า นการใช้ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ มี 8 ตัว บ่ ง ชี้ 3) สมรรถนะด้า นการ
เสริ มสร้างพลังอานาจและคุณภาพการดูแล มี 11 ตัวบ่งชี้ และ 4) สมรรถนะด้านจริ ยธรรม มี 8 ตัว
บ่งชี้2. ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลผูส้ ู งอายุ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สงขลา จานวน 41 ตัวบ่งชี้ จากจานวนตัวบ่งชี ท้ งั หมด 42 ตัวบ่งชี้ มีความเที่ยงตรงตามสภาพ
จริ ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05, .01 และ .001 มีเพียง 1 ตัวบ่งชี้ เท่านั้น ที่ไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ คือ มีการเผยแพร่ ผลลัพธ์การวิจยั หรื อรายงานการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ (t
(26) = 1.58, p = 0.63)ควรนาทั้ง 4 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี้ ไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการ การ
เรี ยนการสอน การบริ การวิชาการตลอดจนการพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะด้านการ
พยาบาลผูส้ ู งอายุให้กบั นักศึกษาพยาบาล
รุ่ งนภา จันทรา และคณะ (2560) วิจยั เรื่ อง ทักษะการเรี ยนรู ้ศตวรรษที่ 21ของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุ ราษฎร์ธานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาพยาบาล ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุ ราษฎร์
ธานี กลุ่มตัวอย่างจานวน 244 คน สุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบสอบถามประเมินระดับ
ทัก ษะการเรี ยนรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 ของนัก ศึ ก ษาพยาบาล ประกอบด้วย 7 ด้าน ประกอบด้วย 1)
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 4) ทักษะด้านความร่ วมมื อ การ
ทางานเป็ นทีม และภาวะผูน้ า 5) ทักษะด้านการสื่ อสาร สารสนเทศ และรู ้เท่าทันสื่ อ 6) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร และ 7) ทักษะด้านอาชีพ และทักษะการเรี ยนรู ้
แบบสอบถามผ่านการหาคุ ณภาพของแบบสอบถามด้วยความตรงเชิ งเนื้ อหา ที่ผา่ นการตรวจสอบ
จากผูท้ รงคุ ณวุฒิ 3 คน ด้วยการหาดัช นี ค วามสอดคล้อง พบว่า มี ดัช นี ค วามสอดคล้องรายข้อ
มากกว่า .60 ทุ กข้อ หาความเที่ ยงด้วยการหาสั มประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าครอนบาคทั้ง ฉบับ เท่ากับ .96
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วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าทักษะการเรี ยนรู ้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ ธานี อยู่
ในระดับสู ง (M=3.99, SD=0.39) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อด้า น
ทักษะด้านความเข้าใจ ความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (M=4.14, SD=0.48) รองลงมา คือ
ทักษะด้านอาชีพ และทักษะการเรี ยนรู ้ (M=4.12, SD=0.47) จากผลการศึกษา เสนอให้อาจารย์ผสู ้ อน
นาผลการศึ กษาไปวางแผนจัดการเรี ยนการสอน เพื่อส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ ศตวรรษที่ 21 ให้
สามารถเรี ยนรู ้ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
วันเพ็ญ ศิวารมย์ (2552) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ มาตรฐานโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่ งชาติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวบ่งชี้ มาตรฐานโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตามแนวทางรางวัลคุณ ภาพแห่ งชาติ ที่กรมอนามัยพัฒนาขึ้ นเมื่อปี งบประมาณ 2550 (HPHNQA)
รวมทั้งเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้มาตรฐานโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพดังกล่าว ประชากร
ได้แก่ โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่
6 รวมทั้งสิ้ น 121 แห่ง กลุ่มตัวอย่างใช้สูตรคานวณค่า n ของ Taro Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 93
แห่ ง ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่ายอย่างเป็ นระบบจากทะเบียนรายชื่ อโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ครอบคลุ มทั้ง 8จังหวัด เครื่ องมือการวิจยั ผูว้ ิจยั พัฒนาจากมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตามรางวัลคุณภาพแห่ งชาติที่กรมอนามัยยกร่ างขึ้น โดยนาข้อคาถามที่เกณฑ์ถามถึง
“ดาเนินการอย่างไร” มาปรับเป็ นคาถามเชิงปริ มาณ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ
เรื่ อง ตัวชี้ วดั ของมาตรฐานโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่ งชาติที่กรม
อนามัยพัฒนาขึ้ น ผูแ้ ทนของแต่ละโรงพยาบาลนาเครื่ องมื อวิจยั ไปเก็บ ข้อมู ล ความคิ ดเห็ น ของ
บุคลากร 20-25 รายแล้วส่ งกลับคืน ผูว้ จิ ยั ได้รับแบบสอบถาม 1,011 ฉบับ ตรวจสอบความครบถ้วน
ของข้อมูลเหลือ 823 ฉบับนามาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ(Factor
Analysis) โมเดลสมการโครงสร้ า ง(Structuralequation modeling: SEM) รวมทั้ง การใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า ได้ตวั บ่งชี้ ที่เป็ นไปตามมาตรฐาน
HPHNQAที่กรมอนามัยพัฒนาขึ้น โดยสามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบใหม่เป็ น 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ป ระกอบที่ 1 ด้า นกระบวนการ ประกอบด้วย การออกแบบระบบงาน การจัดการและการ
ปรับปรุ งกระบวนการการทางาน ความพร้ อมต่อภาวะฉุ กเฉิ น การปรั บปรุ งกระบวนการทางาน
ผลลัพธ์ดา้ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ผลลัพธ์
ด้านการเงิ นและตลาด ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ดา้ นประสิ ทธิ ผลของกระบวนการ
และผลลัพ ธ์ ด้ า นการน าองค์ ก ร องค์ ป ระกอบที่ 2 ด้ า นการมุ่ ง เน้ น ผู ้รั บ บริ การและชุ ม ชน
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ประกอบด้วย ความรู ้ เกี่ ยวกับบุคลากร การสร้ างความสัมพันธ์กบั บุ คลากร การประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร ความรู ้เกี่ยวกับผูร้ ับบริ การและญาติ การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การและ
ญาติ การประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและญาติ ความรู ้เกี่ยวกับประชาชนในชุ มชน การ
สร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชนในชุ มชนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน และ
การวัดผลการดาเนิ นการองค์ประกอบที่ 3 ด้านการนาองค์กร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ค่านิ ยมด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การสื่ อสารและการดาเนิ นการขององค์กรด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การจัดการองค์กรกฎหมายและพฤติกรรมด้านจริ ยธรรม การสนับสนุนชุมชนสาคัญทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรกระบวนการจัดทากลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ดา้ นส่ งเสริ มสุ ขภาพ การจัดทา
และการถ่ ายทอดแผนปฏิ บตั ิ การส่ งเสริ มสุ ข ภาพ และ การคาดการณ์ ผลการดาเนิ นงานส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพองค์ประกอบที่ 4 ด้านการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู ้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์การ
ทบทวนและการปรับปรุ งการดาเนิ นการ การจัดการทรัพยากรด้านสารสนเทศ การจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพ การจัดการเพื่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ และการเพิ่มคุณค่าแก่บุคลากร
องค์ประกอบที่ 5 ด้านบุคลากร ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรและผูน้ า การประเมินความผูกพัน
ของบุคลากร ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร และบรรยากาศการทางานของบุคลากรด้าน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
สุ ปราณี ยมพุก (2554) ศึกษาองค์ประกอบและรู ปแบบยืนยันโครงสร้างองค์ประกอบ
สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล พบว่าประกอบด้วยสมรรถนะ 10 ด้าน 58
ตัวแปรย่อย โดยเรี ยงตามลาดับความสาคัญจากมากไปน้อย คือ 1)ด้านการประสานงาน มี 5 ตัวแปร
ย่อย 2) ด้านการสื่ อสารจูงใจ มี 4 ตัวแปรย่อย3) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ มี 6 ตัวแปรย่อย 4) ด้านการ
คิดในเชิงวิเคราะห์ มี 5 ตัวแปรย่อย 5) ด้านภาวะผูน้ า มี 10ตัวแปรย่อย 6) ด้านการทางานเป็ นทีม มี 6
ตัวแปรย่อย 7) ด้านการทางานชุมชนเชิงรุ ก มี 6 ตัวแปรย่อย 8) ด้านการบริ การที่ดีมี 7 ตัวแปรย่อย 9)
ด้านการมีส่วนร่ วมกับชุ มชน มี 4 ตัวแปรย่อย และ 10) ด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ มี 5
ตัวแปรย่อย
ลัด ดาวัล ย์ สื บ จิ ต (2557) ได้ท าการศึ ก ษาสร้ า งและพัฒนาตัวบ่ ง ชี้ สมรรถนะครู ใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าตัวบ่งชี้ สมรรถนะครู ใน
ศตวรรษที่ 21 สั ง กัด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน มี อ งค์ ป ระกอบหลัก 3
องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบหลักด้านการปฏิ บตั ิตนตามมาตรฐานวิชาชี พ 2) องค์ประกอบ
หลักด้านภาวะผูน้ าและการบริ หารจัดการ และ3) องค์ประกอบหลักด้านประสิ ทธิ ผลส่ วนบุคคล
และผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้ างตัวบ่งชี้ สมรรถนะครู ใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
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กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square =73.58, ค่า df = 39, ค่า P = 0.07, ค่า GFI= 0.98, ค่า AGFI = 0.96,
ค่า RMSEA = 0.04)
อัช ฌา สุ ว รรณกาญจน์ (2555) ที่ ศึ ก ษาวิจยั และพัฒนาสมรรถนะเชิ ง พื้นที่ ทางการ
พยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานของพยาบาลในจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า แนวทางการ
พัฒนาหลักสู ตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิ งพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุ มชนโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน
ของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสามจังหวัดชายแดนใต้มี 4กระบวนการ 15 ขั้นตอน คือ 1) กระบวนการ
เข้าใจชุมชน แบ่งเป็ น 6 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน, ขั้นประเมินปั ญหาเบื้องต้น
ของชุ มชน, ขั้นศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม, ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้ ในการประเมินชุ มชน, ขั้นสังเคราะห์
แผนงาน/โครงการแก้ปั ญหาอนามัยชุ มชน และขั้นสรุ ปข้อความรู ้ 2) กระบวนการเข้าถึ งชุ มชน
แบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาข้อมูลชุมชนร่ วมกับชุมชน, ขั้นวิเคราะห์และนาเสนอปั ญหา/ข้อมูล
ร่ วมกับชุ มชน, ขั้นจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาร่ วมกับชุ มชน, ขั้นวิเคราะห์ปัญหาและกาหนด
แนวทางแก้ไขร่ วมกับชุ มชน, ขั้นวางแผนงาน/โครงการแก้ไขปั ญหาอนามัยชุ มชนร่ วมกับชุ มชน 3)
กระบวนการพัฒนาชุมชน แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นดาเนินการพัฒนาอนามัยชุ มชนร่ วมกับชุ มชน
และขั้นประเมินผลการพัฒนาอนามัยชุมชนร่ วมกับชุมชน และ 4) กระบวนการสรุ ปประเมินผลและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นสรุ ปและประเมินผลการเรี ยนรู ้ร่วมกับชุ มชน และขั้น
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่า งผู เ้ ข้า รั บ การอบรม โดยจัด จัด เป็ นชุ ด การฝึ กอบรมหลัก สู ต รพัฒ นา
สมรรถนะเชิ งพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุ มชนโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานในจังหวัดชายแดนใต้ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยคู่มือวิทยากร คู่มือการฝึ กอบรม และเอกสารประกอบการค้นคว้า
Kogler et al. (1998) วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลทาให้ความร่ วมมือด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพใน
ชุมชนมีประสิ ทธิผลในมลรัฐ North Carolina จาก 10 สมาชิกความร่ วมมือโครงการเกี่ยวกับการเลิก
บุ หรี่ เพื่อป้ องกันมะเร็ ง ซึ่ งดาเนิ นการ 5 ปี เป็ นการประเมินผลในปี ที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ระดับความ
ร่ วมมือของสมาชิ ก ความพึงพอใจของสมาชิ ก คุ ณภาพของแผนปฏิ บตั ิการ การกระจายทรัพยากร
และการทาให้บรรลุ ผล ข้อเสนอแนะจากการวิจยั คือ ความร่ วมมื อพร้ อมด้วยการสื่ อสารที่ ดีและ
ทักษะของสมาชิ กอยู่ในระดับที่ สูงกว่าการมี ส่วนร่ วมของสมาชิ ก ความร่ วมมื อพร้ อมกับทัก ษะ
บุคลากร ทักษะของผูน้ ากลุ่ม การสื่ อสารที่ดี และการมุ่งเน้นงานที่สาคัญอยู่ในระดับที่สูงกว่าการ
กระจายทรัพยากร ความร่ วมมือพร้อมกับการมีเวลามากกว่าของบุคลากร การสื่ อสารที่ดี การทางาน
ร่ วมกันอย่างโดดเด่นกว่าและการมีโครงสร้างที่ซบั ซ้อนมากกว่า ทาให้มีระดับการบรรลุผลมากกว่า
Hogg, William et al. (2009) ได้วิจยั เรื่ อง กิ จกรรมการส่ ง เสริ มสุ ขภาพในการดู แ ล
สุ ขภาพเบื้องต้น : โมเดลการบรรลุ ผลสาเร็ จและปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง โดยการสารวจจากการสุ่ มอย่าง
ง่าย บุคลากรที่ให้บริ การปฐมภูมิ 137 คน ใน 4 โมเดลของการให้บริ การปฐมภูมิเมืองออนตาริ โอ
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(Ontario) ประเทศแคนาดาจากศูนย์บริ การสุ ขภาพชุมชน 35 แห่ง เครื อข่ายสุ ขภาพ 35 เครื อข่าย และ
หน่วยงานให้บริ การสุ ขภาพ 32 แห่ ง โดยมีผปู ้ ่ วยผูใ้ หญ่ท้ งั หมด 4,861 คน ที่มีส่วนร่ วมในการวิจยั
เรื่ องนี้ ผลการศึกษาพบว่า อัตราของการส่ งเสริ มสุ ขภาพสู งกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในศู นย์
สุ ขภาพชุ มชนเมื่ อเที ยบกับโมเดลบริ การอื่ นๆ ประมาณร้ อยละ 8 – 13 ผลการศึ กษาครั้ งนี้ ยืนยัน
ภายหลังที่ควบคุมสาหรับผูป้ ่ วยและข้อมูลโดยรวมของแพทย์ประจาครอบครัว ปั จจัยที่เกี่ยวข้องเชิ ง
บวกกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่เหตุผลของการมารับบริ การ คือ การมาตรวจสุ ขภาพเบื้องต้น การ
ดู แลภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง โดยผูป้ ่ วยได้รับการติดตาม พูดคุ ย กับบุคลากรคนเดิม จานวนพยาบาลที่
ให้บริ การ ร้อยละของผูใ้ ห้บริ การประจาครอบครัวซึ่ งเป็ นเพศหญิง การประชุ มกลุ่มย่อยของแพทย์
และระยะของการนัดที่ยาวกว่า บุคลากรในสหสาขาวิชาชี พดูแลการส่ งเสริ มสุ ขภาพเสมือนกับเป็ น
ส่ วนประกอบสาคัญของการดูแลระดับปฐมภูมิแต่ทว่าบุคลากรด้านอื่นให้ความสาคัญกับบทบาท
ของความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของการส่ งเสริ มสุ ขภาพอย่างได้ผล
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บทที่ 3
วิธกี ารดาเนินการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชน
ของนัก ศึ ก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สยาม โดยใช้ร ะเบี ย บวิธี วิจ ัย แบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่ ง ใช้ท้ งั ระเบี ย บวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Research)
และระเบียบวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)โดยใช้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of
Analysis) ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินการวิจยั และระเบียบวิธีการวิจยั ดังนี้
3.1 วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ ใช้ระเบี ยบวิธี วิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) ที่ มี ก ารศึ ก ษากลุ่ ม
ตัว แปรเดี ย ว โดยศึ ก ษาจากทฤษฎี แ ละงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง การสั ม ภาษณ์ และสอบถามระดับ
ความคิ ด เห็ น แบบกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเดี ย ว ศึ ก ษาสภาวการณ์ ไ ม่ มี ก ารทดลอง (the one shot,
non- experimental case study design
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย เพื่อให้การดาเนินการวิจยั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั ออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
ผูว้ ิจยั จัดเตรี ยมโครงร่ างวิจยั โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จากเอกสาร ตารา ข้อมู ล สถิ ติ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ
วารสาร และเว็บไซด์ต่างๆ และนามากาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั เสนอโครงการวิจยั เพื่อขออนุ มตั ิ
โครงการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนของการดาเนิ นการวิจยั ดังต่อไปนี้
ขั้น ที่ 1 การศึ ก ษาสมรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนของนัก ศึ ก ษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กับสมรรถนะด้านการ
พยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ท้ งั ของรัฐและเอกชน จากเอกสาร
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ตารา ข้อมูล สถิ ติ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ วารสาร และเว็บไซด์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.2 สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) อาจารย์พยาบาลประจาสาขา
การพยาบาลอนามัยชุ มชน 2) พยาบาลวิชาชี พที่ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับชุ มชน 3) พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ชุ ม ชน โดยใช้วิธี ก ารคัดเลื อกแบบเจาะจง มี เกณฑ์ก ารพิ จารณาจากคุ ณวุฒิ และประสบการณ์
ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน จานวน 7 คน
1.3 น าบทสรุ ป องค์ป ระกอบสมรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (Document
Study) และการสั ม ภาษณ์ ผู เ้ ชี่ ย วชาญและผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ มาวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis)
เพื่อไปสร้างข้อคาถามของแบบสอบถามความคิดเห็น
ขั้น ที่ 2 การวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบสมรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่ งใช้ท้ งั ระเบี ยบวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research
Methodology) มีข้ นั ตอนดังนี้
2.1 น าองค์ป ระกอบสมรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนของนัก ศึ ก ษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มาจัดท าเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่ อวัดระดับความ
คิดเห็นแบบลิเคอร์ท (Likert Scale)
2.2 ตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมือการวิจยั โดยการตรวจสอบความตรง (Content
Validity) ของแบบสอบถามความคิ ดเห็ น โดยหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้องรายข้อ ที่ เรี ย กว่า IOC
(Index of Item-Objective Congruence) ซึ่ งได้ผ ลค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งรายข้อ อยู่ ที่ 0.70-1.00
นามาปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือ และทดลองใช้เครื่ องมือ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มที่ใช้
วิจยั และนามาวิเคราะห์ หาค่าความเที่ ยง (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่ งผลการหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค ได้ความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .95
2.3 นาแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ อาจารย์พยาบาลประจาสาขาการพยาบาลอนามัยชุ มชนในคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม และ พยาบาลวิชาชี พที่ปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับชุ มชนที่ ปฏิ บตั ิ งานใน โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุ มชน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล และสถานี อนามัย
ของรั ฐ ที่ สั ง กัด กระทรวงสาธารณสุ ข ในจัง หวัด นนทบุ รี จัง หวัด สมุ ท รสาคร และจัง หวัด
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สมุ ท รปราการ รวมทั้ง ศู นย์บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ สั ง กัดส านัก อนามัย กรุ ง เทพมหานคร ที่ เป็ น
แหล่งฝึ กภาคปฏิบตั ิของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2.4 นาแบบสอบถามความคิดเห็ นที่ได้กลับคืนมาไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบ
เชิ งส ารวจ(Exploratory Factor Analysis: EFA) ด้ ว ยวิ ธี การสกั ด ปั จจั ย แบบการวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบหลั ก (Principal Component Analysis: PCA) และพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ สมรรถ นะ
ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ขั้นที่ 3 การยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย
ชุ ม ชนของนัก ศึ ก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สยาม เป็ นขั้น ตอนการน า
ผลการวิจยั ที่ได้จาการศึกษาเอกสาร และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณมายืนยันความเหมาะสม
(propriety standards) ความเป็ นไปได้ (feasibility standards) ความเป็ นประโยชน์ (utility standards)
และความถูกต้องครอบคลุม (accuracy standards) ด้วยวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ ผู ้
ททรงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั นาผลการวิจยั ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะมาจัดทารายงานการวิจยั
3.2 ประชาการและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) อาจารย์พยาบาลประจาสาขาการพยาบาลอนามัย
ชุ มชนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ 2) พยาบาลวิชาชี พที่ ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับ
ชุมชนที่ปฏิบตั ิงานใน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพตาบล และสถานี อนามัย เฉลิ ม พระเกี ยรติ ข องรั ฐที่ สัง กัดกระทรวงสาธารณสุ ข รวมทั้ง
ศู นย์บริ การสาธารณสุ ข ที่ สังกัดสานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร ที่ เป็ นแหล่ งฝึ กภาคปฏิ บ ัติข อง
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งสิ้ น 1,670 คน (ข้อมูล ณ เดือน
ตุลาคม 2560)
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) อาจารย์พยาบาลประจาสาขาการพยาบาลอนามัย
ชุ มชนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ 2) พยาบาลวิชาชี พที่ ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับ
ชุ มชนที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุ มชน โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพตาบล และสถานี อนามัย เฉลิ ม พระเกี ยรติ ข องรั ฐที่ สัง กัดกระทรวงสาธารณสุ ข รวมทั้ง
ศู นย์บริ การสาธารณสุ ข ที่ สังกัดสานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร ที่ เป็ นแหล่ งฝึ กภาคปฏิ บ ัติข อง
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ กาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามแนวคิ ดของ คอมเลย์และลี (Comrey & Lee, 1992) ได้เสนอแนะขนาดตัวอย่า งดัง นี้
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จานวน 50 ราย ถือว่า แย่มาก (very poor) จานวน 100 ราย ถือว่า ไม่ดี (poor) จานวน 200 ราย ถือว่า
พอใช้ไ ด้ (fair) จานวน 300 ราย ถื อว่า ดี (as a good) จานวน 500 ราย ถื อว่า ดี มาก (as excellent)
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ดีควรมีขนาด 300 คน ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเปิ ด
ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 313 คน ใช้วธิ ี การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่ วน (Proportional Stratified Random Sampling)
3.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ ยวชาญทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์ ความคิดเห็น
การเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ความคิดเห็ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อ
น ามาสรุ ป รวมกับ หลัก การแนวคิ ด ทฤษฎี ในการก าหนดตัว แปรที่ ศึ ก ษา ประชากรได้แ ก่
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และผูเ้ ชี่ ยวชาญ กลุ่ มตัวอย่างได้จากการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Samplings)
จานวน 7 คน โดยมีเกณฑ์ในการเลือก
1) เป็ นผู ท้ ี่ มี ต าแหน่ ง /มี ป ระสบการณ์ โ ดยตรงกับ สมรรถนะด้า นการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
2) มี ส่วนเกี่ ยวข้องในการส่ งเสริ มการจัดการสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย
ชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
3) ผู ม้ ี ผ ลงานเกี่ ย วกับ สมรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนของนัก ศึ ก ษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
โดยผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ในการนาแนวคิดที่มาจากความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้อง นาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ผนวกเข้ากับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อสรุ ปเป็ นข้อกระทงคาถามในแบบสอบถามความคิดเห็นในการเก็บข้อมูล
เชิงปริ มาณ
3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ ยวชาญทีใ่ ช้ ในการยืนยันผลการวิจัย
การยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samplings)
จานวน 5 คน โดยมีเกณฑ์ดงั นี้
1) เป็ นผูท้ ี่ มี ตาแหน่ ง / มี ป ระสบการณ์ โดยตรงกับ สมรรถนะด้า นการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
2) มี ส่ วนเกี่ ย วข้องในการจัดการสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
3) จบการศึกษาวุฒิปริ ญญาเอก
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4) เป็ นผูม้ ีทศั นคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ด้านการส่ งเสริ มและการจัดการสมรรถนะ
ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
3.2.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรศึกษาดังนี้
1) ตัวแปรพื้นฐาน คือตัวแปรที่ เกี่ ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่
เพศ อายุระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ในการทางาน
2) ตัวแปรศึกษา คือ ตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบของสมรรถนะด้านการ
พยาบาลอนามัย ชุ ม ชนของนัก ศึ ก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่ งได้จ ากการสรุ ปผลการ
วิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ และการยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื่ องมือในแต่ละขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรองค์ประกอบของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ใช้การศึกษาเอกสาร งานวิจยั และแบบ
สัมภาษณ์ก่ ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structure Questionnaires) ในการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) สอบถามความ
คิ ด เห็ น ของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านเกี่ ย วกับ ชุ ม ชนที่ ป ฏิ บ ัติ ง านใน โรงพยาบาลศู น ย์
โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุ มชน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล และสถานี อนามัยเฉลิม
พระเกี ยรติ ของรั ฐที่ สั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข รวมทั้งศู นย์บริ การสาธารณสุ ข ที่ สังกัดสานัก
อนามัย กรุ งเทพมหานคร ที่ เป็ นแหล่ งฝึ กภาคปฏิ บตั ิ ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
ขั้นที่ 3 การยืนยันองค์ประกอบตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ
นัก ศึ ก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสั มภาษณ์ ก่ ึ งมี โครงสร้ าง (Semi-Structure
Questionnaires) ในการยืนยันองค์ประกอบ
3.3.1 การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือวิจัย
การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณ และการวิจยั
เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
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การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือ
1) การศึกษาตัวแปรองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย
ชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ก่ ึงมี
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview)
1.1) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห ลั ก การแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้ได้
กลุ่มตัวแปรองค์ประกอบและนามาสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)
1.2) น า แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ กึ่ ง มี โ ค ร ง ส ร้ า ง ( Semi-Structured Interview)
ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 7 คน
2) การวิเคราะห์ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้
สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่ องมือใน
การวิ จ ัย ได้แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู ว้ ิ จ ัย ด าเนิ น การสร้ า งดัง นี้ สร้ า งแบบสอบถาม
(Questionnaire) ให้ค รอบคลุ ม ตัวแปรที่ เกี่ ย วข้องกับ ตัวบ่ ง ชี้ ส มรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย
ชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ โดยใช้ขอ้ คาถามจากตัวแปรที่ได้จากการสรุ ปผล
วิเ คราะห์ ท ฤษฎี แ ละงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญและ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ได้แ บบสอบถามจ านวน 100 ข้อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ การวิจ ัย โดยการ
ตรวจสอบความตรง (Content Validity) ของแบบสอบถามความ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องราย
ข้อ ที่เรี ยกว่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) ซึ่ งได้ผลค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้อ
อยู่ที่ 0.70-1.00 แล้วนามาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขเครื่ องมื อ และทดลองใช้เครื่ องมื อ (Try Out) กับ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มที่ใช้วิจยั จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) โดย
วิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่ งผลการหาค่าความ
เชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ .95
3) การยืนยันองค์ประกอบตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ก่ ึงมีโครงสร้ าง
(Semi-Structured Interview) ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็ น ในการยืนยันองค์ประกอบของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
และผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน
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3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลโดย
3.4.1) การสัมภาษณ์
3.4.2) การส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
3.5.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชน
ของนัก ศึ ก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จากการศึ ก ษาและวิเ คราะห์ เ อกสาร ( Document
synthesis) และการสั ม ภาษณ์ ผู ้เ ชี่ ย วชาญและผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
Analysis) เพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วนาไปกาหนดเป็ นตัวแปรในการวิจยั ครั้งนี้
3.5.2 การวิเคราะห์ความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) สาหรับ
ข้อคาถามในร่ างแบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้า นการ
พยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
3.5.3 การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
ใช้สถิติ ดังนี้
1) วิเคราะห์สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)
2) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ โดยใช้ ค ่า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต (Arithmetic Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยนาค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ตเปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์ตามแนวคิ ดของเบสท์ (Best) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 4.50-5.00 แสดงว่า ความเห็ น เกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบของตัว บ่ ง ชี้
สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 3.50-4.49 แสดงว่า ความเห็ น เกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบของตัว บ่ ง ชี้
สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ อยูใ่ นระดับมาก
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ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 2.50-3.49 แสดงว่า ความเห็ น เกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบของตัว บ่ ง ชี้
สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 1.50-2.49 แสดงว่า ความเห็ น เกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบของตัว บ่ ง ชี้
สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ อยูใ่ นระดับน้อย
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 1.00-1.49 แสดงว่า ความเห็ น เกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบของตัว บ่ ง ชี้
สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3.5.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป ด้วยวิธีสกัดปั จจัยแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis:
PCA) และการหมุ น แกนแบบแวริ แมกซ์ (varimax rotation) โดยถื อ ว่ า ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
องค์ประกอบ โดยพิจารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) ที่มากกว่า 1 และถือเอาค่า
องค์ประกอบที่ ใช้ค่า factor loading ของตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบที่ มีค่าที่ 0.60 ขึ้ นไป และ
ต้องมีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)
3.5.5 การวิเคราะห์เพื่อยืนยันองค์ประกอบจากการให้ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ ใช้
การวิ เ คราะห์ ด้ว ยค่ า ความถี่ (frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (percentage) และการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(content analysis)
3.6 สรุ ป
วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อทราบองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการ
พยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ การดาเนิ นการวิจยั แบ่งออกเป็ น
3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตัวแปรองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัยชุ มชนของนัก ศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันองค์ป ระกอบของตัวบ่ง ชี้ สมรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ในขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตัวแปรองค์ประกอบของตัวบ่งชี้
สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นการศึกษา
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis) ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย
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ชุ ม ชนของนัก ศึ ก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ไปวิ เ คราะห์ ห าองค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ด้วยวิธี ก ารสกัดปั จจัย แบบการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบหลัก
(Principal Component Analysis: PCA) และขั้น ตอนที่ 3 การยื น ยัน องค์ ป ระกอบของตัว บ่ ง ชี้
สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึ กษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ในขั้นที่ 2
มานาเสนอเป็ นองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มายืนยันความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็ นไปได้
(feasibility standards) ความเป็ นประโยชน์ (utility standards) และความถู ก ต้ อ งครอบคลุ ม
(accuracy standards) ด้วยวิธี ก ารวิจยั เชิ งคุ ณภาพ จากการสัมภาษณ์ ผู ้ทรงคุ ณวุฒิและผูเ้ ชี่ ย วชาญ
จานวน 5 ท่าน เพื่อใช้ในการยืนยันองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย
ชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม 2) เพื่อยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมผลการวิจยั ประมวลข้อมูลการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการพัฒนา
ตัวบ่ ง ชี้ ส มรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนของนัก ศึ ก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ เพื่อทราบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ เพื่ อทราบผลการยืนยัน องค์ป ระกอบและการพัฒนาตัว บ่ ง ชี้
สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม จากผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ เพื่อทราบองค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
กลุ่ ม ตัวอย่า งในการตอบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 313 คน โดยส่ ง แบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีขอ้ คาถามจานวน 100 ข้อ ไปยังผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 313 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาจานวน 313
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่มีความสมบรู ณ์มาวิเคราะห์ผล ดังนี้
ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 313 คน เมื่อแยกพิจารณา
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) ดังรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

รวม

104
209
313

33.2
66.8
100

รวม

67
146
44
56
313

21.4
46.6
14.1
17.9
100

220
1
84
8
313

70.3
0.3
26.8
2.6
100

45
264
4
313

14.4
84.3
1.3
100

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20 – 30 ปี
31– 40 ปี
41 – 50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม
ตาแหน่งหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน
อาจารย์พยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
อื่นๆ
รวม
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ตารางที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม (ต่อ)
สถานภาพ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี
มากกว่า 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี
มากกว่า 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี
20 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้ อยละ

71
96
46
39
61
313

22.7
30.7
14.7
12.5
19.5
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามความคิ ดเห็ นรวมทั้งสิ้ น 313 คน ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 209 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.8 และเป็ นเพศชาย จานวน 104คน คิดเป็ นร้อยละ
33.2 ตามลาดับ อายุ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 146 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 46.6 รองลงมา มีอายุ 20 – 30 ปี จานวน 67 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.4 มีอายุ 50 ปี ขึ้ นไป
จานวน 56 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.9 และ มี อายุ 41 – 50 ปี จานวน 44 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 14.1
ตามลาดับ ระดับการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
จานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.3 และรองลงมา มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน 84
คน คิดเป็ นร้อยละ 26.8 มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2..6 และ มี
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3 ตามลาดับ สถานภาพ
เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามดารงตาแหน่งพยาบาลวิชาชี พ
จานวน 264 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.3 รองลงมามีตาแหน่งอาจารย์พยาบาล จานวน 45 คน คิดเป็ น
ร้ อย ล ะ 14.4 แล ะ มี ต าแหน่ งอื่ นๆ จ านวน 4 คน คิ ดเป็ นร้ อย ล ะ 1.3 ตามล า ดั บ
และสภาภาพเกี่ ย วกับ ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง าน พบว่า ผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่
มีประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงานมากกว่า 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.7
รองลงมา มี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านไม่ เ กิ น 5 ปี จ านวน 71 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 22.7
มี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านมากกว่ า 20 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 61 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 19.5
มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.7
และมีประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ
12.5 ตามลาดับ
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2. การวิเ คราะห์ เ พื่ อทราบองค์ ประกอบและตัว บ่ ง ชี้ ส มรรถนะด้ า นการพยาบาล
อนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้า นการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามตามขั้นตอนดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ตวั บ่งชี้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์จาก
ค่ามัช ฌิ ม เลขคณิ ต ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนาค่ามัช ฌิ ม เลขคณิ ต ที่ ไ ด้ม าเที ย บ
กับ เกณฑ์ตามแนวคิ ดของเบสท์ (Best) รายละเอี ย ดดัง ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ามัช ฌิ ม เลขคณิ ต ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแต่ละตัวบ่งชี้
ของตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
(n=313)
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ มัชฌิม
ส่ วน
ระดับ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เลข เบี่ยงเบน ความ
สยาม
คณิต มาตรฐาน คิดเห็น
1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความโอบอ้อมเอื้ออารี
4.22
.652
มาก
2. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ในตนเอง
4.30
.635
มาก
3. มีคุณธรรมและจริ ยธรรมของวิชาชีพ
4.37
.585
มาก
4. มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ น่า เชื่ อถื อในฐานะพยาบาลผูม้ ี ค วามรู ้
4.32
.669
มาก
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
5. เป็ นต้น แบบด้า นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และด้า นมี จิ ต
4.22
.632
มาก
สาธารณะ
6. มี วุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุ มอารมณ์ และ
4.29
.613
มาก
โต้แย้งด้วยเหตุผล
7. มี ค วามสามารถในการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ และการใช้
4.11
.755
มาก
วิจารณญาณทางคลินิก
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ตารางที่ 2 ค่ามัช ฌิ ม เลขคณิ ต ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแต่ละตัว
บ่งชี้ของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ต่อ)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ มัชฌิม
ส่ วน
ระดับ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เลข เบี่ยงเบน ความ
สยาม
คณิต มาตรฐาน คิดเห็น
มี ท ัก ษะในการสื่ อสารเชิ ง วิ ช าชี พ รวมทั้ง การให้
4.04
.762
มาก
คาปรึ กษา และการสร้างบรรยากาศให้เกิดความเชื่อถือ
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด โดยแสดงออกด้วย
4.20
.699
มาก
ภาษา ท่าทางที่เหมาะสม
มีสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ วางตนเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 4.28
.596
มาก
ให้ความช่ วยเหลื อจากผูอ้ ื่ นได้ตามศักยภาพและความ
4.31
.612
มาก
เหมาะสม
สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู ้ทางการพยาบาลและ
4.10
.709
มาก
สุ ขภาพ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน
มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี และแสดงออกถึงความพยายาม
3.96
.594
มาก
ในการลดปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
มีพฤติกรรมบริ การที่แสดงออกถึ งความกระตือรื อร้ น
4.16
.516
มาก
ในการให้บริ การแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน
ตระหนัก ในสิ ท ธิ และหน้าที่ ใ นการปฏิ บ ัติงาน และ
4.24
.637
มาก
รับผิดชอบในหน้าที่ตามขอบเขตวิชาชีพ
มีความใฝ่ รู ้ และนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
4.18
.645
มาก
งานที่รับผิดชอบ
มี คุ ณลั ก ษณะของผู ้ น า ใช้ ก ลวิ ธี การน าในการ
3.95
.629
มาก
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
สามารถให้เ หตุ ผ ล เพื่ อ โน้ม น้า วให้ ผู ้อื่ น มี ค วามคิ ด
3.91
.683
มาก
คล้อยตาม
สามารถจู ง ใจ และสร้ า งบรรยากาศที่ ดี ในการ
4.09
.697
มาก
ปฏิบตั ิงาน
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ตารางที่ 2 ค่ามัช ฌิ ม เลขคณิ ต ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแต่ละตัว
บ่งชี้ของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ต่อ)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ มัชฌิม
ส่ วน
ระดับ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เลข เบี่ยงเบน ความ
สยาม
คณิต มาตรฐาน คิดเห็น
มี ค วามสามารถในการตัด สิ น ใจ เพื่ อ ประโยชน์ ของ
4.10
.722
มาก
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
มีทกั ษะในการเจรจาต่อรองด้วยเหตุผล และประโยชน์
3.92
.824
มาก
ร่ วมกันในสถานการณ์ที่ไม่ซบั ซ้อน
มีความรู ้ เจตคติที่ดีในการพัฒนาคุ ณภาพ และมี ส่วน
4.15
.645
มาก
ร่ วมในการดาเนินงานโครงการต่างๆ ในชุมชน
สามารถแก้ไ ขปั ญหาในการปฏิ บ ตั ิ ง านโดยใช้ข ้อมู ล
4.08
.713
มาก
ความรู ้ และวิธีการที่เหมาะสม
มีความรู ้ ในหลักการทางานเป็ นทีม การสร้ างทีมงาน
4.31
.601
มาก
และการนาทีมงาน
มีความรับผิดชอบต่อการทางานของทีมและผลลัพธ์ที่
4.15
.737
มาก
เกิดขึ้น
มีทกั ษะในการทางานกับชุ มชน สามารถปรับตัวเข้าหา
4.15
.799
มาก
ชุมชนได้เป็ นอย่างดี
สามารถสื่ อ สารได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ว ยภาษา
4.30
.786
มาก
ท่าทางที่เหมาะสม
สามารถนาเสนอและพูดในเวทีสาธารณะได้
4.07
.728
มาก
สามารถมองบริ บ ทของชุ ม ชนได้ เข้า ใจในการเป็ น
มาก
4.56
3.389
ชุมชน ผูน้ าท้องถิ่น และสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อชุมชน
ที่สุด
มีความเข้าใจวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวติ และ
4.02
.832
มาก
เป้าหมายของชุมชน
มี ความตระหนักในคุ ณค่า ความเชื่ อ และศักดิ์ ศรี ของ
4.25
.671
มาก
ความเป็ นมนุษย์
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ตารางที่ 2 ค่ามัช ฌิ ม เลขคณิ ต ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแต่ละตัว
บ่งชี้ของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ต่อ)

32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ มัชฌิม
ส่ วน
ระดับ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เลข เบี่ยงเบน ความ
สยาม
คณิต มาตรฐาน คิดเห็น
ส่ งเสริ มให้บุคคลในชุ มชนได้รับ รู ้ และเข้าใจในสิ ท ธิ
4.14
.545
มาก
ของตน
มี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อผลที่ เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บ ตั ิ ก าร
4.18
.809
มาก
พยาบาลของตน
สามารถวิเ คราะห์ ป ระเด็ น จริ ย ธรรมและกฎหมายที่
3.97
.719
มาก
เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิการพยาบาล
สามารถศึ ก ษาข้อ มู ล สุ ขภาพชุ ม ชนที่ จ าเป็ น ตาม
มาตรฐานการบริ ก ารพยาบาลและการผดุ งครรภ์ใ น 4.12
.719
มาก
ระดับปฐมภูมิ
สามารถคัดกรองสุ ขภาพตามปั ญหาสุ ขภาพตามกลุ่ ม
อายุ และภาวะคุ ก คามสุ ข ภาพในท้อ งถิ่ น และตาม 4.09
.684
มาก
นโยบายของประเทศ
สามารถเฝ้ าระวังการเกิ ดโรค ความเจ็บป่ วย และภาวะ
4.04
.724
มาก
คุกคามต่อสุ ขภาพคนในพื้นที่รับผิดชอบ
สามารถระบุ ปั ญหาสุ ขภาพของชุ ม ชน กลุ่ ม คน
4.01
.758
มาก
ครอบครัว บุคคลในชุมชน
สามารถวางแผน ออกแบบจัด กิ จ กรรมการบริ การ
3.94
.749
มาก
สุ ขภาพ และประเมินผล
สามารถช่วยเหลือผูป้ ่ วยเข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพและ
4.00
.669
มาก
ดูแลสิ ทธิประโยชน์ที่ผปู ้ ่ วยควรจะได้รับ
สามารถบริ หารจัดการปั ญหาที่ซับซ้อน ครอบคลุมทุก
4.05
.761
มาก
มิติ
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ตารางที่ 2 ค่ามัช ฌิ ม เลขคณิ ต ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแต่ละตัว
บ่งชี้ของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ต่อ)

42.

43.

44.

45.
46.
47.

48.
49.
50.

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ มัชฌิม
ส่ วน
ระดับ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เลข เบี่ยงเบน ความ
สยาม
คณิต มาตรฐาน คิดเห็น
สามารถวินิจฉัยปั ญหา ดู แลบุ คคลเฉพาะกลุ่ ม/เฉพาะ
โรค โดยบูรณการหลักฐานเชิงประจักษ์และเหตุผลทาง 4.00
.626
มาก
คลินิกในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างเป็ นองค์รวม
สามารถบริ หารจัดการผูป้ ่ วยที่ ต้องการการดู แลอย่า ง
ต่อเนื่ องที่บา้ นโดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังผูส้ ู งอายุ 4.13
.730
มาก
ผูพ้ ิการ มารดาและทารก ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
สามารถประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านที่ ส ามารถสร้ า ง
ความเชื่ อมัน่ แก่ ชุ ม ชน ครอบครั ว และบุ ค คลในการ 3.89
.754
มาก
ให้บริ การที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถเสริ ม พลัง กลุ่ ม เสี่ ย งให้ ส ามารถสร้ า งเสริ ม
3.90
.704
มาก
สุ ขภาพป้ องกันโรคและฟื้ นฟูสภาพ
ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยแสดงออกซึ่งความเมตตา กรุ ณา
4.34
.599
มาก
คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ
สามารถประเมินสภาพบุ คคล ครอบครั ว และชุ มชน
โดยใช้ ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ ที่ เ หมาะสมกับ บุ ค คล 4.20
.607
มาก
วัฒนธรรม ภาวะสุ ขภาพ จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความรู ้ในการปฏิ บตั ิงานกับ
4.13
.587
มาก
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
ให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์
4.16
.687
มาก
ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน
สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยั ในการแสวงหา
3.81
.726
มาก
ความรู ้เพื่อพัฒนาชุมชนได้
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ตารางที่ 2 ค่ามัช ฌิ ม เลขคณิ ต ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแต่ละตัว
บ่งชี้ของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ต่อ)

51.
52.
53.
54.

55.
56.

57.
58.
59.
60.

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ มัชฌิม
ส่ วน
ระดับ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เลข เบี่ยงเบน ความ
สยาม
คณิต มาตรฐาน คิดเห็น
สามารถประเมินปั จจัยเสี่ ยงและปั จจัยที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ
4.07
.695
มาก
ทั้งปั จจัยด้านบุคคล สิ่ งแวดล้อม
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล และวินิจฉัยการพยาบาลโดย
3.93
.835
มาก
ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อมูล
สามารถวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัย
4.07
.764
มาก
การพยาบาล และเหมาะสมกับบริ บททางสังคม
ปฏิ บตั ิการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลและแผนการพยาบาล โดยใช้ศาสตร์ ทางการ 4.10
.692
มาก
พยาบาล
สามารถประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลอย่ า ง
4.17
.706
มาก
ต่อเนื่อง
สามารถประเมิ นปั จจัย เสี่ ย งต่ อภาวะสุ ข ภาพ วินิจฉัย
ภาวะสุ ขภาพ ภาวะเสี่ ยงต่อโรคและความเจ็บป่ วยแก่ 4.14
.702
มาก
บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน
มี ค วามรู ้ ใ นหลัก การบริ หารจัด การ และหลัก การ
4.04
.794
มาก
เสริ มสร้างพลังอานาจ
สามารถวางแผนการสร้ า งเสริ มสุ ขภาพบุ คคล
4.04
.717
มาก
ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
สามารถให้ ภู มิ คุ ้ ม กั น โรคพื้ น ฐานตามแนวทางที่
4.18
.683
มาก
กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด
สามารถให้คาแนะนาการเลี้ยงดู และพัฒนาการของเด็ก
3.99
.734
มาก
ปกติ
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ตารางที่ 2 ค่ามัช ฌิ ม เลขคณิ ต ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแต่ละตัว
บ่งชี้ของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ต่อ)

61.

62.

63.
64.
65.

66.

67.

68.

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ มัชฌิม
ส่ วน
ระดับ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เลข เบี่ยงเบน ความ
สยาม
คณิต มาตรฐาน คิดเห็น
มีความรู ้ดา้ นวิทยาการระบาด และสถานการณ์เกี่ยวกับ
โรค/การเจ็บป่ วยภัยพิบตั ิ ที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพใน 4.03
.733
มาก
ชุมชนที่รับผิดชอบ
มีความรู ้เรื่ องโรค พยาธิสภาพ การกระจายของโรคการ
วิเคราะห์ การสอบสวนโรค การเฝ้าระวัง/การเจ็บป่ วยที่ 3.92
.909
มาก
เป็ นปัญหาสุ ขภาพในชุมชน
มี ค วามรู ้ เ รื่ อ งการตรวจ การวิ นิ จ ฉัย และการรั ก ษา
4.07
.728
มาก
เบื้องต้น
สามารถประเมิ นสุ ขภาพผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพ
4.07
.762
มาก
กายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
สามารถวางแผน ให้ก ารบ าบัดทางการพยาบาล การ
ฟื้ นฟู ส ภาพ และประเมิ น ผลการดู แ ลผู ้ป่ วยกลุ่ ม ที่ มี 4.19
.732
มาก
ปั ญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
สามารถประสานความร่ วมมือในการจัดการดู แลอย่าง
ต่อเนื่อง กับครอบครัวของผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพ 4.18
.638
มาก
กายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
สามารถเป็ นที่ปรึ กษาและให้ขอ้ มูลทางด้านสุ ขภาพแก่
ผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วย 4.17
.756
มาก
เรื้ อรัง
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพ
การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย กลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและ 4.08
.692
มาก
จิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุมชน
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ตารางที่ 2 ค่ามัช ฌิ ม เลขคณิ ต ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแต่ละตัว
บ่งชี้ของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ต่อ)

69.

70.

71.
72.

73.

74.
75.
76.

77.

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ มัชฌิม
ส่ วน
ระดับ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เลข เบี่ยงเบน ความ
สยาม
คณิต มาตรฐาน คิดเห็น
มี ท ัก ษะในการส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น ดู แ ลรั ก ษา ฟื้ นฟู
สุ ข ภาพในผู ป้ ่ วยกลุ่ ม ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพกายและจิ ต/ 4.06
.741
มาก
ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุมชน
มี ท ัก ษะการพัฒ นาศัก ยภาพด้า นการดู แ ลสุ ข ภาพแก่
ผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วย 4.19
.710
มาก
เรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะการดูแลประคับประคองผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายที่บา้ น 3.88
.786
มาก
มีทกั ษะการจัดการดู แลสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย ใน
ผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วย 4.10
.802
มาก
เรื้ อรังและ ผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะในการป้ องกันและควบคุมการแพร่ กระจายเชื้ อ
ในสถานบริ การ และในผูป้ ่ วยที่ สัมผัสโรค/กลุ่ มเสี่ ยง 4.20
.700
มาก
ในชุมชน
มี ท ัก ษะในการจัด การดู แ ลประชาชนพร้ อ มรั บ ใน
3.88
.760
มาก
สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
สามารถดูแลบรรเทาอาการ ปฐมพยาบาล รับและส่ งต่อ
4.06
.765
มาก
ผูป้ ่ วยให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
มีทกั ษะในการจัดบริ การพยาบาลเชิ งรุ ก ที่สอดคล้อง
กับภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยกลุ่มที่ มีปัญหาสุ ขภาพกาย 3.96
.759
มาก
และจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุมชน
มี ท ัก ษะในการสอน และฝึ กทัก ษะให้ ผู ้ป่ วยและ
4.19
.623
มาก
ครอบครัวสามารถดูแลตนเองด้านสุ ขภาพได้
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ตารางที่ 2 ค่ามัช ฌิ ม เลขคณิ ต ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแต่ละตัว
บ่งชี้ของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ต่อ)

78.

79.
80.

81.
82.
83.
84.

85.
86.

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ มัชฌิม
ส่ วน
ระดับ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เลข เบี่ยงเบน ความ
สยาม
คณิต มาตรฐาน คิดเห็น
มี ท ัก ษะในการรวบรวมและเก็ บ ข้ อ มู ล ของบุ ค คล
ครอบครั ว และชุ ม ชนที่ จ าเป็ นต่ อ การวางแผน/
3.97
.805
มาก
โครงการ โดยใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
สามารถระบุ ปั ญหาสุ ขภาพของชุ ม ชน กลุ่ ม คน
4.19
.620
มาก
ครอบครัว บุคคลในชุมชน
สามารถวางแผน/ออกแบบ และปฏิ บตั ิ ก ารพยาบาล
หรื อกิจกรรมการดูแลสุ ขภาพกิจกรรมการจัดการปั จจัย
3.98
.795
มาก
เสี่ ย ง/ภาวะคุ ก คามสุ ข ภาพของประชาชนในพื้ น ที่
รับผิดชอบ
มีทกั ษะในการวางแผนและเขียนแผนงาน/โครงการได้ 4.06
.769
มาก
สามารถนาเสนอข้อมูลสุ ขภาพในรู ปแบบต่าง ๆ ได้
4.01
.736
มาก
สามารถจัดทาโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกัน
4.22
.722
มาก
โรคแก่ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน
สามารถใช้กลวิธีการดาเนินการสร้างความเข้มแข็งและ
สร้ า งความร่ ว มมื อ ของชุ ม ชนในการด าเนิ น การลด 3.96
.841
มาก
ปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
สามารถใช้ความรู ้ จากภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ น นามาใช้ใน
4.01
.780
มาก
การป้ องกันโรคและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
สามารถประเมิ นภาวะสุ ขภาพ ความสามารถในการ
ดู แ ลตนเอง วิ นิ จ ฉั ย การพยาบาลและปฏิ บ ัติ ก าร 4.02
.701
มาก
พยาบาลได้อย่างปลอดภัย
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ตารางที่ 2 ค่ามัช ฌิ ม เลขคณิ ต ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแต่ละตัว
บ่งชี้ของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ต่อ)

87.

88.
89.

90.
91.

92.
93.
94.

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ มัชฌิม
ส่ วน
ระดับ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เลข เบี่ยงเบน ความ
สยาม
คณิต มาตรฐาน คิดเห็น
สามารถใช้หลักการดูแลต่อเนื่ อง หลักการดูแลสุ ขภาพ
ที่บา้ น ในการพัฒนาผูด้ ู แลและครอบครัวในการดู แล 4.16
.618
มาก
สุ ขภาพตนเองได้
สามารถใช้หลักการดูแลแบบประคับประคอง ในการ
3.83
.849
มาก
ดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายที่บา้ นได้
สามารถนาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
ในการดูแลประชาชนทั้งกลุ่มสุ ขภาพดี กลุ่มเสี่ ยงผูป้ ่ วย 4.01
.708
มาก
กลุ่มโรคเรื้ อรัง และผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
มีความรู ้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและ
3.99
.846
มาก
ด้านการพยาบาล
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานที่จาเป็ นใน
การปฏิ บตั ิงาน โปรแกรมวิเคราะห์พ้ืนฐาน โปรแกรม
4.11
.750
มาก
นาเสนองาน การประมวล จัดเก็บ และนาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร
สามารถใช้เครื อข่ายสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ สื บค้น
4.15
.769
มาก
ข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพทางด้านการพยาบาล
สามารถจัดการข้อมูล และร่ วมพัฒนาระบบสารสนเทศ
4.06
.708
มาก
ในหน่วยงาน
สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมื อ งเพื่ อ การน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ 3.90
.708
มาก
ปฏิบตั ิงาน
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ตารางที่ ค่ามัช ฌิ ม เลขคณิ ต ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของแต่ละตัวบ่งชี้
ของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม (ต่อ)

95.

96.
97.
98.

99.

100.

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ มัชฌิม
ส่ วน
ระดับ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เลข เบี่ยงเบน ความ
สยาม
คณิต มาตรฐาน คิดเห็น
มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวโน้มด้าน
สุ ขภาพ ปั จจัยกาหนดภาวะสุ ขภาพสามารถดาเนิ นการ 4.02
.738
มาก
ตามทิศทางนโยบายสุ ขภาพ
สามารถจัด การสิ่ ง แวดล้อ มที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ระบบ
4.02
.701
มาก
สุ ขภาพในชุมชน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถสร้ า งบรรยากาศให้ทุก คนมี ส่วนร่ วมในการ
4.19
.702
มาก
ปฏิบตั ิงาน
สามารถผลัก ดันนโยบายที่ มี ผ ลต่ อสุ ข ภาพในชุ ม ชน
และ ขับ เคลื่ อ นนโยบายสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น 3.98
.733
มาก
รู ปธรรม
สามารถปรั บ ตัว ให้ ส อดคล้ อ งกับ บริ บททางสั ง คม
วัฒ นธรรม ยึ ด หลั ก ปฏิ บ ั ติ ต ามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ 4.29
.555
มาก
พอเพียง
สามารถวางแผนและดาเนินการจัดการความรู ้ได้อย่างมี
4.11
.716
มาก
ประสิ ทธิภาพ

จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมข้อ ค าถามทั้ง 100 ข้อ มี ค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต ( x )
อยู่ระหว่า ง 3.03-3.96 แสดงว่า ผูใ้ ห้ข ้อมู ล มี ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ค่ า ระดับ ของตัวบ่ งชี้ โดยมี ค่ า
มัชฌิมเลขคณิ ต ( x ) ตั้งแต่ระดับมากและมากที่สุด ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่า ง
0.773-1.393 โดยมีตวั บ่งชี้ ที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( x ) อยูใ่ นระดับมาก 99 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 99.00
และมีตวั บ่งชี้ที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( x ) อยูใ่ นระดับมากที่สุด 1 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 1.00
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3. การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้ สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชน
ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป มี ข ้อ ตกลงเบื้ อ งต้น ที่ ส าคัญ คื อ การตรวจสอบความเหมาะสมที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบนั้น โคมเรย์และลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการพิจารณาจานวนตัวอย่างที่
เหมาะสมต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบว่า จานวนตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง ไม่เหมาะสมอย่างยิง่ จานวน
ตัวอย่าง 100 ตัวอย่าง ไม่เหมาะสม จานวนตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง พอใช้ จานวนตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง
ดี จ านวนตัว อย่ า ง 500 ตัว อย่ า ง ดี ม าก และจ านวนตัว อย่ า งมากกว่ า 1,000 ตัว อย่ า ง ดี ที่ สุ ด
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ทาบาชนิ ค และไฟเดล (Tabachnik and Fidell) ที่ ยื น ยัน ว่ า การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบต้องมีตวั อย่างอย่างน้อย 300 ตัวอย่าง ซึ่ งงานวิจยั นี้ มีกลุ่มตัวอย่าง 313 ตัวอย่าง จึงอยู่
ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
นอกจากนี้ ยงั มีการตรวจสอบโดยใช้สถิติทดสอบ ซึ่ งในที่น้ ี ใช้การตรวจสอบโดยสถิ ติ
ตัว บ่ ง ชี้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน โดยพิ จ ารณาจากค่ า KMO and Bartlett’s Test โดยค่ า Kaiser-MeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0-1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of
Sphericity ใช้ทดสอบตัวบ่งชี้ ต่างๆ ว่ามี ความสัมพันธ์ กนั หรื อไม่ จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบ
ได้ผลดังตารางที่
ตารางที่ 3 ค่า KMO and Bartlett’s Test
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Bartlett's Test of Sphericity
Sig.

.918
41741.461
4950
.000

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบ KMO ของข้อมู ล ได้เท่ า กับ .918 ซึ่ งไคเซอร์ และไรซ์
(Kaiser and Rice) ได้ทาการศึกษาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)
ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูล ว่าควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหรื อไม่ และสรุ ปได้
ว่าถ้าค่า KMO ≥0.8 แสดงว่าข้อมูลชุ ดนั้นสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี แสดงว่าข้อมูล
ของผูว้ ิจยั มี ค วามเหมาะสมที่ จะใช้ก ารวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบได้ดี การทดสอบความสั ม พัน ธ์
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ระหว่างตัวบ่งชี้ โดยค่าสถิ ติ ทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity มีนยั สาคัญทางสถิติ(sig 0.000≤
0.05) แสดงว่าเมทริ กซ์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั ดังนั้นข้อมูลจึง
มีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ก ารสกัด องค์ป ระกอบ (Factor Extraction) ด้ว ยวิธี ก ารวิเ คราะห์
องค์ ป ระกอบหลั ก (Principle Component Analysis: PCA) ด้ ว ยการหมุ น แกนแบบตั้ งฉาก
(Orthogonal Rotation) และการหมุ นแกนด้วยวิธีวาริ แมกซ์ (Varimax Rotation) ใช้เกณฑ์ใ นการ
เลือกองค์ประกอบดังนี้
1. มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.5 ขึ้ นไป ตามที่ แฮร์ และคณะ (Hair et.al.) กล่ าวว่า
น้ า หนัก องค์ ป ระกอบตั้ง แต่ 0.5 ขึ้ น ไปเป็ นค่ า น้ า หนัก ที่ มี นัย ส าคัญ ในทางปฏิ บ ัติ (Practically
Significant)
2. ค่าไอเก็น (Eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion)
3. มีตวั บ่งชี้อธิ บายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป (Hatcher)
เมื่ อพิ จารณาเกณฑ์ดัง กล่ า วแล้ว ได้จานวนองค์ป ระกอบและค่ า ความแปรปรวนของ
ตัวบ่งชี้ดงั ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมของตั ว บ่ ง ชี้ สมรรถนะด้ า นการพยาบาลอนามั ย ชุ มชนของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Initial Eigenvalues

Component

Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

42.563
6.636
5.160
3.028
2.756
2.208
2.121
1.844
1.798
1.694
1.556
1.393
1.280
1.266
1.176
1.087
1.024

% of
Variance
42.563
6.636
5.160
3.028
2.756
2.208
2.121
1.844
1.798
1.694
1.556
1.393
1.280
1.266
1.176
1.087
1.024

Extraction Sums of Squared
Loadings

Cumulative

%
42.563
49.199
54.359
57.387
60.143
62.351
64.472
66.316
68.115
69.809
71.365
72.758
74.038
75.304
76.480
77.567
78.591

Rotation Sums of Squared
Loadings

Total

% of Cumulativ Total
% of Cumulative
Variance
e%
Variance
%
42.563 42.563 42.563 23.015 23.015
23.015
6.636
6.636
49.199 16.903 16.903
39.918
5.160
5.160
54.359 5.743 5.743
45.661
3.028
3.028
57.387 4.090 4.090
49.751
2.756
2.756
60.143 3.314 3.314
53.066
2.208
2.208
62.351 3.140 3.140
56.205
2.121
2.121
64.472 2.719 2.719
58.924
1.844
1.844
66.316 2.667 2.667
61.591
1.798
1.798
68.115 2.473 2.473
64.064
1.694
1.694
69.809 2.409 2.409
66.473
1.556
1.556
71.365 1.953 1.953
68.426
1.393
1.393
72.758 1.829 1.829
70.255
1.280
1.280
74.038 1.792 1.792
72.047
1.266
1.266
75.304 1.766 1.766
73.813
1.176
1.176
76.480 1.727 1.727
75.540
1.087
1.087
77.567 1.646 1.646
77.186
1.024
1.024
78.591 1.406 1.406
78.591

* Extraction Method: Principal Component Analysis.
จากตารางที่ 4 แสดงจานวนองค์ประกอบของสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าไอเก็น
มากกว่า 1 มี 17 องค์ประกอบ เมื่อหมุนแกนแล้วอธิ บายความแปรปรวนได้ท้ งั หมดร้ อยละ 78.591
แต่เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป
มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตวั บ่งชี้อธิ บายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป พบว่ามี
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เพียง 4 องค์ประกอบ ที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อหมุนแกนแล้วองค์ประกอบที่ 1
มี ค่ า ไอเก็ น สู ง สุ ด เท่ า กับ 23.015 สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนทั้ง หมดได้ร้ อ ยละ 23.015
องค์ประกอบที่ 2 มีค่าไอเก็นสู งสุ ดเท่ากับ 16.903 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อย
ละ 16.903 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าไอเก็นสู งสุ ดเท่ากับ 5.743 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทั้งหมด
ได้ร้อยละ 5.743 องค์ประกอบที่ 4 มีค่าไอเก็นสู งสุ ดเท่ากับ 4.090 สามารถอธิ บายความแปรปรวน
ทั้งหมดได้ร้อยละ 4.090 และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ มีค่าไอเก็นและความสามารถในการอธิ บาย
ความแปรปรวนทั้งหมดค่อยๆลดลงตามลาดับ และองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดคือ องค์ประกอบที่ 1-4 พบว่า สามารถอธิ บายความแปรปรวนได้ท้ งั หมด 49.751
นอกจากนี้ น้ า หนัก องค์ป ระกอบและตัว บ่ ง ชี้ อธิ บ ายที่ อ ธิ บ ายในแต่ ล ะองค์ป ระกอบ
หลังหมุนแกนแสดงไว้ในตารางที่
ตารางที่ 5 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบและตัวบ่งชี้อธิ บายที่อธิ บายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน
ตัวบ่ งชี้
Item66
Item65
Item87
Item81
Item70
Item77
Item85
Item83
Item56
Item51
Item64
Item54
Item55

กลุ่มที1่
.865
.863
.827
.802
.799
.796
.790
.786
.776
.748
.739
.730
.730

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
กลุ่มที2่
กลุ่มที3่

กลุ่มที่4
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ตารางที่ 5 ค่ า น้ า หนัก องค์ป ระกอบและตัวบ่ ง ชี้ อธิ บ ายที่ อ ธิ บ ายในแต่ ล ะองค์ป ระกอบ
หลังหมุนแกน (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้
Item76
Item63
Item86
Item68
Item89
Item69
Item50
Item74
Item99
Item97
Item41
Item57
Item93
Item91
Item47
Item79
Item42
Item43
Item46
Item58
Item53
Item90
Item2

กลุ่มที1่
.727
.725
.723
.715
.715
.714
.690
.666
.653

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
กลุ่มที2่
กลุ่มที3่

.847
.802
.794
.787
.747
.734
.706
.704
.697
.682
.678
.675
.661
.738

กลุ่มที่4
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ตารางที่ 5 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ อธิ บายที่อธิ บายในแต่ละองค์ประกอบหลัง
หมุนแกน (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้
กลุ่มที1่

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
กลุ่มที2่
กลุ่มที3่
.729
.716
.677

Item3
Item4
Item6
Item21
Item20
Item26
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

กลุ่มที่4

.665
.660
.656

จากตารางที่ 5 พบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบมี 4
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 มีตวั บ่งชี้ ท้ งั หมด 22 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 มีตวั บ่งชี้ ท้ งั หมด
13 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 มีตวั บ่งชี้ ท้ งั หมด 4 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 4 มีตวั บ่งชี้ ท้ งั หมด 3
ตัวบ่งชี้ โดยผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปองค์ประกอบ ดังตารางที่ และมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังตารางที่
ตารางที่ 6 องค์ประกอบของสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ลาดับที่

องค์ ประกอบ

จานวนตัวบ่ งชี้

1
2
3
4

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
รวม

22
13
4
3
42

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
(Factor Loading)
0.653 - 0.865
0.661 - 0.847
0.677 - 0.738
0.656 - 0.665
0.656 - 0.865
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จากตารางที่ 6 พบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามที่ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดมี 4
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 มีตวั บ่งชี้ ที่อธิ บายองค์ประกอบทั้งหมด 22 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.653 - 0.865 องค์ประกอบที่ 2 มีตวั บ่งชี้ที่อธิ บายองค์ประกอบทั้งหมด 13
ตัวบ่งชี้ มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.661 - 0.847 องค์ประกอบที่ 3 มีตวั บ่งชี้ ที่อธิ บาย
องค์ประกอบทั้งหมด 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.677 - 0.738 องค์ประกอบที่
4 มีตวั บ่งชี้ ที่อธิ บายองค์ประกอบทั้งหมด 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.656 0.665 รวมมีจานวนตัวบ่งชี้ ที่อธิ บายองค์ประกอบทั้งหมด 42 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.656 - 0.865
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านที่ 1
ข้ อที่

รายการตัวบ่ งชี้

66

สามารถประสานความร่ ว มมื อ ในการจัด การดู แ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กับ
ครอบครั วของผูป้ ่ วยกลุ่ ม ที่ มี ปั ญหาสุ ข ภาพกายและจิ ต /ภาวะเจ็ บ ป่ วย
เรื้ อรัง
สามารถวางแผน ให้ก ารบ าบัดทางการพยาบาล การฟื้ นฟู ส ภาพ และ
ประเมินผลการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วย
เรื้ อรัง
สามารถใช้หลัก การดู แลต่ อ เนื่ อ ง หลัก การดู แลสุ ข ภาพที่ บ ้า น ในการ
พัฒนาผูด้ ูแลและครอบครัวในการดูแลสุ ขภาพตนเองได้
มีทกั ษะในการวางแผนและเขียนแผนงาน/โครงการได้
มีทกั ษะการพัฒนาศักยภาพด้านการดู แลสุ ขภาพแก่ผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหา
สุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะในการสอน และฝึ กทักษะให้ผูป้ ่ วยและครอบครัวสามารถดูแล
ตนเองด้านสุ ขภาพได้
สามารถใช้ความรู ้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น นามาใช้ในการป้ องกันโรคและ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพได้

65

87
81
70
77
85

นา้ หนักองค์
ประกอบ
.865

.863
.827
.802
.799
.796
.790
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านที่ 1
ข้ อที่

รายการตัวบ่ งชี้

83

สามารถจัดทาโครงการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรคแก่ครอบครัว
กลุ่มคนและชุมชน
สามารถประเมินปั จจัยเสี่ ยงต่อภาวะสุ ขภาพ วินิจฉัยภาวะสุ ขภาพ ภาวะ
เสี่ ยงต่อโรคและความเจ็บป่ วยแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน
สามารถประเมิ นปั จจัย เสี่ ยงและปั จจัย ที่ ส่ง เสริ ม สุ ขภาพ ทั้ง ปั จจัย ด้า น
บุคคล สิ่ งแวดล้อม
สามารถประเมิ นสุ ขภาพผูป้ ่ วยกลุ่ มที่ มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิ ต/ภาวะ
เจ็บป่ วยเรื้ อรัง
ปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลที่ ส อดคล้ อ งกับ ข้อ วิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาลและ
แผนการพยาบาล โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล
สามารถประเมินผลการปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
มีทกั ษะในการจัดบริ การพยาบาลเชิงรุ ก ที่สอดคล้องกับภาวะสุ ขภาพของ
ผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการ
ในชุมชน
มีความรู ้เรื่ องการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาเบื้องต้น
สามารถประเมินภาวะสุ ขภาพ ความสามารถในการดู แลตนเอง วินิจฉัย
การพยาบาลและปฏิบตั ิการพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วย กลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการ
ในชุมชน
สามารถน าการเปลี่ ย นแปลงให้ เ กิ ด การปฏิ บ ัติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ ในการดู แ ล
ประชาชนทั้ง กลุ่ ม สุ ข ภาพดี กลุ่ ม เสี่ ย งผูป้ ่ วยกลุ่ มโรคเรื้ อรั ง และผูป้ ่ วย
ระยะสุ ดท้าย
มีทกั ษะในการส่ งเสริ ม ป้ องกัน ดูแลรักษา ฟื้ นฟูสุขภาพในผูป้ ่ วยกลุ่มที่มี
ปั ญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุมชน

56
51
64
54
55
76

63
86
68

89

69

นา้ หนักองค์
ประกอบ
.786
.776
.748
.739
.730
.730
.727
.725
.723
.715

.715
.714
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านที่ 1
ข้ อที่
50

รายการตัวบ่ งชี้

สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยั ในการแสวงหาความรู ้ เพื่อพัฒนา
ชุมชนได้
53 สามารถวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการพยาบาล และ
เหมาะสมกับบริ บททางสังคม
90 มีความรู ้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและด้านการพยาบาล
ค่าความแปรปรวนของตัวบ่งชี้(eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance)
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percent of variance)

นา้ หนักองค์
ประกอบ
.690
.666
.653
23.015
23.015
23.015

จากตารางที่ 7 พบว่าองค์ประกอบด้านที่ 1 มีตวั บ่งชี้ ย่อยจานวน 22 ตัว ซึ่ งมีค่าน้ าหนัก
ขององค์ประกอบระหว่าง 0.653 - 0.865 มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) สู งสุ ดเท่ากับ 23.015 มีค่า
ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 23.015 และมีค่าร้ อยละความแปรปรวนสะสม
ของตัวแปร (Cumulative Percent of Variance) 23.015 ซึ่ งเมื่อเทียบกับความแปรปรวนของตัวบ่งชี้
กับองค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี้ มีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 1 กล่าวคือตัวบ่งชี้ ท้ งั 22 ตัว
บ่งชี้ เป็ นตัวบ่งชี้ ที่ร่วมบรรยายองค์ประกอบที่ 1 ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัว
บ่งชี้ “สามารถประสานความร่ วมมือในการจัดการดูแลอย่างต่อเนื่ อง กับครอบครัวของผูป้ ่ วยกลุ่มที่
มี ปั ญหาสุ ข ภาพกายและจิ ต/ภาวะเจ็บ ป่ วยเรื้ อรั ง ” มี ค่ า น้ า หนัก องค์ป ระกอบมากที่ สุ ดคื อ 0.865
สาหรับตัวบ่งชี้ “มีความรู ้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและด้านการพยาบาล” มี ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่ สุดคื อ 0.653 และผูว้ ิจยั ตั้งชื่ อองค์ประกอบนี้ ว่า “สมรรถนะด้ านการ
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุ มชนตามมาตรฐานวิชาชี พ” ซึ่งมีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 1

94

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านที่ 2
ข้ อที่

รายการตัวบ่ งชี้

97
41
57
93
91

สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
สามารถบริ หารจัดการปัญหาที่ซบั ซ้อน ครอบคลุมทุกมิติ
มีความรู ้ในหลักการบริ หารจัดการ และหลักการเสริ มสร้างพลังอานาจ
สามารถจัดการข้อมูล และร่ วมพัฒนาระบบสารสนเทศ ในหน่วยงาน
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ พ้ื นฐานที่ จาเป็ นในการปฏิ บ ัติ ง าน
โปรแกรมวิเคราะห์พ้ืนฐาน โปรแกรมนาเสนองาน การประมวล จัดเก็บ
และนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
สามารถประเมินสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่เหมาะสมกับบุคคล วัฒนธรรม ภาวะสุ ขภาพ จากแหล่งข้อมูล
ที่เหมาะสม
สามารถระบุ ปั ญหาสุ ข ภาพของชุ ม ชน กลุ่ ม คน ครอบครั ว บุ ค คลใน
ชุมชน
สามารถวินิจฉัยปั ญหา ดูแลบุคคลเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะโรค โดยบูรณาการ
หลักฐานเชิ งประจักษ์และเหตุ ผลทางคลิ นิกในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
อย่างเป็ นองค์รวม
สามารถบริ หารจัด การผูป้ ่ วยที่ ต้อ งการการดู แลอย่า งต่ อ เนื่ อ งที่ บ ้า น
โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ มารดาและทารก ผูป้ ่ วย
ระยะสุ ดท้าย
ปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลโดยแสดงออกซึ่ งความเมตตา กรุ ณ า ค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์สูงสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ
สามารถวางแผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพบุคคล ครอบครัวและชุ มชนได้
อย่างเหมาะสม
สามารถวางแผนการพยาบาลที่ สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการพยาบาล
และเหมาะสมกับบริ บททางสังคม
มีความรู ้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและด้านการพยาบาล

47

79
42

43

46
58
53
90

นา้ หนักองค์
ประกอบ
.847
.802
.794
.787
.747

.734
.706
.704

.697
.682
.678
.675
.661
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านที่ 2
ข้ อที่

รายการตัวบ่ งชี้

ค่าความแปรปรวนของตัวบ่งชี้(eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance)
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percent of variance)

นา้ หนักองค์
ประกอบ
16.903
16.903
39.918

จากตารางที่ 8 พบว่าองค์ประกอบด้านที่ 2 มีตวั บ่งชี้ ยอ่ ยจานวน 13 ตัว ซึ่ งมีค่าน้ าหนัก
ขององค์ประกอบระหว่าง 0.661 - 0.847 มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) สู งสุ ดเท่ากับ 16.903 มีค่าร้อยละ
ของความแปรปรวน (Percent of Variance) 16.903 และมีค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัว
แปร (Cumulative percent of variance) 39.918 ซึ่ งเมื่ อ เที ย บกับ ความแปรปรวนของตัว บ่ ง ชี้ กับ
องค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 2 กล่าวคือตัวบ่งชี้ท้ งั 13 ตัวบ่งชี้
เป็ นตัวบ่งชี้ ที่ร่วมบรรยายองค์ประกอบที่ 2 ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวบ่งชี้
“สามารถสร้ างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ งาน” มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุดคือ 0.847 สาหรับตัวบ่งชี้ “มีความรู ้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและด้านการ
พยาบาล” มี ค่ า น้ า หนัก องค์ ป ระกอบน้ อ ยที่ สุ ด คื อ 0. 661 และผู ้วิ จ ัย ตั้ง ชื่ อ องค์ ป ระกอบนี้ ว่ า
“สมรรถนะด้ านความสามารถในการบริ หารจัดการตามหลักฐานเชิ งประจักษ์ และการเสริ มสร้ าง
พลังอานาจ” ซึ่งมีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 2
ตารางที่ 9 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านที่ 3
ข้ อที่

รายการตัวบ่ งชี้

2
3
4

มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ในตนเอง
มีคุณธรรมและจริ ยธรรมของวิชาชีพ
มีบุคลิ กภาพที่น่าเชื่ อถือในฐานะพยาบาลผูม้ ีความรู ้ ความสามารถในการ
ดูแลสุ ขภาพ

นา้ หนักองค์
ประกอบ
.738
.729
.716
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านที่ 3 (ต่อ)
ข้ อที่

รายการตัวบ่ งชี้

6 มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และโต้แย้งด้วยเหตุผล
ค่าความแปรปรวนของตัวบ่งชี้(eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance)
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percent of variance)

นา้ หนักองค์
ประกอบ
.677
5.743
5.743
45.661

จากตารางที่ 9 พบว่าองค์ประกอบด้านที่ 3 มีตวั บ่งชี้ยอ่ ยจานวน 4 ตัว ซึ่ งมีคา่ น้ าหนักของ
องค์ประกอบระหว่าง 0.677 - 0.738 มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) สู งสุ ดเท่ากับ 5.743 มีค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน (Percent of Variance) 5.743 และมี ค่าร้ อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร
(Cumulative Percent of Variance) 45.661 ซึ่ งเมื่ อ เที ย บกั บ ความแปรปรวนของตั ว บ่ ง ชี้ กั บ
องค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี้ มีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 3 ตัวบ่งชี้ ท้ งั 4 ตัวบ่งชี้ เป็ นตัว
บ่งชี้ ที่ร่วมบรรยายองค์ประกอบที่ 3 ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ตัวบ่งชี้ “มีความ
รับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ มีวินยั ในตนเอง” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ 0.738 สาหรับตัวบ่งชี้
“มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และโต้แย้งด้วยเหตุผล” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
น้อยที่สุดคือ 0.677 และผูว้ จิ ยั ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้วา่ “สมรรถนะด้ านคุณธรรม จริยธรรม และผู้นา
การเปลีย่ นแปลง” ซึ่งมีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 3
ตารางที่ 10 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านที่ 4
ข้ อที่

รายการตัวบ่ งชี้

20
21

มีความสามารถในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
มี ท ั ก ษะในการเจรจาต่ อ รองด้ ว ยเหตุ ผ ล และประโยชน์ ร่ วมกั น
ในสถานการณ์ที่ไม่ซบั ซ้อน
มี ท ัก ษะในการท างานกั บ ชุ ม ชน สามารถปรั บ ตั ว เข้ า หาชุ ม ชนได้
เป็ นอย่างดี

26

นา้ หนักองค์
ประกอบ
.665
.660
.656
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านที่ 4 (ต่อ)
ข้ อที่

รายการตัวบ่ งชี้

ค่าความแปรปรวนของตัวบ่งชี้(eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance)
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percent of variance)

นา้ หนักองค์
ประกอบ
4.090
4.090
49.751

จากตารางที่ 10 พบว่าองค์ประกอบด้านที่ 4 มีตวั บ่งชี้ ยอ่ ยจานวน 3 ตัว ซึ่ งมีค่าน้ าหนัก
ขององค์ประกอบระหว่าง 0.656 - 0.665 มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) สู งสุ ดเท่ากับ 4.090 มีค่าร้อยละ
ของความแปรปรวน (Percent of Variance) 4.090 และมีค่าร้ อยละความแปรปรวนสะสมของตัว
แปร (Cumulative Percent of Variance) 49.751 ซึ่ งเมื่ อ เที ย บกับ ความแปรปรวนของตัว บ่ ง ชี้ กับ
องค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี้ มีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 4 ตัวบ่งชี้ ท้ งั 3 ตัวบ่งชี้ เป็ นตัว
บ่ ง ชี้ ที่ ร่ ว มบรรยายองค์ ป ระกอบที่ 4 ได้ดี ที่ สุ ด และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ตัว บ่ ง ชี้
“มีความสามารถในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์ของบุคคล ครอบครัว และชุ มชน” มี ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุดคือ 0.665 สาหรับตัวบ่งชี้ “มีทกั ษะในการทางานกับชุ มชน สามารถปรับตัว
เข้า หาชุ ม ชนได้ เ ป็ นอย่ า งดี ” มี ค่ า น้ า หนัก องค์ ป ระกอบน้ อ ยที่ สุ ด คื อ 0.656 และผู ้วิ จ ัย ตั้ง ชื่ อ
องค์ประกอบนี้วา่ “สมรรถนะด้ านมนุษยสั มพันธ์ และการสื่ อสาร ” ซึ่งมีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 4
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อสกัดตัวบ่งชี้
ให้เหลือตัวบ่งชี้ องค์ประกอบของสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามที่สาคัญ โดยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่ าจะเป็ น
สู ง สุ ด (maximum likelihood)เพื่ อให้ไ ด้ต ัวบ่ ง ชี้ ที่ ส าคัญ ซึ่ ง ปรากฏได้ว่า องค์ป ระกอบของ มี ค่ า
น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ (Factor loading) ที่ 0.60 และมี คุ ณ สมบัติ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนด พบว่ า
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปองค์ประกอบได้ดงั ภาพที่ 2
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องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะด้านการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลอนามัยชุมชนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

องค์ประกอบที่ 4 สมรรถนะด้านมนุษย
สัมพันธ์และการสื่ อสาร

องค์ ประกอบสมรรถนะด้ านการ
พยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะด้าน
ความสามารถในการบริ หารจัดการตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์และการ
เสริ มสร้างพลังอานาจ

องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 2 องค์ป ระกอบสมรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนของนัก ศึ ก ษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
จากภาพที่ 2 อธิ บายได้วา่ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย
ชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ดังนี้
1. องค์ ประกอบ “สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุ มชนตามมาตรฐาน
วิช าชี พ ” ประกอบด้วย 1) สามารถประสานความร่ วมมื อในการจัดการดู แลอย่า งต่ อ เนื่ อง กับ
ครอบครัวของผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง 2) สามารถวางแผน ให้
การบาบัดทางการพยาบาล การฟื้ นฟูสภาพ และประเมินผลการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกาย
และจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง 3) สามารถใช้หลักการดูแลต่อเนื่ อง หลักการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น ในการ
พัฒนาผูด้ ู แลและครอบครั วในการดู แลสุ ขภาพตนเองได้ 4) มี ทกั ษะในการวางแผนและเขี ย น
แผนงาน/โครงการได้ 5) มีทกั ษะการพัฒนาศักยภาพด้านการดู แลสุ ขภาพแก่ผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหา
สุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุ มชน 6) มีทกั ษะในการสอน และฝึ กทักษะ
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ให้ผูป้ ่ วยและครอบครั วสามารถดู แลตนเองด้านสุ ขภาพได้ 7) สามารถใช้ความรู ้ จากภูมิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น นามาใช้ในการป้ องกันโรคและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้ 8) สามารถจัดทาโครงการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ การป้ องกันโรคแก่ครอบครัว กลุ่มคนและชุ มชน 9) สามารถประเมินปั จจัยเสี่ ยงต่อภาวะ
สุ ขภาพ วินิจฉัยภาวะสุ ขภาพ ภาวะเสี่ ยงต่อโรคและความเจ็บป่ วยแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และ
ชุมชน 10) สามารถประเมินปั จจัยเสี่ ยงและปั จจัยที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ ทั้งปั จจัยด้านบุคคล สิ่ งแวดล้อม
11) สามารถประเมิ นสุ ข ภาพผูป้ ่ วยกลุ่ ม ที่ มี ปั ญหาสุ ข ภาพกายและจิ ต/ภาวะเจ็บ ป่ วยเรื้ อรั ง 12)
ปฏิบตั ิการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล โดยใช้ศาสตร์
ทางการพยาบาล 13) สามารถประเมินผลการปฏิ บตั ิการพยาบาลอย่างต่อเนื่ อง 14) มีทกั ษะในการ
จัดบริ การพยาบาลเชิ งรุ ก ที่สอดคล้องกับภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/
ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุ มชน 15) มีความรู ้ เรื่ องการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษา
เบื้องต้น 16) สามารถประเมินภาวะสุ ขภาพ ความสามารถในการดูแลตนเอง วินิจฉัย การพยาบาล
และปฏิ บ ตั ิ ก ารพยาบาลได้อย่า งปลอดภัย 17) สามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการพัฒนา
คุณภาพการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย กลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการ
ในชุมชน 18) สามารถนาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการดูแลประชาชนทั้งกลุ่ม
สุ ขภาพดี กลุ่มเสี่ ยงผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรื้ อรัง และผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย 19) ทักษะในการส่ งเสริ ม ป้ องกัน
ดูแลรักษา ฟื้ นฟูสุขภาพในผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการ
ในชุ มชน 20) สามารถประยุกต์ใช้ก ระบวนการวิจยั ในการแสวงหาความรู ้ เพื่ อพัฒนาชุ มชนได้
21) สามารถวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการพยาบาล และเหมาะสมกับบริ บท
ทางสังคม 22) มีความรู ้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและด้านการพยาบาล
2. องค์ ประกอบ “สมรรถนะด้ านความสามารถในการบริ หารจัดการตามหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ และการเสริมสร้ างพลังอานาจ” ประกอบด้วย 1) สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการปฏิบตั ิงาน 2) สามารถบริ หารจัดการปั ญหาที่ซบั ซ้อน ครอบคลุมทุกมิติ 3) มีความรู ้ใน
หลักการบริ หารจัดการ และหลักการเสริ มสร้างพลังอานาจ 4) สามารถจัดการข้อมูล และร่ วมพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ในหน่ วยงาน 5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ พ้ื น ฐานที่ จาเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงาน โปรแกรมวิเคราะห์พ้ืนฐาน โปรแกรมนาเสนองาน การประมวล จัดเก็บ และนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร 6) สามารถประเมินสภาพบุคคล ครอบครัว และชุ มชน โดยใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์
ที่เหมาะสมกับบุคคล วัฒนธรรม ภาวะสุ ขภาพ จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 7) สามารถระบุปัญหา
สุ ขภาพของชุ มชน กลุ่มคน ครอบครัว บุคคลในชุมชน 8) สามารถวินิจฉัยปั ญหา ดูแลบุคคลเฉพาะ
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กลุ่ม/เฉพาะโรค โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ์และเหตุผลทางคลินิกในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
อย่างเป็ นองค์รวม 9) สามารถบริ หารจัดการผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการการดูแลอย่างต่อเนื่ องที่บา้ นโดยเฉพาะ
กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ มารดาและทารก ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย 10) ปฏิบตั ิการพยาบาล
โดยแสดงออกซึ่ งความเมตตา กรุ ณา คานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ 11) สามารถวาง
แผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพบุคคล ครอบครัวและชุ มชนได้อย่างเหมาะสม 12) สามารถวางแผนการ
พยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการพยาบาล และเหมาะสมกับบริ บททางสังคม 13) มี ความรู ้
ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและด้านการพยาบาล
3. องค์ ป ระกอบ “สมรรถนะด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง”
ประกอบด้วย 1) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ในตนเอง 2) มีคุณธรรมและจริ ยธรรมของวิชาชีพ
3) มีบุคลิ กภาพที่น่าเชื่ อถื อในฐานะพยาบาลผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถในการดู แลสุ ขภาพ 4) มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และโต้แย้งด้วยเหตุผล
4. องค์ ป ระกอบ “สมรรถนะด้ า นมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละการสื่ อสาร” ประกอบด้ว ย
1) มีความสามารถในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์ของบุคคล ครอบครัว และชุ มชน 2) มีทกั ษะใน
การเจรจาต่อรองด้วยเหตุผล และประโยชน์ร่วมกันในสถานการณ์ ที่ไม่ซบั ซ้อน 3) มีทกั ษะในการ
ทางานกับชุมชน สามารถปรับตัวเข้าหาชุมชนได้เป็ นอย่างดี
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ ประกอบและการพัฒนาตัวบ่ งชี้
สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ ยวชาญ
การวิ เ คราะห์ ค่ า ความถี่ แ ละค่ า ร้ อ ยละของผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู ้เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ
องค์ประกอบและการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สยาม ในขั้น ตอนนี้ ผู ว้ ิ จ ัย ได้น าร่ า ง ที่ ไ ด้จ ากการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบและการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สยามในตอนที่ 1 มายืนยันเพื่ อเพิ่ ม ความน่ า เชื่ อถื อ โดยการ
นาเสนอองค์ประกอบและการพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ด้วยวิธีการยืนยันโดยการอ้างอิงผูท้ รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 คน ผูว้ ิจยั กาหนดกรอบการยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบ 4 ด้านคือ ความ
เหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็ นไปได้ (Feasibility Standards) ความเป็ นประโยชน์
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(Utility Standards) และความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และ
การวิพากษ์เพื่อปรับปรุ งให้ได้องค์ประกอบและรู ปแบบการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เหมาะสม ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิ
และผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้และประสบการณ์จากภาครัฐ ภาคเอกชน ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 11
ตารางที่ 11 จานวน ค่าร้อยละของความคิดเห็ นของผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ ยวชาญต่อองค์ประกอบ
และการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

องค์ประกอบ
และการพัฒนา
ตัวบ่งชี้
สมรรถนะด้าน
การพยาบาล
อนามัยชุมชน
1. สมรรถนะ
ด้านการ
ปฏิบตั ิการ
พยาบาลอนามัย
ชุมชนตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ
2. สมรรถนะ
ด้าน
ความสามารถ
ในการบริ หาร
จัดการตาม
หลักฐานเชิง
ประจักษ์และ
การเสริ มสร้าง
พลังอานาจ

ผลการยืนยันงานวิจยั ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ
ความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้
ความเป็ น
ความถูกต้องครอบคลุม
ประโยชน์
เหมาะส ไม่ เป็ นไปได้
เป็ น
เป็ น ไม่เป็ น ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
ม
เหมาะ
ไปไม่ได้ ประ
ประ ครอบคลุม ครอบคลุม
สม
โยชน์ โยชน์
f % f % f % f % f % f % f % f %
5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 5 100 - -

5 100 - - 5

100

-

-

5 100

-

-

5

100

-

-
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ตารางที่ 11 จานวน ค่าร้อยละของความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ ยวชาญต่อองค์ประกอบ
และการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ต่อ)
องค์ประกอบ
และการพัฒนา
ตัวบ่งชี้
สมรรถนะด้าน
การพยาบาล
อนามัยชุมชน

ผลการยืนยันงานวิจยั ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ
ความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้
ความเป็ น
ความถูกต้อง
ประโยชน์
ครอบคลุม
เหมาะส ไม่ เป็ นไปได้
เป็ น
เป็ น ไม่เป็ น ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
ม
เหมาะ
ไปไม่ได้ ประ
ประ ครอบคลุม ครอบคลุม
สม
โยชน์ โยชน์
f % f % f % f % f % f % f % f %
5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 5 100 - -

3. สมรรถนะ
ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และ
ผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง
4. สมรรถนะ
5 100 - ด้านมนุษย
สัมพันธ์และการ
สื่ อสาร

5

100

-

-

5 100

-

-

4 80.00 1 20.00

จากตารางที่ 11 พบว่า ความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบและ
การพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูเ้ ชี่ ยวชาญยืนยันงานวิจยั ครั้งนี้ ในประเด็นดังนี้
ได้แก่ ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และความถู กต้องครอบคลุ ม เมื่อแยก
พิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบสมรรถนะด้านการปฏิบตั ิการพยาบาลอนามัย
ชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และ
ความถู กต้องครอบคลุ มคิดเป็ นร้ อยละ100 2) องค์ประกอบสมรรถนะด้านความสามารถในการ
บริ หารจัดการตามหลักฐานเชิงประจักษ์และการเสริ มสร้างพลังอานาจ ในประเด็นความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุมคิดเป็ นร้อยละ100 3)องค์ประกอบ
สมรรถนะด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง ในประเด็นความเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุ ม คิดเป็ นร้ อยละ 100 4) องค์ประกอบ
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สมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่ อสาร ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ ความ
เป็ นไปได้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ส่ วนในประเด็นความถูกต้องครอบคลุมคิดเป็ นร้อยละ 80.00 และไม่
มีความถู กต้องครอบคลุ ม ร้ อยละ 20.00 อย่างไรก็ตามผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูเ้ ชี่ ยวชาญได้แสดงความ
คิดเห็นในภาพรวมพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุ งให้ได้องค์ประกอบที่เหมาะสมต่อไป
การสั งเคราะห์ ข้อ สรุ ปความคิ ด เห็ น และข้ อ วิพ ากษ์ เกี่ ยวกับ องค์ ป ระกอบการพัฒนา
ตั ว บ่ งชี้ ส มรรถนะด้ า นการพยาบาลอนามั ยชุ ม ชนของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยามจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ ยวชาญ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ แ ละผู เ้ ชี่ ย วชาญได้ยืน ยัน งานวิ จ ยั ครั้ งนี้ ในประเด็ น ดัง นี้ ได้แ ก่ ความ
เหมาะสม ความเป็ นได้ ความเป็ นประโยชน์ และความถู ก ต้อ งครอบคลุ ม รวมทั้ง ข้อ สรุ ป
ความคิ ด เห็ น และข้อ วิพ ากษ์เ กี ่ ย วกับ องค์ป ระกอบและรู ป แบบ เพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ ไ ด้
องค์ป ระกอบที่ เ หมาะสม โดยมี ค วามคิ ด เห็ น ขององค์ ป ระกอบแต่ ล ะองค์ป ระกอบเพิ่ ม เติ ม
ดัง นี้
องค์ ป ระกอบที่ 1 สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุ มชนตามมาตรฐาน
วิชาชี พ ผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ แ ละผู เ้ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น โดยสรุ ป ดัง นี้ องค์ประกอบสมรรถนะด้าน
การปฏิบตั ิการพยาบาลอนามัยชุ มชนตามมาตรฐานวิชาชี พ ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็ น
ประโยชน์ และความถู กต้องครอบคลุ มคิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ซึ่ งองค์ประกอบสมรรถนะด้า นการ
ปฏิ บตั ิการพยาบาลอนามัยชุ มชนตามมาตรฐานวิชาชี พมีความสาคัญมากที่สุดในการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอน การจัดหลักสู ตร เพราะสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนมีคุณลักษณะ
ที่ จาเป็ นในการปฏิ บ ัติง านของบุ ค คล ได้แก่ ความรู ้ ทัก ษะ ความสามารถและคุ ณลัก ษณะเชิ ง
พฤติกรรมที่องค์การต้องการ หากบุคคลนั้นมีพฤติกรรมการทางานที่องค์การกาหนดก็จะสามารถ
ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามความต้องการขององค์การ และสามารถนาพาองค์การให้บรรลุเป้ าหมาย
ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะในการพยาบาลอนามัยชุ มชนให้แก่นกั ศึกษาพยาบาลจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น
จะนาประโยชน์มาสู่ สถาบันการศึกษาพยาบาล ในการบริ หารปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการ
สอน การจัดหลักสู ตร และนักศึกษาเกิ ดเจตคติในทางที่ดีต่อวิชาชี พการพยาบาล เพื่อให้นกั ศึกษา
พยาบาลประสบความสาเร็ จในการเรี ยน
องค์ ประกอบที่ 2 สมรรถนะด้ านความสามารถในการบริ หารจัดการตามหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ และการเสริ มสร้ างพลังอานาจ ผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ แ ละผู เ้ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น โดยสรุ ป
ดัง นี้ องค์ประกอบนี้ในประเด็นความเหมาะสม และความเป็ นประโยชน์ คิดเป็ นร้อยละ 100 ซึ่งการ
บริ หารจัดการตามหลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์มี ค วามจาเป็ นมากขึ้ นเนื่ องจากปั จจุ บ นั นี้ ก ารศึ ก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 ได้มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิดการค้นพบองค์
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ความรู ้ใหม่ๆ ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่ อง สาหรับการจัดการศึกษาในพยาบาลวิชาชี พ สภาการพยาบาล
ได้ก าหนดให้ ก ารปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลโดยใช้ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ (Evidence-Based Practice)
ให้เป็ นสมรรถนะที่สาคัญของวิชาชีพพยาบาล เนื่องจากการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์เป็ น
เครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิพยาบาล
องค์ ป ระกอบที่ 3 สมรรถนะด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง
ผูท้ รงคุ ณวุฒิและผู เ้ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ดเห็ น โดยสรุ ป ดัง นี้ องค์ประกอบด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และ
ความถูกต้องครอบคลุมคิดเป็ นร้อยละ 100 ซึ่ งองค์ประกอบนี้ มีความจาเป็ นอย่างมากสาหรับการจัด
การศึกษาในพยาบาลวิชาชีพ สภาการพยาบาลได้กาหนดเป็ นสมรรถนะหลักของวิชาชีพพยาบาล
องค์ ประกอบที่ 4 องค์ ประกอบสมรรถนะด้ า นมนุ ษ ยสั มพั น ธ์ และการสื่ อสาร
ผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ แ ละผู เ้ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น โดยสรุ ป ดัง นี้ องค์ประกอบสมรรถนะด้านมนุ ษย
สัม พันธ์ และการสื่ อสาร ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และความเป็ นไปได้
คิดเป็ นร้อยละ 100 ส่ วนในประเด็นความถูกต้องครอบคลุม ผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูเ้ ชี่ ย วชาญ 1 ท่ า นมี
ความคิ ด เห็ น ว่า ยัง ไม่ ค รอบคลุ ม เนื่ อ งจากการ การสื่ อสารมีความสาคัญ และมีผลต่อการงาน
บริ การพยาบาล จะเห็นได้ ว่าในชี วิตการทางานประจาวัน มักพบความเข้าใจผิด ความผิดพลาดจาก
การสื่ อสาร ซึ่ งบ่อยครั้งนามาสู่ การฟ้ องร้อง/ร้องเรี ยน ปั ญหาและข้อขัดข้องที่พบบ่อยในการสื่ อสาร
ของพยาบาล ได้แก่ การขาดสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูป้ ่ วย และญาติ การพูดให้ขอ้ มูลที่มากเกินไป (หรื อ
น้อย เกินไป) การไม่เข้าใจในปั ญหาและความกังวลใจ ของผูป้ ่ วยอย่างแท้จริ ง จึงควรมีการเพิ่มเติม
ในเรื่ องสื่ อสาร เช่น หลักสุ นทรี ยสนทนา

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

การวิ จ ัย เรื่ อ ง “การพัฒ นาตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม” ใช้ระเบียบวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed
methods) ซึ่ ง ใช้ท้ งั ระเบี ยบวิจยั เชิ ง ปริ ม าณ(Quantitative Research) และระเบี ย บวิจยั เชิ งคุ ณภาพ
(Qualitative Research) การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2)
เพื่อยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สยาม ผูว้ ิจยั การศึ ก ษาองค์ประกอบของสมรรถนะด้านการ
พยาบาลอนามัยชุ ม ชนของนักศึ ก ษาพยาบาล โดยศึ ก ษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง กับองค์ประกอบของสมรรถนะด้านการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล จากเอกสาร ตารา
ข้อมูล สถิติ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ วารสาร และเว็บไซด์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ร่ วมกั บ การสั ม ภาษณ์ ผู ้ เ ชี่ ยวชาญและผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ม าจากคณะพยาบาลศาสตร์ ใน
สถาบันอุ ดมศึ กษา และหน่ วยงานทั้งของภาครั ฐและเอกชนที่ เกี่ ยวข้องกับงานด้านการพยาบาล
อนามัยชุมชน โดยใช้วธิ ีการคัดเลือกแบบเจาะจง มีเกณฑ์การพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์
ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน จานวน 7 คน มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อไปสร้างข้อ
ค า ถ า ม ข อ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พื่ อ วั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ บ บ ลิ เ ค อ ร์ ท (Likert Scale)
ซึ่ งเป็ นผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ใ นการวิ จ ัย ดัง นั้น จึ ง ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งในการตอบ
แบบสอบถามทั้ง สิ้ น 313 คน สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัช ฌิ ม เลขคณิ ต ( x ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และการวิเคราะห์หาองค์ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป และใช้การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ างจากผูผ้ ูท้ รงคุ ณวุ ฒิและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัย ชุ ม ชนของนัก ศึ ก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย สยาม สถิ ติที่ ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
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5.1 สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ขอ้ ค้นพบดังนี้ องค์ประกอบตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ด้า นการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนัก ศึก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 “สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุ มชนตามมาตรฐาน
วิช าชี พ ” ประกอบด้วย 1) สามารถประสานความร่ วมมื อในการจัดการดู แลอย่า งต่ อ เนื่ อง กับ
ครอบครัวของผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง 2) สามารถวางแผน ให้
การบาบัดทางการพยาบาล การฟื้ นฟูสภาพ และประเมินผลการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกาย
และจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง 3) สามารถใช้หลักการดูแลต่อเนื่ อง หลักการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น ในการ
พัฒนาผูด้ ู แลและครอบครั วในการดู แลสุ ขภาพตนเองได้ 4) มี ทกั ษะในการวางแผนและเขี ย น
แผนงาน/โครงการได้ 5) มีทกั ษะการพัฒนาศักยภาพด้านการดู แลสุ ขภาพแก่ผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหา
สุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุ มชน 6) มีทกั ษะในการสอน และฝึ กทักษะ
ให้ผูป้ ่ วยและครอบครั วสามารถดู แลตนเองด้านสุ ขภาพได้ 7) สามารถใช้ความรู ้ จากภูมิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น นามาใช้ในการป้ องกันโรคและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้ 8) สามารถจัดทาโครงการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ การป้ องกันโรคแก่ครอบครัว กลุ่มคนและชุ มชน 9) สามารถประเมินปั จจัยเสี่ ยงต่อภาวะ
สุ ขภาพ วินิจฉัยภาวะสุ ขภาพ ภาวะเสี่ ยงต่อโรคและความเจ็บป่ วยแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และ
ชุมชน 10) สามารถประเมินปั จจัยเสี่ ยงและปั จจัยที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ ทั้งปั จจัยด้านบุคคล สิ่ งแวดล้อม
11) สามารถประเมิ น สุ ข ภาพผู ้ป่ วยกลุ่ ม ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพกายและจิ ต /ภาวะเจ็ บ ป่ วยเรื้ อรั ง
12) ปฏิ บตั ิ การพยาบาลที่ สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล โดยใช้
ศาสตร์ ทางการพยาบาล 13) สามารถประเมินผลการปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างต่อเนื่ อง 14) มีทกั ษะ
ในการจัดบริ การพยาบาลเชิ งรุ ก ที่สอดคล้องกับภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกาย
และจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุ มชน 15) มีความรู ้เรื่ องการตรวจ การวินิจฉัย และการ
รั กษาเบื้ องต้น 16) สามารถประเมินภาวะสุ ขภาพ ความสามารถในการดู แลตนเอง วินิจฉัย การ
พยาบาลและปฏิ บตั ิ การพยาบาลได้อย่างปลอดภัย 17) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย กลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และ
ผูพ้ ิการในชุมชน 18) สามารถนาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการดูแลประชาชน
ทั้งกลุ่มสุ ขภาพดี กลุ่มเสี่ ยงผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรื้ อรัง และผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย 19) ทักษะในการส่ งเสริ ม

107
ป้ องกัน ดูแลรักษา ฟื้ นฟูสุขภาพในผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และ
ผูพ้ ิการในชุมชน 20) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยั ในการแสวงหาความรู ้เพื่อพัฒนาชุ มชน
ได้ 21) สามารถวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการพยาบาล และเหมาะสมกับบริ บท
ทางสังคม 22) มีความรู ้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและด้านการพยาบาล
องค์ ประกอบที่ 2 “สมรรถนะด้ านความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ และการเสริมสร้ างพลังอานาจ” ประกอบด้วย 1) สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการปฏิบตั ิงาน 2) สามารถบริ หารจัดการปั ญหาที่ซบั ซ้อน ครอบคลุมทุกมิติ 3) มีความรู ้ ใน
หลักการบริ หารจัดการ และหลักการเสริ มสร้างพลังอานาจ 4) สามารถจัดการข้อมูล และร่ วมพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ในหน่ วยงาน 5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ พ้ื น ฐานที่ จาเป็ นในการ
ปฏิ บตั ิงาน โปรแกรมวิเคราะห์พ้ืนฐาน โปรแกรมนาเสนองาน การประมวล จัดเก็บ และนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร 6) สามารถประเมินสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ที่เหมาะสมกับบุคคล วัฒนธรรม ภาวะสุ ขภาพ จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 7) สามารถระบุปัญหา
สุ ขภาพของชุ มชน กลุ่มคน ครอบครัว บุคคลในชุ มชน 8) สามารถวินิจฉัยปั ญหา ดูแลบุคคลเฉพาะ
กลุ่ม/เฉพาะโรค โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ์และเหตุผลทางคลินิกในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
อย่างเป็ นองค์รวม 9) สามารถบริ หารจัดการผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการการดูแลอย่างต่อเนื่ องที่บา้ นโดยเฉพาะ
กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ มารดาและทารก ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย 10) ปฏิบตั ิการพยาบาล
โดยแสดงออกซึ่ งความเมตตา กรุ ณา คานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ 11) สามารถวาง
แผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพบุคคล ครอบครัวและชุ มชนได้อย่างเหมาะสม 12) สามารถวางแผนการ
พยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการพยาบาล และเหมาะสมกับบริ บททางสังคม 13) มี ความรู ้
ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและด้านการพยาบาล
องค์ ประกอบที่ 3 “สมรรถนะด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และผู้นาการเปลี่ยนแปลง”
ประกอบด้วย 1) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ในตนเอง 2) มีคุณธรรมและจริ ยธรรมของวิชาชีพ
3) มีบุคลิ กภาพที่น่าเชื่ อถื อในฐานะพยาบาลผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถในการดู แลสุ ขภาพ 4) มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และโต้แย้งด้วยเหตุผล
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องค์ ประกอบที่ 4 “สมรรถนะด้ า นมนุ ษ ยสั มพัน ธ์ แ ละการสื่ อสาร” ประกอบด้ว ย
1) มีความสามารถในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์ของบุคคล ครอบครัว และชุ มชน 2) มีทกั ษะใน
การเจรจาต่อรองด้วยเหตุผล และประโยชน์ร่วมกันในสถานการณ์ ที่ไม่ซบั ซ้อน 3) มีทกั ษะในการ
ทางานกับชุมชน สามารถปรับตัวเข้าหาชุมชนได้เป็ นอย่างดี
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
ข้อค้นพบจากงานวิจยั พบว่าองค์ประกอบที่สามารถนามาพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
ด้า นการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนัก ศึก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อภิปรายผลโดยแยกออกเป็ น 4 องค์ประกอบ มีรายละเอียดดังนี้ คือ องค์ประกอบที่ 1 “สมรรถนะ
ด้านการปฏิบตั ิการพยาบาลอนามัยชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ ” องค์ประกอบที่ 2 “สมรรถนะด้าน
ความสามารถในการบริ หารจัดการตามหลัก ฐานเชิ งประจัก ษ์และการเสริ มสร้ างพลัง อานาจ ”
องค์ประกอบที่ 3 “สมรรถนะด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และผูน้ าการเปลี่ยนแปลง” และองค์ประกอบ
ที่ 4 “สมรรถนะด้า นมนุ ษ ยสัม พันธ์ และการสื่ อสาร” เมื่ อพิ จารณารายองค์ป ระกอบตามล าดับ
ความสาคัญจากมากไปน้อย พบว่า
องค์ ประกอบที่ 1 “สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุ มชนตามมาตรฐาน
วิช าชี พ ” มี ต ัว บ่ ง ชี้ ย่อ ยจ านวน 22 ตัว ซึ่ งมี ค่ า น้ า หนัก ขององค์ป ระกอบระหว่า ง 0.653 - 0.865
มี ค่ า ไอเก็ น (Eigenvalues) สู ง สุ ด เท่ า กับ 23.015 มี ค่ า ร้ อ ยละของความแปรปรวน (Percent of
Variance) 23.015 และมี ค่ า ร้ อ ยละความแปรปรวนสะสมของตัว แปร (Cumulative Percent of
Variance) 23.015 ซึ่ งเมื่ อ เที ย บกับ ความแปรปรวนของตัว บ่ ง ชี้ กับ องค์ป ระกอบอื่ น ๆ พบว่า
องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 1 ทั้งนี้การปฏิบตั ิการพยาบาลอนามัยชุมชนตามมาตรฐาน
วิชาชี พมี ความสาคัญ และจาเป็ นมากต่อพยาบาลวิชาชี พที่ปฏิ บตั ิ งานในชุ มชน ดังนั้นการพัฒนา
สมรรถนะพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึ กษาพยาบาล ซึ่ งส่ งผลให้จดั การศึ กษาในรายวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุ มชนมีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม รวมถึ งการสร้ าง
องค์ความรู ้ และขี ดความสามารถให้นกั ศึ กษา นอกจากนี้ การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิช าการ
พยาบาลอนามัยชุมชนมีจุดประสงค์ที่สาคัญคือ การพัฒนานักศึกษาที่จบจากคณะพยาบาลศาสตร์ ให้
สามารถออกไปปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่ งสมรรถนะด้านการปฏิ บตั ิการพยาบาลอนามัยชุ มชนตามมาตรฐานวิชาชี พมีความจาเป็ นต้อง
ครอบคลุมกับสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชี พตามพระราชบัญญัติวิชาชี พการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิม่ เติมโดย พระราชบัญญัติวชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2540 ที่ ส ภาการพยาบาลได้ก าหนดสมรรถนะหลัก ของผูป้ ระกอบวิช าชี พ การ
พยาบาลและผดุ งครรภ์ช้ นั หนึ่ ง ไว้ดงั นี้ 1) การปฏิ บตั ิการพยาบาลอย่างมีจริ ยธรรม ตามมาตรฐาน
และกฎหมายวิชาชี พการพยาบาล และการผดุงครรภ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2) ปฏิบตั ิการผดุง
ครรภ์อย่างมี จริ ยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมายวิชาชี พการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3) ส่ งเสริ มสุ ขภาพบุคคล กลุ่มคน และชุ มชน เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้สามารถ
ดูแลสุ ขภาพตนเองได้ในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่ วย และลดภาวะเสี่ ยงการเกิ ดโรค และเกิดความ
เจ็บป่ วย 4) ป้ องกันโรคและเสริ มภูมิคุม้ กันโรค เพื่อลดความเจ็บป่ วยจากโรคที่สามารถป้ องกันได้
5) ฟื้ นฟู สภาพบุคคล กลุ่ มคน และชุ มชนทั้งด้านร่ างกาย จิ ตสังคม เพื่อให้สามารถดาเนิ นชี วิตได้
อย่างเต็มศักยภาพ 6) รั กษาโรคเบื้ องต้น ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล 7) สอนและให้การ
ปรึ กษาบุคคล ครอบครัวกลุ่มคน และชุ มชน เพื่อการมีภาวะสุ ขภาพที่ดี 8) ติดต่อสื่ อสารกับบุคคล
ครอบครั ว กลุ่ มคน และชุ มชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 9) แสดงภาวะผูน้ าและการบริ หารจัดการ
ตนเอง และงานที่ รับ ผิดชอบได้อย่า งเหมาะสม 10) ปฏิ บ ตั ิ ก ารพยาบาลและการผดุ งครรภ์ต าม
จรรยาบรรณวิชาชี พโดยคานึ งถึ งสิ ทธิ มนุ ษยชน 11) ตระหนักในความสาคัญของการวิจยั ต่ อการ
พัฒนาการพยาบาล และสุ ขภาพ 12) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิการพยาบาล
13) พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง และสมรรถนะในการปฏิบตั ิการพยาบาล
และ 14) พัฒ นาวิ ช าชี พ ให้ มี ค วามเจริ ญก้ า วหน้ า และมี ศ ัก ดิ์ ศรี (สภาการพยาบาล, 2540)
ซึ่ งสอดคล้องกับสภาการพยาบาลและกองการพยาบาลกาหนดสมรรถนะและมาตรฐานการพยาบาล
ของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ในด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชน ให้สามารถพัฒนาอนามัยชุ มชนใน
ด้านการประเมินชุมชน การวางแผนพัฒนาอนามัยชุมชน การดาเนินงานพัฒนาอนามัยชุมชน และ
การประเมินผลการพัฒนาอนามัยชุมชน (สภาการพยาบาล,2549:3 และกองการพยาบาล สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข, 2544:52) ทั้งนี้การทางานสุ ขภาพชุ มชนต้องมีสมรรถนะเชิ งวิชาชี พและ
การบริ การสุ ขภาพใน 2 ส่ วนหลัก คือ การบริ การสุ ขภาพ และการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้กบั
ชุ มชนและคนในชุ มชน โดยเพิ่มเติมสมรรถนะพยาบาลวิชาชี พเมื่ อสาเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิ ตให้มีความไวต่อภาวะสุ ขภาพของคนในชุ มชนมากขึ้น สามารถทางานโดย
อาศัยการออกแบบร่ วมกับชุมชนเพื่อจัดการเกี่ยวกับสุ ขภาพของคนในชุมชน และ การกากับและเฝ้า
ระวังภาวะสุ ขภาพ การดูแลสุ ขภาพและคุณภาพชี วิตของคนในชุ มชนโดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู ้อย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงต้องมีระบบการพัฒนาสมรรถนะในมิติที่กล่าวถึง โดยเชื่ อมโยงกับ
การจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาศักยภาพในระหว่างการทางาน และการศึกษาต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ น
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การตอบสนองเป้ า หมายการพัฒ นาบริ ก ารสุ ขภาพชุ มชน และเป้ าหมายการพัฒนาตนเองและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและการทางานของพยาบาลของชุ มชนในขณะเดียวกัน (ขนิษฐา นันทบุตร,
2549:45-48) โดยกาหนดสมรรถนะของพยาบาลของชุ มชนใน 5 ด้านดังนี้ 1) สมรรถนะด้านการ
บริ ก าร เป็ นสมรรถนะพื้ น ฐานของพยาบาลของชุ ม ชนตามบทบาทของวิช าชี พ การพยาบาลที่
กฎหมายกาหนด ได้แก่การรักษาเบื้องต้น การคัดกรองกลุ่มเสี่ ยง การให้คาปรึ กษา การเยี่ยมบ้าน
การควบคุมและเฝ้าระวังโรคและการเจ็บป่ วยในท้องถิ่น การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การฟื้ นฟูและการเสริ ม
พลังกลุ่มคนต่างๆ และการส่ งต่อผูป้ ่ วยไปรับการรักษาในหน่ วยบริ การที่เหมาะสม ให้ครอบคลุ ม
กลุ่มประชากรสาคัญใน 5 กลุ่ม คือ ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง ผูพ้ ิการ เด็ก และสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ ในทุก
ภาวะสุ ขภาพ ทั้งในภาวะสุ ขภาพดี มีภาวะเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วย และเจ็บป่ วย เพียงเล็กน้อย ฉุ กเฉิ น
หรื อรุ นแรง 2) สมรรถนะด้านการใช้เครื่ องมื อ เป็ นความสามารถในใช้เครื่ องมื อต่าง ๆ เช่ น การ
จัดการชุดข้อมูล เน้นการศึกษาชุมชน การสร้างระบบข้อมูลสุ ขภาพชุมชน กลวิธีการสื่ อสารและการ
ใช้ข ้อ มู ล การวิ จ ัย การออกแบบบริ ก ารสุ ข ภาพและการเสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ง ให้ ก ับ ชุ ม ชน
ตลอดจนกลวิธีการทางานร่ วมกับชุ มชน เช่น กระบวนการกลุ่ม การทาประชาคม การทาแผนที่ทุน
ทางสัง คม การวิเคราะห์ และใช้ทุนทางสังคมเป็ นต้น 3) สมรรถนะด้านการเชื่ อมประสาน เป็ น
ความสามารถในการประเมินศักยภาพ และความสามารถของบุคลากร และหน่วยงานหรื อองค์กรที่
มี ความเกี่ ยวข้องกับการดู แลสุ ข ภาพ อี กทั้งยังเป็ นความสามารถในด้า นการติ ดต่ อประสานงาน
เพื่อที่จะประสานความร่ วมมือกันในด้านการจัดการกับปั ญหาและความต้องการทางด้านสุ ขภาพ
ของชุมชนให้มีความครอบคลุมในทุกด้าน ตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบและความเชี่ยวชาญของแต่
ละหน่ วยงานหรื อองค์ก ร 4) สมรรถนะด้า นการเสริ ม พลัง กลุ่ ม เสี่ ย ง เป็ นความสามารถในการ
ประเมินศักยภาพและความสามารถของประชาชนกลุ่มเสี่ ยง เพื่อที่จะเติมเต็มศักยภาพและทักษะ
ความสามารถในส่ ว นที่ ข าด โดยการเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนกลุ่ ม เสี่ ย งได้เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในการดู แลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของตนเอง ซึ่ งทาได้หลายรู ปแบบ ตัวอย่างเช่ น การให้คาปรึ กษา
การเผยแพร่ ใ นความรู ้ และร่ วมเรี ย นรู ้ ใ นเวที ก ารท าประชาคม การท ากระบวนการกลุ่ ม การท า
ประชาคมและสภาวะสุ ขภาพ เป็ นต้นและ 5) สมรรถนะด้านการจัดการ เป็ นความสามารถในด้าน
การจัดการ ซึ่ งมีความหลากหลายตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ นับ ตั้งแต่จดั การข้อมูลเพื่อนามา
วางแผนและออกแบบบริ การ การประชุ ม วางแผนก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารท างานร่ วมกั บ
หน่ วยงานอื่ น การจัดสรรงบประมาณด้า นสาธารณสุ ข และการสนับ สนุ นการจัดท าโครงการ
นอกจากนี้ ยงั มีการจัดการคลินิกซึ่ งประกอบด้วยการจัดระบบบริ การในคลินิกการบริ หารเวชภัณฑ์
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และการบริ หารทางด้านการเงิน และสอดคล้องกับการวิจยั ของ เยาวเรศ ประภาษานนท์ และคณะ
(2557) เรื่ อง การรับรู ้ สมรรถนะปฏิ บ ตั ิการพยาบาลครอบครัวและชุ มชนของนัก ศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิ ทธิ ประสงค์ พบว่านักศึกษาพยาบาลมีการรับรู ้ สมรรถนะ
ปฏิบตั ิการพยาบาลครอบครัวและชุมชนในระดับสู งทุกข้อ โดยคะแนนเฉลี่ยการรับรู ้สมรรถนะราย
ข้อสู งสุ ด 3 ข้อแรก ได้แก่ การตรวจร่ างกาย 10 ท่า การตรวจสายตา การให้วคั ซี นป้ องกันโรคในเด็ก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่ มีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ การให้บริ การอนามัยโรงเรี ยน รวมทั้ง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ อัชฌา สุ วรรณกาญจน์ (2555) ที่ศึกษาวิจยั และพัฒนาสมรรถนะเชิง
พื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานของพยาบาลในจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า
แนวทางการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิ งพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุ มชนโดยใช้
ชุมชนเป็ นฐานของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสามจังหวัดชายแดนใต้มี 4กระบวนการ 15 ขั้นตอน คือ
1) กระบวนการเข้าใจชุมชน แบ่งเป็ น 6 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน, ขั้นประเมิน
ปั ญหาเบื้องต้นของชุ มชน, ขั้นศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม, ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้ ในการประเมินชุ มชน,
ขั้นสังเคราะห์แผนงาน/โครงการแก้ปัญหาอนามัยชุ มชน และขั้นสรุ ปข้อความรู ้ 2) กระบวนการ
เข้าถึงชุมชน แบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาข้อมูลชุมชนร่ วมกับชุมชน, ขั้นวิเคราะห์และนาเสนอ
ปั ญหา/ข้อมูลร่ วมกับชุ มชน, ขั้นจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาร่ วมกับชุ มชน, ขั้นวิเคราะห์ปัญหา
และกาหนดแนวทางแก้ไขร่ วมกับ ชุ มชน, ขั้นวางแผนงาน/โครงการแก้ไขปั ญหาอนามัย ชุ ม ชน
ร่ วมกับชุ มชน 3) กระบวนการพัฒนาชุ มชน แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นดาเนิ นการพัฒนาอนามัย
ชุมชนร่ วมกับชุมชน และขั้นประเมินผลการพัฒนาอนามัยชุมชนร่ วมกับชุมชน และ 4) กระบวนการ
สรุ ปประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นสรุ ปและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ร่ วมกับชุ มชน และขั้นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างผูเ้ ข้ารับการอบรม โดยจัดจัดเป็ นชุ ดการฝึ กอบรม
หลักสู ตรพัฒนาสมรรถนะเชิ งพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานในจังหวัด
ชายแดนใต้ซ่ ึ งประกอบด้วยคู่มือวิทยากร คู่มือการฝึ กอบรม และเอกสารประกอบการค้นคว้า อีกทั้ง
ในศตวรรษที่ 21 ระบบการดูแลสุ ขภาพจะเคลื่ อนจากส่ วนกลางไปสู่ ส่วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่ น
การเปลี่ ยนแปลงนี้ ทาให้เกิ ดความต้องการแนวคิ ดใหม่เกี่ ยวกับการอนามัยชุ มชน ซึ่ งเท่าที่ผ่านมา
หน่ วยงานของรั ฐและเอกชนที่ ดู แลสุ ข ภาพของประชาชนในชุ ม ชนและสถาบัน การศึ ก ษานั้น
ค่อนข้างจะทางานแยกออกจากกัน แนวคิดใหม่ควรต้องทางานร่ วมกันในการที่จะปรับปรุ งการดูแล
สุ ขภาพของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ การปฏิรูประบบการดูแลสุ ขภาพทั้งในต่างประเทศและ
ในประเทศไทยมีการปรับเปลี่ ย นจากการดู แลที่ใช้โรงพยาบาลที่ เป็ นศูนย์กลาง จากเทคโนโลยี
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ขั้นสู งและจากการดูแลแบบเฉี ยบพลันมาเป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันความเจ็บป่ วยโดย
ใช้ชุมชนเป็ นฐานโดยมี จุดมุ่งหมายในการเข้าถึ งประชาชนที่มีความหลากหลาย และพยาบาลมี
บทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค (National League for Nursing cited in Juhn
et al.,1999:215-217)
องค์ ประกอบที่ 2 “สมรรถนะด้ านความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักฐานเชิ ง
ประจั ก ษ์ แ ละการเสริ ม สร้ างพลั ง อ านาจ” มี ต ัว บ่ ง ชี้ ย่ อ ยจ านวน 13 ตัว ซึ่ งมี ค่ า น้ าหนั ก ของ
องค์ประกอบระหว่าง 0.661 - 0.847 มีค่าไอเก็น (Eigenvalues) สู งสุ ดเท่ากับ 16.903 มีค่าร้ อยละ
ของความแปรปรวน (Percent of Variance) 16.903 และมี ค่ า ร้ อยละความแปรปรวนสะสมของ
ตัวแปร (Cumulative Percent of Variance) 39.918 ซึ่ งเมื่อเทียบกับความแปรปรวนของตัวบ่ง ชี้ กบั
องค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 2 กล่าวคือตัวบ่งชี้ท้ งั 13 ตัวบ่งชี้
เป็ นตัวบ่งชี้ ที่ร่วมบรรยายองค์ประกอบที่ 2 ได้ดีที่สุด เนื่ องจากสมรรถนะด้านการบริ หารจัดการ
ตามหลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ (Evidence-Based Practice) เป็ นการแก้ปั ญ หาในระยะยาว โดยการ
ผสมผสานระหว่างหลักฐานจากการศึกษาค้นคว้าวิจยั ที่ดีที่สุด ความเชี่ ยวชาญของผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่
ละสาขา รวมทั้งความต้องการและข้อมู ลของผูป้ ่ วย รวมทั้งสภาการพยาบาล (2553) ได้กาหนด
ความสามารถในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) เป็ นสมรรถนะหนึ่ งในเก้า
ของสมรรถนะการปฏิ บตั ิการพยาบาลขั้นสู ง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน ซึ่ งประกอบด้วย
1) ติดตาม รวบรวม ผลการวิจยั หรื อหลักฐานเชิ งประจักษ์ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชนและที่
เกี่ยวข้องกับการกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะอย่างต่อเนื่ อง 2) ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็ นปัจจุบนั ในการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน 3) เผยแพร่ แนวปฏิ บตั ิการพยาบาลที่มาจากหลักฐาน
เชิ งประจักษ์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาการพยาบาล
เดี ยวกัน 4) นาหลักการจัดการความรู ้ มาใช้ร่วมกับกระบวนการพัฒนาคุ ณภาพ ตามหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่ วมขอ ผูม้ ีประสบการณ์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ปฏิบตั ิ 5) วิเคราะห์และประเมินผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิ งประจักษ์ตลอดจนภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ นเพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาคุ ณ ภาพอย่า งต่ อ เนื่ อง ผลการวิจยั สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของฟูลเลอร์ (Fuller, 2013) ที่ มีการจัดการเรี ยนการสอนในภาคปฏิ บตั ิ ให้กบั นักศึ กษา
พยาบาล เกิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละได้ฝึ กในสถานการณ์ จ ริ ง เพื่ อ พัฒ นาสมรรถนะการพยาบาลตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) ในภาคทฤษฏี และฝึ กการประยุกต์ใช้การพยาบาล
ตามหลักฐานเชิ งประจักษ์ (Evidence-Based Practice) ในสถานการณ์ ผูป้ ่ วยจริ ง โดยนักศึกษานา
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ขั้นตอนการพยาบาลตามหลักฐานเชิ งประจักษ์ (Evidence-Based Practice) ปฏิบตั ิในสถานการณ์
จริ งเพื่อให้การพยาบาลผูป้ ่ วยในภาคปฏิ บ ัติเพื่อเพิ่มทักษะให้กบั นักศึ กษา รวมทั้งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปานทิพย์ ปูรณานนท์ และทัศนีย ์ เกริ กกุลธรม (2554) ทาการวิจยั เรื่ องความสามารถ
และทัศนคติในการปฏิ บตั ิการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ของนักศึกษาพยาบาล พบว่า
ปัจจัยทานายสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่3 และ 4 ได้แก่ เกรดในรายวิชาวิจยั ทางการพยาบาล ทัศนคติต่อ
การเรี ย นภาคปฏิ บ ัติ ที่ เ น้ น การปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลโดยใช้ ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ การรั บ รู ้ ต่ อ
พฤติ ก รรมการสอนทางคลี นิก ของอาจารย์ และการรั บรู ้ ต่อสิ่ ง แวดล้อมในการสอนภาคปฏิ บตั ิ
มี ค วามสั ม พันธ์ และสามารถร่ วมกันท านายสมรรถนะของนักศึ ก ษาพยาบาลในการปฏิ บตั ิ การ
พยาบาลโดยใช้ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ใ นนัก ศึ ก ษาพยาบาลได้ร้ อ ยละ 39.6 และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุ นีย ์ เครานวล (2552) ทาการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อบรรยายและอธิ บายผลกระทบของ
สถานการณ์ความไม่สงบต่อพยาบาลที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ด้านการ
บริ หารจัดการและการทางานเป็ นทีมในด้านสามารถสื่ อสารประสานงานกับทุกภาคส่ วนในการดูแล
ของบุคคล ครอบครัวและชุ มชนอยูใ่ นระดับสู งสุ ด รองลงมา คือด้านสามารถกากับ ติดตามและเฝ้า
ระวัง ภาวะสุ ข ภาพ การดู แ ลสุ ขภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต บุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชนโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู ้อยูใ่ นระดับดี ส่ วนด้านสามารถออกแบบการทางานร่ วมกับบุคคลครอบ
ครั ว และชุ ม ชนให้ ต อบสนองปั ญ หาและประเด็ น ด้า นสุ ข ภาพได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
จัด บริ การสุ ขภาพมี ค่ า ต่ า สุ ด แต่ อ ยู่ ใ นระดั บ ดี เ ช่ น กัน สอดคล้ อ งกับ การวิ จ ัย ของ จัน ทิ ม า
พรเชนศวรพงศ์ และคณะ (2559) เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยบาดเจ็บตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนครนายก พบว่า ผลการวิเคราะห์สถานการณ์หน่วยงาน
ยังไม่มีรูปแบบการดู แลผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ครอบคลุ มการปฏิ บตั ิทุกกระบวนการดู แลผูป้ ่ วยบาดเจ็บ
การตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิการพยาบาลมีความหลากหลายขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของพยาบาลแต่ละ
คน เมื่อสื บค้นและคัดสรรหลักฐานเชิ งประจักษ์ จึงสรุ ปได้ว่ารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยบาดเจ็บตาม
หลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ สามารถน าไปใช้ไ ด้จ ริ ง ท าให้ เ กิ ด ผลลัพ ธ์ ที่ ดี ท้ งั ในผู ร้ ั บ บริ ก ารและผู ้
ให้บ ริ ก าร ส าหรั บ การบริ หารจัดการตามหลัก ฐานเชิ งประจักษ์สาหรั บนักศึ ก ษาพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พบว่ามีในรายวิชาวิจยั ทางการพยาบาลที่ได้มีการจัดการเรี ยน
การสอนในชั้นปี ที่ 4 มี จานวน 3 หน่ วยกิ ต ซึ่ งวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นวิจยั เชิ งสารวจ ซึ่ งลักษณะของ
งานวิจยั เป็ นวิจยั ที่ไม่ซบั ซ้อน ซึ่ งอาจทาให้ขาดการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ รวมทั้ง
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การใช้งานวิจยั จากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่นามาใช้ในงานวิจยั ทางการพยาบาลยังมีนอ้ ยมาก ส่ วนใน
ด้านการเสริ มสร้างพลังอานาจ ทั้งนี้ เนื่ องจากการเสริ มสร้างพลังอานาจเป็ นกระบวนการทางสังคม
ของการแสดงการยอมรับและชื่ นชม (Recognizing) การส่ งเสริ ม (Promotion) และการเสริ มสร้าง
ความสามารถของบุคคล (Enhancing People Ability) ในการตอบสนองความต้องการของตนเอง
สามารถควบคุ มจัดการปั ญหาด้วยตนเองภายใต้ท รั พยากรที่ มี อยู่ เพื่อให้เกิ ดความรู ้ สึกว่าตนเอง
สามารถควบคุ ม การดาเนิ นชี วิตของตนได้ (Gibson, 1995) ซึ่ ง สอดคล้องกับ การศึ ก ษา กิ ตติ พ ร
เนาว์สุวรรณ, เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และวิทวัส ดิษยะศริ น สัตยารักษ์ (2558) พบว่า การเสริ มสร้าง
พลัง อ านาจให้ แ ก่ ผู ้รั บ บริ ก ารเป็ นอัต ลัก ษณ์ ข องนัก ศึ ก ษาวิ ท ยาลัย พยาบาล สั ง กัด กระทรวง
สาธารณสุ ข ที่วิทยาลัยพยาบาลต้องส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาพยาบาลเกิดพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ เช่ น
การกระตุน้ ให้ผูร้ ับบริ การ และครอบครัวมีส่วนร่ วมในการวางแผน และเลือกวิธีการดูแลตนเอง
การให้ความรู ้ และคาปรึ กษาแก่ผูร้ ับบริ การตรงตามสภาพปั ญหา การกาหนดเป้ าหมายในการดูแล
ร่ วมกับผูร้ ับบริ การ การส่ งเสริ มให้ผรู ้ ับบริ การรู ้จกั และเข้าใจตนเอง การชี้ แนะวิธีแก้ปัญหาสุ ขภาพ
เพื่อการตัดสิ นใจ การเสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา และให้ผรู ้ ับบริ การมีส่วนร่ วมใน
การจัดสรรสิ่ งอานวยความสะดวก
องค์ ประกอบที่ 3 “สมรรถนะด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และผู้นาการเปลี่ยนแปลง”
มี ตวั บ่ ง ชี้ ย่อยจานวน 4 ตัว ซึ่ ง มี ค่ า น้ า หนักขององค์ป ระกอบระหว่า ง 0.677 - 0.738 มี ค่ า ไอเก็น
(Eigenvalues) สู งสุ ดเท่ากับ 5.743 มี ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 5.743
และมีค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative Percent of Variance) 45.661 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ กบั องค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี้ มีความสาคัญเป็ น
อันดับที่ 3 ตัวบ่งชี้ ท้ งั 4 ตัวบ่งชี้ เป็ นตัวบ่งชี้ ที่ร่วมบรรยายองค์ประกอบที่ 3 ได้ดีที่สุด เนื่ องจาก
วิชาชีพการพยาบาล เป็ นวิชาชีพที่ดูแลบุคคลที่เจ็บป่ วย หรื อมีความทุกข์เรื่ องสุ ขภาพ ซึ่งในการดูแล
บุคคล พยาบาลจาเป็ นต้องมีความเต็มใจในให้ความช่ วยเหลื อ ดังนั้นการปฏิ บตั ิงานของพยาบาล
จาเป็ นต้องมีความรู ้ ทักษะ และจริ ยธรรมไปพร้ อมกัน ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ได้กล่าวถึ งหัวใจของ
วิชาชีพพยาบาล คือ ความเอื้ออาทร (Caring) และความเมตตากรุ ณา (Compassion) ซึ่งเป็ นจริ ยธรรม
ที่ควรมีในตัวพยาบาลและควรแสดงออกทุกครั้งที่ดูแลผูป้ ่ วย ในการควบคุ มให้พยาบาลประกอบ
วิชาชี พได้อย่า งมี คุณภาพเกิ ดความปลอดภัย สามารถตอบสนอง ความต้องการของผูใ้ ช้บ ริ ก าร
รวมทั้ง สร้ า งความเชื่ อ มั่น ของสั ง คมต่ อ วิ ช าชี พ การพยาบาล วิ ช าชี พ การพยาบาล ต้อ งมี ห ลัก
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณพยาบาลเพื่อให้พยาบาลทุกคนได้ปฏิบตั ิตาม รวมทั้งมีความจาเป็ นต้อง
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ครอบคลุ ม กับ สภาการพยาบาล (2552) ได้ก าหนดสมรรถนะด้า นจริ ย ธรรม จรรยาบรรณและ
กฎหมาย เป็ นสมรรถนะหนึ่ งในแปดสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพทัว่ ไปที่จะสาเร็ จการศึกษา
ในหลักสู ตรปริ ญญาตรี ในประเทศไทยขึ้ นตามพระราชบัญญัติวิชาชี พการพยาบาลและการผดุ ง
ครรภ์ พ.ศ.2528 และแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติวิชาชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ได้แก่ 1) ตระหนักในคุ ณค่า ความเชื่ อของตนเองและผูอ้ ื่น และไม่ใช้คุณค่า
ความเชื่ อของตนเองในการตัดสิ นผูอ้ ื่นให้การพยาบาลโดยแสดงออกถึ งการเคารพในคุ ณค่า ความ
เชื่ อ และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ 2) ตระหนักในข้อจากัดของสมรรถนะตนเอง ไม่เสี่ ยงในการ
ปฏิ บตั ิ งานที่ อาจเกิ ดผลเสี ย ต่ อผูใ้ ช้บ ริ ก ารและปรึ ก ษาผูร้ ู ้ อย่า งเหมาะสมเพื่ อความปลอดภัย ของ
ผูใ้ ช้บริ การ 3) แสดงออกถึ งความรับผิดชอบต่อผลที่เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บตั ิการพยาบาลของตน4)
ส่ งเสริ มให้ผูใ้ ช้บริ การได้รับรู ้ และเข้าใจในสิ ทธิ ของตน 5) ปกป้ องผูท้ ี่อยู่ในภาวะเสี่ ยงต่อการถู ก
ละเมิดสิ ทธิ หรื อได้รับการปฏิบตั ิที่ผิดหลักคุณธรรม จริ ยธรรม อย่างเหมาะสม 6) สามารถวิเคราะห์
ประเด็นจริ ยธรรมและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องในการปฏิ บตั ิการพยาบาล ตัดสิ นใจเชิ งจริ ยธรรมและ
ดาเนิ นการได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ ที่มีความขัดแย้งทางจริ ยธรรมและ/หรื อกฎหมายที่ไม่
ซับซ้อน 7)ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยแสดงออกซึ่ งความเมตตา กรุ ณา คานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก าร จรรยาบรรณวิช าชี พ กฎหมาย และข้อบัง คับ ที่ เกี่ ยวข้อง อี ก ทั้ง รู ป แบบความรู ้ ของ
ศาสตร์ ท างการพยาบาล (Pattern of Knowing in Nursing) ได้ก ล่ า วถึ งความรู ้ ท างการพยาบาล 4
เรื่ อง ที่พยาบาลต้องมี คือ ความรู ้เชิ งประจักษ์ หรื อ ศาสตร์ ทางการพยาบาล (Science of Nursing)
ความรู ้เชิง สุ นทรี ยศาสตร์ (Aesthetics) หรื อ Art of Nursing ความรู ้ หลักจริ ยธรรม (Ethics) รวมถึง
จรรยาบรรณวิชาชี พ พยาบาล และความรู ้ ที่เกิ ดภายในของบุคคล (Personal Knowledge) ซึ่ งแสดง
ให้เห็ นว่า ในหลัก สู ตรการศึ กษา พยาบาล นัก ศึ ก ษาพยาบาลจะได้ศึ กษาเนื้ อหาเรื่ อง จริ ย ธรรม
ทางการพยาบาล ซึ่ งเป็ นการเริ่ มปลูกฝังให้ นักศึกษาตระหนักถึงจริ ยธรรมทางการพยาบาล ดังนั้นจะ
เห็นได้วา่ จริ ยธรรมที่มีอยูใ่ นตัวพยาบาลส่ วนหนึ่ ง มาจากการได้รับการอบรมสั่งสอน อีกส่ วนหนึ่ ง
มาจาก ประสบการณ์จากการได้ปฏิบตั ิการดูแลผูอ้ ื่น หรื อ การสังเกตผูอ้ ื่นและเลือกสิ่ งที่ดีมาปฏิบตั ิ
สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ จะบ่มเพาะทาให้เกิ ดมีคุณธรรม และจริ ยธรรม อยูภ่ ายในตัวพยาบาล ผลการศึกษา
ในครั้ งนี้ เมื่ อพิจารณาถึ งการศึ กษาเรื่ องจริ ยธรรมในกลุ่ มพยาบาล ได้มีการศึ กษาของ สุ รีพร ดวง
สุ ว รรณ์ , พู ล สุ ข หิ ง คานนท์ , ปกรณ์ ประจัน บาน, กาญจนา สุ ข แก้ ว . (2554) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ ระหว่างสมรรถนะในการปฏิ บตั ิ งานกับคุ ณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิช าชี พ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ เขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุ ขที่ 17 ผลการศึกษา

116
พบว่าระดับของสมรรถนะในการปฏิ บตั ิงานของพยาบาลรายด้านที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยสู งที่ สุ ดคื อ
ด้านความมีจริ ยธรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณา สุ ขสบาย และศิวาพร ทองสุ ข (2552)
ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งการรั บ รู ้ ข องผู ป้ ่ วยต่ อ คุ ณ ลัก ษณะทางจริ ย ธรรมของพยาบาลในโรงพยาบาล ผล
การศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ ยรายข้อของคุ ณลักษณะทางจริ ยธรรมของพยาบาลระดับดี มากทุกข้อ
เรี ยงจากลาดับจากมากที่ สุดลงไป 3 ลาดับแรก ได้แก่ อัธยาศัยในการต้อนรับ ความสุ ภาพอ่อนโยน
และความมีมนุ ษยสัมพันธ์ไม่ถือตัว ซึ่ งมีความสัมพันธ์การศึกษาของ นฤนาท ยืนยง (2552) ที่ศึกษา
ความคิ ด เห็ น ของผู ้ป่ วยต่ อ พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของพยาบาลวิ ช าชี พ ผลการศึ ก ษาพบว่า
องค์ประกอบ 3 อันดับแรกที่พยาบาลวิชาชี พแสดงพฤติกรรมมากที่สุด ได้แก่ การประกอบวิชาชี พ
ด้วยความเมตตากรุ ณา ความรั บผิดชอบในการปฏิ บตั ิ ให้สังคมเกิ ดความเชื่ อถื อ และการป้ องกัน
อันตรายต่อสุ ขภาพและชี วิต และเมื่อพิจารณาถึงการศึกษาเรื่ องจริ ยธรรมในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล
ได้มีการศึกษาของ พิศสมัย อรทัย, เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก (2553) ที่ศึกษาเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม
ของนักศึ กษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งใน เรื่ องระดับคุ ณธรรมจริ ยธรรมตามการรั บ รู ้
ตนเองพบว่า นักศึกษาพยาบาลรับรู ้วา่ ตนเองมีคุณธรรมจริ ยธรรม ในระดับที่สูงสุ ดคือ ความซื่อสัตย์
สุ จริ ต และระดับต่าสุ ด คือ ความอดทน และสอดคล้องกับการศึกษาของ นันทวัน บุญก่อน, กาญจนา
ยาหมู , ศิวาพร จันทร์ ทอง, และคณะ (2551) ที่ศึกษาเรื่ องคุ ณธรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชิ นราช ผลการศึกษาพบว่า การปฏิ บตั ิคุณธรรมของนักศึกษา
พยาบาลใน ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ ความมีวินัย และด้าน ที่มีคะแนนเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ
ด้า นความรั บ ผิด ชอบ และการศึ ก ษากิ ต ติ พ ร เนาว์สุ ว รรณ, เสริ ม ศัก ดิ์ วิศ าลาภรณ์ และวิท วัส
ดิ ษ ยะศริ น สัตยารั ก ษ์ (2558) พบว่า องค์ป ระกอบย่อยด้า นจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ในอัต ลัก ษณ์ ข องนัก ศึ ก ษาพยาบาล วิ ท ยาลัย พยาบาลกระทรวงสาธารณสุ ข ได้แ ก่ ปฏิ บ ัติ ต่ อ
ผูร้ ับบริ การอย่างเป็ นธรรม เท่าเทียม พิทกั ษ์สิทธิ ผรู ้ ับบริ การ เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล
มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ส่ วนในด้านของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งในศตวรรษที่21บริ บทสังคม
และระบบบริ การสุ ขภาพมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างเป็ นพลวัตร ผูบ้ ริ หารการพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในองค์การพยาบาล (Nursing organization) จาเป็ นต้องมีวิสัยทัศน์ มีคุณลักษณะของภาวะผูน้ าที่
ต้องปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลง เช่นการศึกษาหาความรู ้อย่างต่อเนื่ องและทักษะการบริ หาร
อย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ สร้ า งมี ค วามเชื่ อ มั่น ในตนเองและความมั่น ใจให้ ผู ้ร่ ว มงาน (บุ ญ ใจ
ศรี สถิตนรากูร, 2551 ) และจากผลกระทบในระบบสุ ขภาพ ระบบการดูแลสุ ขภาพที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น ผูน้ าทางการพยาบาลจึงต้องมีการพัฒนาด้านสมรรถนะภาวะผูน้ าเพื่อเตรี ยมพร้ อมรับการ
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เปลี่ ย นแปลงที่ จะเกิ ดขึ้ นในปี 2020 ( Huston ,2009) สอดคล้องกับ การศึ ก ษาของ สุ นิต โชติ กุ ล
(2553) ที่ ศึ ก ษาระดับ สมรรถนะตนเองของพยาบาลประจ ากลุ่ ม ภารกิ จ หั ว หน้ า พยาบาลใน
ศู น ย์ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ส า นั ก อ น า มั ย ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร พ บ ว่ า ด้ า น ภ า ว ะ ผู ้ น า
ในด้านประสานงานกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่อให้เกิ ดการทางานที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดอยู่ใน
ระดับดีรองลงมา คือ ด้านมีวิจารณญาณในการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับดี ส่ วนด้านการเป็ นผูน้ าในการ
ท างานในชุ ม ชนมี ค่ าต่ า สุ ด แต่ อยู่ใ นระดับ ดี เช่ นกัน ทั้ง นี้ เนื่ องจาก บทบาทการเป็ นผูน้ าในการ
ทางานในชุ มชน ส่ วนใหญ่เป็ นบทบาทของพัฒนากร แกนนาชุ มชน ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในชุมชนจึงมีบทบาทเด่นในด้านการประสานงานมากกว่าเป็ นผูน้ าใน
ชุ มชน มี ความสอดคล้องกับผลการวิจยั ของกิ ตติ พทั ธ์ เอี่ ยมรอด (2554) เรื่ อง การพัฒนาตัวชี้ วดั
สมรรถนะของนัก วิ ช าการ สาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล องค์ป ระกอบ
สมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุ ขใน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล มี 8 องค์ประกอบหลัก
ประกอบด้วย ด้านการวิเคราะห์ระบบงาน สาธารณสุ ขและประเมินสุ ขภาวะของชุ มชน ด้านการ
วิเคราะห์ และวางแผนการแก้ไ ขปั ญหาด้าน สาธารณสุ ขของชุ มชน ด้านการทางานเป็ นที มและ
ประสานเครื อข่าย ด้านงานบริ การสาธารณสุ ข ผสมผสานแก่ บุคคล/ครอบครัว/ชุ มชนและท้องถิ่ น
ด้านการบริ หารจัดการงบประมาณ ด้านภาวะผูน้ า และการคิดอย่างเป็ นระบบ ด้านงานวิจยั จากงาน
ประจาเพื่อพัฒนาสถานะสุ ขภาพของคนในชุมชน และ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชี พ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการวิ จ ัย ของกฤษณา สารบรรณ (2554) เรื่ อ ง รู ป แบบ
ความสั ม พัน ธ์ โ ครงสร้ า งเชิ ง สาเหตุ ข อง องค์ป ระกอบภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติ กรรมการบริ หารโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตาบล ในเขตตรวจราชการสาธารณสุ ขที่ 10
ที่พบว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อพฤติ กรรมการบริ หารโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพ
ตาบล มากที่สุดคือการมีวิสัยทัศน์มีค่าอิทธิ พลเท่ากับ 3.659 นอกจากนั้นผลการวิจยั ในประเด็นการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพในชุมชนซึ่ งมุ่งเน้นการสนับสนุน ส่ งเสริ ม และการ เสริ มพลังแก่ประชาชนและภาคี
เครื อข่ายต่างๆ ให้มีศกั ยภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ และป้ องกันโรค รวมทั้งมี
สอดคล้องกับการผลการวิจยั ของปริ ญญา จิตอร่ าม (2554) เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู ้
ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย พบว่า ตัวบ่งชี้ การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้านบุคลากร ได้แก่ ภาวะผูน้ าการ
เสริ ม พลัง อ านาจ และการจู ง ใจ องค์ป ระกอบที่ 2 ด้า นกระบวนการในการจัด การความรู ้ ก าร
ได้ความรู ้ ใหม่ การดาเนิ นการใช้ความรู ้ ใหม่ และการประเมินผลการใช้ความรู ้ องค์ประกอบที่ 3
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ด้านองค์กร ได้แก่ โครงสร้ างของสถานี อนามัย วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์วฒั นธรรมองค์กร และ
บรรยากาศ การทางาน องค์ประกอบที่ 4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของลัดดาวัล ย์ สื บ จิ ต (2557, หน้า 142-149) ได้ท าการศึ ก ษาสร้ า งและพัฒ นาตัว บ่ ง ชี้
สมรรถนะครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าตัวบ่งชี้
สมรรถนะครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองค์ประกอบ
หลัก 3 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) องค์ ป ระกอบหลัก ด้า นการปฏิ บ ัติ ต นตามมาตรฐานวิ ช าชี พ 2)
องค์ประกอบหลักด้านภาวะผูน้ าและการบริ หารจัดการ และ3) องค์ประกอบหลักด้านประสิ ทธิ ผล
ส่ ว นบุ ค คล และผลการทดสอบความสอดคล้อ งของโมเดลความสั ม พัน ธ์ โ ครงสร้ า งตัว บ่ ง ชี้
สมรรถนะครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ (Chi-square =73.58, ค่า df = 39, ค่า P = 0.07, ค่า GFI= 0.98,
ค่า AGFI = 0.96, ค่า RMSEA = 0.04)
องค์ ป ระกอบที่ 4 “สมรรถนะด้ า นมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละการสื่ อ สาร” มี ต ัว บ่ ง ชี้ ย่อ ย
จานวน 3 ตัว ซึ่ งมี ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบระหว่าง 0.656 - 0.665 มี ค่าไอเก็น (Eigenvalues)
สู งสุ ดเท่ากับ 4.090 มีค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 4.090 และมีค่าร้อยละ
ความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative Percent of Variance) 49.751 ซึ่ งเมื่อเทียบกับความ
แปรปรวนของตัวบ่งชี้กบั องค์ประกอบอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี้ มีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 4 ตัว
บ่ ง ชี้ ท้ งั 3 ตัวบ่ ง ชี้ เป็ นตัวบ่ ง ชี้ ที่ ร่ วมบรรยายองค์ป ระกอบที่ 4 ได้ดีที่ สุ ด เนื่ องจากวิชาชี พ การ
พยาบาล เป็ นวิชาชี พที่ดูแลบุคคลที่เจ็บป่ วย หรื อมีความทุกข์เรื่ องสุ ขภาพ ซึ่ งในการดู แลบุคคล
พยาบาลจาเป็ นต้องมีมนุ ษยสัมพันธ์และมีทกั ษะด้านการสื่ อสาร ซึ่ งการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
(Effective Communication) หมายถึ ง กระบวนการส่ งหรื อถ่ ายทอดข้อมู ล ข่าวสารเกี่ ยวกับความ
ปลอดภัยจากผูส้ ่ งสาร ไปยังผูร้ ับสาร เพื่อให้เกิ ดสภาวะที่เป็ นอิสระหรื อปราศจากภัยคุ กคาม ไม่มี
อันตราย และการสู ญเสี ยรวมถึงไม่มีความเสี่ ยงใดๆ เกิดขึ้นจากรายงานของ The Joint Commission
พบว่า การปรับปรุ งการสื่ อสารในทีมสุ ขภาพทาให้ คุณภาพด้านความปลอดภัยและผลลัพธ์คุณภาพ
การดู แลผูป้ ่ วยดี ข้ ึน จานวนวันนอนโรงพยาบาล ลดลง ผลความพึงพอใจของผูป้ ่ วยและญาติดีข้ ึน
ดัง นั้น จึ ง มี ค วามจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ บุ ค ลากรภายในองค์ ก รต้อ งมี ค วามรู ้ ท ัก ษะการสื่ อ สารที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ใช้ใ นการปฏิ บ ัติ ง านในที ม สหสาขาวิ ช าชี พ (Multidisciplinary Teamwork)
ให้เกิ ดความสาเร็ จในการดาเนิ นงานด้านคุ ณภาพการพยาบาล และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ ผูป้ ่ วย
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุ นีย ์ เครานวล (2552) ทาการวิจยั เชิ งคุณภาพเพื่อบรรยายและอธิ บาย
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ผลกระทบของสถานการณ์ ความไม่สงบต่อพยาบาลที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พบว่า ด้านมนุ ษยสัมพันธ์และทักษะการสื่ อสาร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ทุกข้อ โดยพบว่า มนุ ษย
สัมพันธ์และทักษะการสื่ อสารในด้านสามารถพูดให้คนอื่นเข้าใจได้สูงสุ ดอยูใ่ นระดับดี รองลงมา
คือด้านมีทกั ษะในการสื่ อสารกับคนในชุมชนได้ทุกระดับ อยูใ่ นระดับดี ส่ วนด้านสร้างเครื อข่ายใน
การทางานในชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีค่าต่าสุ ด แต่อยูใ่ นระดับดีเช่นกัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ สุ ปราณี ยมพุ ก (2554) ที่ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบและรู ปแบบยื น ยัน โครงสร้ า ง
องค์ป ระกอบสมรรถนะของผู บ้ ริ ห ารโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล พบว่า ประกอบด้ว ย
สมรรถนะ 10 ด้าน 58 ตัวแปรย่อย โดยเรี ยงตามลาดับความสาคัญจากมากไปน้อย คือ 1) ด้านการ
ประสานงาน มี 5 ตัวแปรย่อย 2) ด้านการสื่ อสารจูงใจ มี 4 ตัวแปรย่อย3) ด้านการวางแผนกลยุทธ์
มี 6 ตัวแปรย่อย 4) ด้านการคิดในเชิงวิเคราะห์ มี 5 ตัวแปรย่อย 5) ด้านภาวะผูน้ า มี 10 ตัวแปรย่อย
6) ด้านการทางานเป็ นทีม มี 6 ตัวแปรย่อย 7) ด้านการทางานชุมชนเชิงรุ ก มี 6 ตัวแปรย่อย 8) ด้าน
การบริ การที่ดีมี 7 ตัวแปรย่อย 9) ด้านการมีส่วนร่ วมกับชุ มชน มี 4 ตัวแปรย่อย และ 10) ด้านการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ มี 5 ตัวแปรย่อย
5.3 ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
5.3.1 ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
จากผลการพัฒนาตัวบ่ ง ชี้ ส มรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนของนัก ศึ ก ษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สยาม ได้ต ัว บ่ ง ชี้ ทั้ง หมด 42 ตัว บ่ ง ชี้ และมี ค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ จึงเป็ นตัวบ่งชี้ ที่มีความเหมาะสม ดังนั้น ผูบ้ ริ หารและผูม้ ี ส่ วน
เกี่ ยวข้องในการจัดการเรี ย นการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ ควรนาตัวบ่ง ชี้ สมรรถนะด้า นการ
พยาบาลอนามัยชุมชนไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบายและกรอบทิศทางการบริ หาร การจัดทา
แผนกลยุทธ์ แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสิ่ งสนับสนุน การจัดการเรี ยนการสอน การบริ การ
วิชาการ ตลอดจนการพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชน
ให้กบั นักศึกษาพยาบาล
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาเพื่อยืนยันเชิ งทฤษฎี ขององค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
ด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชน โดยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบยื น ยัน (Confirmatory Factor
Analysis) เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาอนามัยชุมชนต่อไป
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2) ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ทั้ง 4 องค์ประกอบ
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ภาคผนวก ก
จดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
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ที่ สน /

มหาวิทยาลัยสยาม
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๑๖๓
๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่ อง เรี ยนเชิญบุคลากรเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อการยืนยันผลการวิจยั
เรี ยน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงร่ างงานวิจยั ๑ ฉบับ
๒. แบบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการยืนยันผล ๑ ฉบับ
เนื่ องด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจยั
โดยการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ค ณาจารย์มีการทาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดองค์ความรู ้ ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ดร.ศนิกานต์ ศรี มณี และคณะ ได้จดั ทาวิจยั
เรื่ อง “การพัฒ นาตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะด้ า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม” ที่อยูใ่ นขั้นตอนที่มีความสาคัญยิง่ ต่อการวิจยั ก่อนการสรุ ป
ผลการวิ จ ัย กล่ าวคื อ เป็ นขั้นตอนการยื นยันโดยผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ โดยผู ้วิ จ ัยก าหนดกรอบการยื นยัน
องค์ประกอบ 4 ด้ า น คื อ ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็ นไปได้ (Feasibility
Standards) ความเป็ นประโยชน์ (Utility Standards) และความถู ก ต้อ งครอบคลุ ม (Accuracy
Standards)
ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้เล็งเห็ นว่า ผศ.ดร. สุ ขศิริ ประสมสุ ข
ซึ่ งเป็ นบุคลากรในสังกัดของท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการจัดการ
เรี ยนการสอนด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อการ
ยืนยันผลการวิจยั ด้วย จักเป็ นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทิพา ส่ องศิริ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โทรศัพท์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖
โทรสาร ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖

127
ที่ สน /

มหาวิทยาลัยสยาม
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๑๖๓
๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่ อง เรี ยนเชิญบุคลากรเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อการยืนยันผลการวิจยั
เรี ยน ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงร่ างงานวิจยั ๑ ฉบับ
๒. แบบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการยืนยันผล ๑ ฉบับ
เนื่องด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจยั โดย
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คณาจารย์มีการทาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ดร.ศนิกานต์ ศรี มณี และคณะ ได้จดั ทาวิจยั เรื่ อง “การ
พัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม” ที่อยู่ในขั้นตอนที่มีความสาคัญยิ่งต่อการวิจยั ก่อนการสรุ ปผลการวิจยั กล่าวคือ
เป็ นขั้นตอนการยืนยันโดยผูท้ รงคุณวุฒิ โดยผูว้ ิจยั กาหนดกรอบการยืนยันองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ความ
เหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็ นไปได้ (Feasibility Standards) ความเป็ นประโยชน์
(Utility Standards) และความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards)
ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้เล็งเห็ นว่า ดร.พรฤดี นิ ธิรัตน์ ซึ่ งเป็ น
บุคลากรในสังกัดของท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ความเชี่ ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการ
สอนด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อการ
ยืนยันผลการวิจยั ด้วย จักเป็ นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทิพา ส่ องศิริ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โทรศัพท์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖
โทรสาร ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖
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ที่ สน /

มหาวิทยาลัยสยาม
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๑๖๓
๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่ อง เรี ยนเชิญบุคลากรเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อการยืนยันผลการวิจยั
เรี ยน ผูอ้ านวยการ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงร่ างงานวิจยั ๑ ฉบับ
๒. แบบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการยืนยันผล ๑ ฉบับ
เนื่ องด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจยั
โดยการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ค ณาจารย์มีการทาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดองค์ความรู ้ ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ดร.ศนิกานต์ ศรี มณี และคณะ ได้จดั ทาวิจยั
เรื่ อง “การพัฒนาตัวบ่ ง ชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย ชุ มชนของนัก ศึก ษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม” ที่ อยู่ในขั้นตอนที่ มีความสาคัญยิ่ง ต่ อการวิจยั ก่ อนการสรุ ป
ผลการวิ จ ัย กล่ าวคื อ เป็ นขั้นตอนการยื นยันโดยผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ โดยผู ้วิ จ ัยก าหนดกรอบการยื นยัน
องค์ประกอบ 4 ด้ า น คื อ ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็ นไปได้ (Feasibility
Standards) ความเป็ นประโยชน์ (Utility Standards) และความถู ก ต้อ งครอบคลุ ม (Accuracy
Standards)
ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้เล็งเห็นว่า น.ส. ชนิกนันท์ พันธุ์พยัคฆ์
ซึ่ งเป็ นบุคลากรในสังกัดของท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการจัดการ
เรี ยนการสอนด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อการ
ยืนยันผลการวิจยั ด้วย จักเป็ นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทิพา ส่ องศิริ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โทรศัพท์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖
โทรสาร ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖

129
ที่ สน /

มหาวิทยาลัยสยาม
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๑๖๓
๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่ อง เรี ยนเชิญบุคลากรเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อการยืนยันผลการวิจยั
เรี ยน ผูอ้ านวยการ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงร่ างงานวิจยั ๑ ฉบับ
๒. แบบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการยืนยันผล ๑ ฉบับ
เนื่องด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจยั โดย
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คณาจารย์มีการทาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ดร.ศนิกานต์ ศรี มณี และคณะ ได้จดั ทาวิจยั เรื่ อง “การ
พัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม” ที่อยู่ในขั้นตอนที่มีความสาคัญยิ่งต่อการวิจยั ก่อนการสรุ ปผลการวิจยั กล่าวคือ
เป็ นขั้นตอนการยืนยันโดยผูท้ รงคุณวุฒิ โดยผูว้ ิจยั กาหนดกรอบการยืนยันองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ความ
เหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็ นไปได้ (Feasibility Standards) ความเป็ นประโยชน์
(Utility Standards) และความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards)
ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้เล็งเห็นว่า น.ส. ชนิกนันท์ พันธุ์พยัคฆ์
ซึ่ งเป็ นบุคลากรในสังกัดของท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการจัดการ
เรี ยนการสอนด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อการ
ยืนยันผลการวิจยั ด้วย จักเป็ นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทิพา ส่ องศิริ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โทรศัพท์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖
โทรสาร ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖

130
ที่ สน /

มหาวิทยาลัยสยาม
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๑๖๓
๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่ อง ขอเก็บข้อมูลการวิจยั
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลไชโย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงร่ างงานวิจยั ๑ ฉบับ
๒. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื่องด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจยั โดย
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คณาจารย์มีการทาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ดร.ศนิกานต์ ศรี มณี และคณะ ได้จดั ทาวิจยั เรื่ อง “การ
พัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม”
ในการนี้ ทีมงานผูว้ ิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และมีประสบการณ์ในการ
ฝึ กงานด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุ เคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจ
เครื่ องมือการวิจยั ด้วย จักเป็ นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทิพา ส่ องศิริ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โทรศัพท์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖
โทรสาร ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖

131
ที่ สน /

มหาวิทยาลัยสยาม
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๑๖๓
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่ อง เรี ยนเชิญบุคลากรเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจเครื่ องมือการวิจยั
เรี ยน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงร่ างงานวิจยั ๑ ฉบับ
๒. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื่องด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจยั โดย
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คณาจารย์มีการทาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ดร.ศนิกานต์ ศรี มณี และคณะ ได้จดั ทาวิจยั เรื่ อง “การ
พัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม”
ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้เล็งเห็นว่า รศ.ดร.วนิ ดา ดุรงค์ฤทธิ ชยั
ซึ่ งเป็ นบุคลากรในสังกัดของท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการจัดการ
เรี ยนการสอนด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุ เคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจ
เครื่ องมือการวิจยั ด้วย จักเป็ นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทิพา ส่ องศิริ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โทรศัพท์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖
โทรสาร ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖

132
ที่ สน /

มหาวิทยาลัยสยาม
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๑๖๓
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่ อง เรี ยนเชิญบุคลากรเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจเครื่ องมือการวิจยั
เรี ยน ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงร่ างงานวิจยั ๑ ฉบับ
๒. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื่องด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจยั โดย
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คณาจารย์มีการทาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ดร.ศนิกานต์ ศรี มณี และคณะ ได้จดั ทาวิจยั เรื่ อง “การ
พัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม”
ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้เล็งเห็ นว่า ดร.พรฤดี นิ ธิรัตน์ ซึ่ งเป็ น
บุคลากรในสังกัดของท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ความเชี่ ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการ
สอนด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุ เคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจ
เครื่ องมือการวิจยั ด้วย จักเป็ นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทิพา ส่ องศิริ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โทรศัพท์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖
โทรสาร ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖

133
ที่ สน /

มหาวิทยาลัยสยาม
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๑๖๓
๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลไชโย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงร่ างงานวิจยั ๑ ฉบับ
๒. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน ๒๐ ฉบับ
เนื่องด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจยั โดย
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คณาจารย์มีการทาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ดร.ศนิกานต์ ศรี มณี และคณะ ได้จดั ทาวิจยั เรื่ อง “การ
พัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม”
ในการนี้ ดร.ศนิ กานต์ ศรี มณี และทีมงานวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มี
ความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากพยาบาลวิชาชี พที่มีประสบการณ์ในการทางานด้านการ
พยาบาลอนามัยชุมชนในหน่วยงานของท่าน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทิพา ส่ องศิริ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โทรศัพท์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖
โทรสาร ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖

134
ที่ สน /

มหาวิทยาลัยสยาม
๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๑๖๓
๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เรี ยน นายแพทย์สาธารณสุ ขอาเภอไชโย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงร่ างงานวิจยั ๑ ฉบับ
๒. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน ๑๐ ฉบับ
เนื่องด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจยั โดย
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คณาจารย์มีการทาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ดร.ศนิกานต์ ศรี มณี และคณะ ได้จดั ทาวิจยั เรื่ อง “การ
พัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม”
ในการนี้ ดร.ศนิ กานต์ ศรี มณี และทีมงานวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มี
ความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากพยาบาลวิชาชี พที่มีประสบการณ์ในการทางานด้านการ
พยาบาลอนามัยชุมชนในหน่วยงานของท่าน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุ เคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิง่ และขอขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทิพา ส่ องศิริ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โทรศัพท์ ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓, ๕๒๑๖
โทรสาร ๐-๒๘๖๗-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖

ภาคผนวก ข
แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่ องมือ
แบบสั มภาษณ์ ยืนยันผลการวิจัย
แบบสอบถาม

136
แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมืองานวิจัย
เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
-----------------------------------------------------------------------------------------คาอธิบาย
ขอให้ ท่ า นศึ ก ษาองค์ ป ระกอบตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ตามรายละเอียดที่แนบ แล้วพิจารณาว่า
ข้อคาถามของแต่ละองค์ประกอบมีความครอบคลุมวัดได้ตรงกับความหมายของแต่ละองค์ประกอบ
หรื อไม่ โดยให้กาเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน ดังนี้
+1
0
-1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วัดได้ตรงกับความหมาย
ไม่แน่ใจ
วัดไม่ได้ตรงกับความหมาย

เพื่อจะได้นาความคิ ดเห็ นของท่านไปหาค่า IOC หลังจากนั้นจะได้นาไปสอบถามกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึ กษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ต่อไป

137
แบบสอบถาม
งานวิจัย เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อทราบตัวแปรที่เป็ นตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม แบบสอบถามฉบับนี้
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1
ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2
ข้อคาถามเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็ นตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการ
พยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็ นตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการ
พยาบาล อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ เป็ นอย่ างสู ง
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง โปรดใส่ เครื่ องหมาย / ลงหน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 20 – 30 ปี

 31 – 40 ปี

3. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโท

 ปริ ญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 ปริ ญญาเอก

 41 – 50 ปี  50 ปี ขึ้นไป

4. ตาแหน่ งหน้ าทีใ่ นการปฏิบัติงาน
 อาจารย์พยาบาล
 พยาบาลวิชาชีพ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................................
5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
 ไม่เกิน 5 ปี
 มากกว่า 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี
 20 ปี ขึ้นไป

 มากกว่า 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี
 มากกว่า 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี
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ตอนที่ 2 ข้ อมูลความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชน
ของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
คาชี้แจง
แบบสอบถามองค์ประกอบของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน
ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีท้ งั หมด 110 ข้อ โปรดทา
เครื่ องหมาย / ลงในช่องทางขวามือซึ่ งตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว โดยที่
+1
หมายถึง
วัดได้ตรงกับความหมาย
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
-1
หมายถึง
วัดไม่ได้ตรงกับความหมาย
ข้ อที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความโอบอ้อมเอื้ออารี
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ในตนเอง
มีคุณธรรมและจริ ยธรรมของวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือในฐานะพยาบาลผูม้ ีความรู ้
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
เป็ นต้นแบบด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ และด้านสังคม
มีจิตสาธารณะ
มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และ
โต้แย้งด้วยเหตุผล
มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และการใช้
วิจารณญาณทางคลินิก
มีทกั ษะในการสื่ อสารเชิงวิชาชีพ รวมทั้งการให้
คาปรึ กษา และการสร้างบรรยากาศให้เกิดความ
เชื่อถือ
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด โดยแสดงออก
ด้วยภาษา ท่าทางที่เหมาะสม

+1
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0
-1 ค่ า IOC

140
ข้ อที่

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ด้วยความเคารพในความเป็ น
ปัจเจกบุคคล
มีสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ วางตนเหมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่
ให้และรับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นได้ตามศักยภาพ
และความเหมาะสม
สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู ้ทางการพยาบาล
และสุ ขภาพ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน
มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี และแสดงออกถึงความ
พยายามในการลดปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
มีพฤติกรรมบริ การที่แสดงออกถึงความ
กระตือรื อร้นในการให้บริ การแก่บุคคล ครอบครัว
และชุมชน
ตระหนักในสิ ทธิ และหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน และ
รับผิดชอบในหน้าที่ตามขอบเขตวิชาชีพ
มีความใฝ่ รู ้ และนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานที่รับผิดชอบ
มีคุณลักษณะของผูน้ า ใช้กลวิธีการนาในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
สามารถให้เหตุผล เพื่อโน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นมีความคิด
คล้อยตาม
สามารถจูงใจ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน
มีความสามารถในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์ของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
มีทกั ษะในการเจรจาต่อรองด้วยเหตุผล และ
ประโยชน์ร่วมกันในสถานการณ์ที่ไม่ซบั ซ้อน
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23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

มีความรู ้ เจตคติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ และมี
ส่ วนร่ วมในการดาเนินงานโครงการต่างๆ ใน
ชุมชน
สามารถแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานโดยใช้ขอ้ มูล
ความรู ้ และวิธีการที่เหมาะสม
มีความรู ้ในหลักการทางานเป็ นทีม การสร้าง
ทีมงาน และการนาทีมงาน
มีความรับผิดชอบต่อการทางานของทีมและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
มีทกั ษะในการทางานกับชุมชน สามารถปรับตัวเข้า
หาชุมชนได้เป็ นอย่างดี
สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยภาษา
ท่าทางที่เหมาะสม
สามารถนาเสนอและพูดในเวทีสาธารณะได้
สามารถมองบริ บทของชุมชนได้ เข้าใจในการเป็ น
ชุมชน ผูน้ าท้องถิ่น และสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อชุมชน
มีความเข้าใจวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต
และเป้าหมายของชุมชน
มีความตระหนักในคุณค่า ความเชื่อ และศักดิ์ศรี
ของความเป็ นมนุษย์
ส่ งเสริ มให้บุคคลในชุมชนได้รับรู ้และเข้าใจใน
สิ ทธิของตน
มีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิการ
พยาบาลของตน
สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริ ยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิการพยาบาล
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36.

37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สามารถจัดทาระบบและฐานข้อมูลสุ ขภาพที่จาเป็ น
โดยมีกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือในการ
เก็บข้อมูลครอบคลุมทุกด้านและทุกกลุ่มเป้ าหมาย
ในชุมชน
สามารถศึกษาข้อมูลสุ ขภาพชุมชนที่จาเป็ น ตาม
มาตรฐานการบริ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
ระดับปฐมภูมิ ประกอบด้วยข้อมูลสุ ขภาพ 3 ระดับ
คือ ระดับชุมชน ครอบครัว และบุคคล
สามารถคัดกรองสุ ขภาพตามปัญหาสุ ขภาพตาม
กลุ่มอายุ และภาวะคุกคามสุ ขภาพในท้องถิ่นและ
ตามนโยบายของประเทศ
สามารถเฝ้าระวังการเกิดโรค ความเจ็บป่ วย และ
ภาวะคุกคามต่อสุ ขภาพคนในพื้นที่รับผิดชอบ
สามารถระบุปัญหาสุ ขภาพของชุมชน กลุ่มคน
ครอบครัว บุคคลในชุมชน
สามารถวางแผน ออกแบบจัดกิจกรรมการบริ การ
สุ ขภาพ และประเมินผล
สามารถช่วยเหลือผูป้ ่ วยเข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพ
และดูแลสิ ทธิประโยชน์ที่ผปู ้ ่ วยควรจะได้รับ
สามารถจัดการให้มีทีมผูด้ ูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ อง
สามารถประเมินภาวะสุ ขภาพและปัญหาที่ซบั ซ้อน
ครอบคลุมทุกมิติ
สามารถวินิจฉัยปัญหา ดูแลบุคคลเฉพาะกลุ่ม/
เฉพาะโรค โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ์และ
เหตุผลทางคลินิกในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่าง
เป็ นองค์รวม
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46.

47.

48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สามารถติดตามผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องที่บา้ นโดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ มารดาและทารก ผูป้ ่ วยระยะ
สุ ดท้าย
สามารถประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่สามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่ แก่ชุมชน ครอบครัว และบุคคลในการ
ให้บริ การที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถเสริ มพลังกลุ่มเสี่ ยงให้สามารถสร้างเสริ ม
สุ ขภาพป้ องกันโรคและฟื้ นฟูสภาพ
ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยแสดงออกซึ่งความเมตตา
กรุ ณา คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ
สามารถประเมินสภาพบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน โดยใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับบุคคล
วัฒนธรรม ภาวะสุ ขภาพ จากแหล่งข้อมูลที่
เหมาะสม
สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นการวิจยั ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน
สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยั ในการ
แสวงหาความรู ้เพื่อพัฒนาชุมชนได้
สามารถประเมินปั จจัยเสี่ ยงและปั จจัยที่ส่งเสริ ม
สุ ขภาพ ทั้งปั จจัยด้านบุคคล สิ่ งแวดล้อม
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล และวินิจฉัยการพยาบาล
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของ
ข้อมูล
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56.

57.

58.
59.

60.

61.
62.
63.
64.

65.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สามารถวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อ
วินิจฉัยการพยาบาล และเหมาะสมกับบริ บททาง
สังคม
ปฏิบตั ิการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล โดยใช้
ศาสตร์ทางการพยาบาล
สามารถประเมินผลการปฏิบตั ิการพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง
สามารถประเมินปั จจัยเสี่ ยงต่อภาวะสุ ขภาพ
วินิจฉัยภาวะสุ ขภาพ ภาวะเสี่ ยงต่อโรคและความ
เจ็บป่ วยแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน
มีความรู ้ในหลักการสร้างเสริ มสุ ขภาพหลักการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหลักการเสริ มสร้างพลัง
อานาจ
สามารถวางแผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพบุคคล
ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
สามารถให้ภูมิคุม้ กันโรค ตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุ ขกาหนด
สามารถให้คาแนะนาการเลี้ยงดู และพัฒนาการของ
เด็กปกติ
มีความรู ้ดา้ นวิทยาการระบาด และสถานการณ์
เกี่ยวกับโรค/การเจ็บป่ วยภัยพิบตั ิ ที่มีผลกระทบต่อ
สุ ขภาพในชุมชนที่รับผิดชอบ
มีความรู ้เรื่ องโรค พยาธิสภาพ การกระจายของโรค
การวิเคราะห์ การสอบสวนโรค การเฝ้าระวัง/การ
เจ็บป่ วยที่เป็ นปั ญหาสุ ขภาพในชุมชน
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66.

67.
68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

มีความรู ้เรื่ องการตรวจ การวินิจฉัย การรักษา การ
ใช้ยา การใช้เทคโนโลยีต่างๆ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
สามารถประเมินสุ ขภาพผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหา
สุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
สามารถคาดการณ์ปัญหาที่ซบั ซ้อนจากการ
เปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วยและวางแผนแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถวางแผน ให้การบาบัดทางการพยาบาล การ
ฟื้ นฟูสภาพ และประเมินผลการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มที่มี
ปั ญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
สามารถประสานความร่ วมมือในการจัดการดูแล
อย่างต่อเนื่ อง กับครอบครัวของผูป้ ่ วยกลุ่มที่มี
ปั ญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
สามารถเป็ นที่ปรึ กษาและให้ขอ้ มูลทางด้านสุ ขภาพ
แก่ผปู ้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะ
เจ็บป่ วยเรื้ อรัง
สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนา
คุณภาพการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย กลุ่มที่มีปัญหา
สุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการ
ในชุมชน
มีทกั ษะในการส่ งเสริ ม ป้ องกัน ดูแลรักษา ฟื้ นฟู
สุ ขภาพในผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/
ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะการเสริ มพลังและศักยภาพด้านการดูแล
สุ ขภาพแก่ผปู ้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/
ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุมชน
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75.
76.

77.

78.
79.

80.

81.
82.
83.

84.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

มีทกั ษะการดูแลประคับประคองผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
ที่บา้ น
มีทกั ษะการจัดการดูแลสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย
ในผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะ
เจ็บป่ วยเรื้ อรังและ ผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะในการป้ องกันและควบคุมการแพร่ กระจาย
เชื้อในสถานบริ การ และในผูป้ ่ วยที่สัมผัสโรค/กลุ่ม
เสี่ ยงในชุมชน
มีทกั ษะในการจัดการดูแลประชาชนพร้อมรับใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
สามารถดูแลบรรเทาอาการ ปฐมพยาบาล รับและ
ส่ งต่อผูป้ ่ วยให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง
มีทกั ษะในการจัดบริ การพยาบาลเชิงรุ ก ที่
สอดคล้องกับภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยกลุ่มที่มี
ปั ญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และ
ผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะในการสอน และฝึ กทักษะให้ผปู ้ ่ วยและ
ครอบครัวสามารถดูแลตนเองด้านสุ ขภาพได้
สามารถเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั พยาบาลและทีม
สุ ขภาพในการจัดระบบการดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะกลุ่ม
มีทกั ษะในการรวบรวมและเก็บข้อมูลของบุคคล
ครอบครัว และชุมชนที่จาเป็ นต่อการวางแผน/
โครงการ โดยใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
สามารถระบุปัญหาสุ ขภาพของชุมชน กลุ่มคน
ครอบครัว บุคคลในชุมชน
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85.

86.
87.
88.
89.

90.
91.

92.

93.
94.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สามารถวางแผน/ออกแบบ และปฏิบตั ิการพยาบาล
หรื อกิจกรรมการดูแลสุ ขภาพกิจกรรมการจัดการ
ปัจจัยเสี่ ยง/ภาวะคุกคามสุ ขภาพของประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ
มีทกั ษะในการวางแผนและเขียนแผนงาน/โครงการ
ได้
สามารถนาเสนอข้อมูลสุ ขภาพในรู ปแบบต่าง ๆ ได้
สามารถจัดทาโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การ
ป้ องกันโรคแก่ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน
สามารถใช้กลวิธีการดาเนินการสร้างความเข้มแข็ง
และสร้างความร่ วมมือของชุ มชนในการดาเนินการ
ลดปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
สามารถใช้ความรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น นามาใช้
ในการป้ องกันโรคและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
สามารถประเมินภาวะสุ ขภาพ ความสามารถในการ
ดูแลตนเอง วินิจฉัย การพยาบาลและปฏิบตั ิการ
พยาบาลได้อย่างปลอดภัย
สามารถใช้หลักการดูแลต่อเนื่อง หลักการดูแล
สุ ขภาพที่บา้ น ในการพัฒนาผูด้ ูแลและครอบครัว
ในการดูแลสุ ขภาพตนเองได้
สามารถใช้หลักการดูแลแบบประคับประคอง ใน
การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายที่บา้ นได้
สามารถเสริ มพลังกลุ่มเสี่ ยงให้สามารถสร้างเสริ ม
สุ ขภาพป้ องกันโรคและฟื้ นฟูสภาพ รวมทั้งจัด
กระบวนการให้เกิดกลุ่มช่วยเหลือกันในการลด
พฤติกรรมเสี่ ยง
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95.

96.

97.
98.
99.

100.

101.
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103.

104.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สามารถสร้างแผนงานหรื อโครงการต่างๆ เพื่อ
ประกันคุณภาพในการดูแลผูป้ ่ วยครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ าหมาย
สามารถนาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการปฏิบตั ิที่เป็ น
เลิศในการดูแลประชาชนทั้งกลุ่มสุ ขภาพดี กลุ่ม
เสี่ ยงผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรื้ อรัง และผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
สามารถนาองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
มีความรู ้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพ
และด้านการพยาบาล
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานที่จาเป็ น
ในการปฏิบตั ิงาน โปรแกรมวิเคราะห์พ้ืนฐาน
โปรแกรมนาเสนองาน การประมวล จัดเก็บ และ
นาเสนอข้อมูลข่าวสาร
สามารถใช้เครื อข่ายสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
สื บค้นข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพทางด้านการ
พยาบาล
สามารถจัดการข้อมูล และร่ วมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ในหน่วยงาน
สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบตั ิงาน
มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวโน้ม
ด้านสุ ขภาพ ปั จจัยกาหนดภาวะสุ ขภาพสามารถ
ดาเนินการตามทิศทางนโยบายสุ ขภาพ
สามารถจัดการสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อระบบ
สุ ขภาพในชุมชน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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105. สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่ วมใน
106.

107.

108.

109.
110.

การปฏิบตั ิงาน
สามารถผลักดันนโยบายที่มีผลต่อสุ ขภาพในชุมชน
และ ขับเคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม
สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับบริ บททางสังคม
วัฒนธรรม ยึดหลักปฏิบตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวติ ชุมชน มี
วิจารณญาณในการเลือกรับวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
สามารถถ่ายทอดและส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรให้
เกิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
สามารถวางแผนและดาเนินการจัดการความรู ้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับตัวแปรทีเ่ ป็ นองค์ ประกอบตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชน
ของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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แบบสั มภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิเพื่อประกอบการยืนยัน
“การพัฒนาตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม”
…………………………………………………………..…………………………………………
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์น้ ี เป็ นแบบสัมภาษณ์ที่อยูใ่ นขั้นตอนที่มีความสาคัญยิ่งต่อการวิจยั ก่อน
การสรุ ปผลการวิจยั กล่าวคือ เป็ นขั้นตอนการยืนยัน โดยผูว้ ิจยั กาหนดกรอบการยืนยันองค์ประกอบและ
รู ปแบบ 4 ด้าน คือ ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็ นไปได้ (Feasibility Standards)
ความเป็ นประโยชน์ (Utility Standards) และความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) ผูว้ ิจยั
แนบรายละเอียดที่สาคัญเพื่อให้ผทู ้ รงคุณวุฒิใช้เป็ นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของงานวิจยั โดยสังเขป (หน้า2-3)
2. วัตถุประสงค์งานวิจยั (หน้า 3)
3. ข้อค้นพบงานวิจยั และการยืนยันผล
ตอนที่ 1 ข้อค้นพบงานวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ของงานวิจยั (หน้า 5-7)
ตอนที่ 2 การยืนยันผลการวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ของงานวิจยั (หน้า7-9)
หลังจากที่ท่านได้รายละเอียดข้างต้นแล้ว โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแบบสัมภาษณ์ (หน้า8-9)
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการยืนยันตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ งจะทาให้เกิดความมัน่ ใจสาหรับผูม้ ีความสนใจนาผลการวิจยั ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอขอบพระคุณอย่างสู งที่ท่านได้กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์ในการวิจยั ครั้งนี้

(ดร.ศนิกานต์ ศรี มณี )
อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โทร. 081 580 9893 email : s.seemanee@gmail.com
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ความเป็ นมาและความสาคัญของงานวิจัยโดยสั งเขป
แนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อตอบสนองการปฏิรูประบบ
บริ การสุ ขภาพของประเทศไทยนั้น กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นชุมชนเป็ นฐาน และเน้น
การดู แลสุ ขภาพในระดับปฐมภู มิและการเรี ย นรู ้ กบั ชุ มชนที่ เอื้ อต่ อการพัฒนา ซึ่ งสอดคล้องกับ
National Leagues for Nursing (2002) ของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ได้นาเสนอวิสัยทัศน์ของการจัด
การศึ ก ษาพยาบาลไว้ 6 ประการคื อ 1) ต้องมี ก ารเพิ่ ม การผลิ ตก าลัง คนด้า นพยาบาลที่ มี ค วามรู ้
ทางสหวิทยาการ 2) การศึกษาด้านการพยาบาลต้องเน้นการสาธารณสุ ขที่ ใช้ชุมชนเป็ นฐาน 3) ต้อง
มีการจัดตั้งศูนย์พยาบาลชุ มชนเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาเป็ นต้นแบบการฝึ กงานทางคลินิกของ
นักศึกษาพยาบาล 4) ต้องมีการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันการผลิตพยาบาลเพื่อจะสามารถทาการ
สอนและวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุ ขภาพโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน 5) ต้องมีการวิจยั มากขึ้น
ในด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค 6) ต้องมี การกาหนดเป้ าหมายและมาตรการในการ
คัดเลื อก การผลิ ตพยาบาล ครู พยาบาล ผูบ้ ริ หารสถาบันการผลิ ตพยาบาล โดยมีความเสมอภาค
ระหว่างเชื้ อชาติและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีหน้าที่หลักในการผลิ ต
บุคลากรพยาบาลที่เป็ นกาลังสาคัญของทีมสุ ขภาพ มีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาชี พ
พยาบาลและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อให้ได้บณั ฑิตที่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ การผลิตพยาบาลตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตพยาบาลให้มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ ทักษะ ทั้งทางด้านการพยาบาลและการใช้กระบวนการ
พยาบาลการให้บริ การทั้ง 4 มิติ คือ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟื้ นฟูสภาพ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน การพยาบาลเป็ นวิชาชีพที่ให้บริ การแก่สังคมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับสุ ขภาพอนามัย และความปลอดภัยของชี วิตมนุ ษย์ ดังนั้น พยาบาล นอกจากจะมีความรู ้
และทักษะ ในการปฏิบตั ิงานแล้ว จาเป็ นจะต้องได้รับการศึกษามาได้อย่างเหมาะสม สามารถให้การ
พยาบาลที่มีคุณภาพแก่ ผูป้ ่ วย ครอบครัว ทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน เป็ นวิชาที่วา่ ด้วยแนวคิดและหลักการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน โดยเน้นชุมชนเป็ นฐาน (Community-Oriented) เป็ นการให้บริ การดูแลสุ ขภาพแบบองค์
รวมในระดับครอบครัวและชุ มชนทั้งที่มีภาวะเสี่ ยงและที่มีปัญหาสุ ขภาพของครอบครัวและชุมชน
โดยคานึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ คคล ด้วยความเอื้ ออาทรบนพื้นฐานความเข้าใจมนุ ษย์ นอกจาก
จะต้องมีความรู ้ความสามารถด้านการปฏิบตั ิพยาบาลแล้ว เคลนเบิร์ก (Klainberg) เน้นว่า พยาบาล
ยังต้องสามารถใช้ศาสตร์ ทักษะด้านมนุ ษยสัมพันธ์ ทักษะด้า นการติดต่อสื่ อสารที่เน้นการทางาน
เป็ นทีม และบุคลากรหลากหลายวิชาชี พ (Multidisciplinary Team or Interdisciplinary Approach)
เพราะเป็ นบริ การสุ ขภาพที่ มีข อบเขตกว้า งขวาง ลึ กซึ้ ง และซับซ้อน โดยใช้กลวิธีตามหลัก การ
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สาธารณสุ ขมูลฐาน ที่เน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในชุ มชนในทุกขั้นตอนการดาเนิ นงานการ
พยาบาลอนามัยชุ มชน ร่ วมกับการเน้นความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การดู แลสุ ขภาพที่ บ ้าน
ได้อย่า งเหมาะสมและมี คุณภาพความสอดคล้องกับความต้องการที่ แตกต่ า งกันตามบริ บ ทของ
ชุมชน (Klainberg, et al. 1998:129) วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนมีการจัดการเรี ยนการสอนทั้งภาค
ทฤษฏี และภาคปฏิบตั ิ ภาคทฤษฏี มีการจัดการเรี ยนการสอนในนักศึกษาชั้นปี ที่สามและนักศึกษา
ชั้นปี ที่ สี่ ส่ วนภาคปฏิ บตั ิ มีการฝึ กปฏิ บตั ิ งานอนามัยชุ มชนทั้งในชุ มชนเขตเมื องและชุ มชนเขต
ชนบท ส่ งผลให้นกั ศึกษาได้รับประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ท้ งั ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิอย่างเพียง
พอที่ จะสามารถปฏิ บ ตั ิ บ ทบาทพยาบาลอนามัย ชุ ม ชนได้ นอกจากนี้ ใ นการวิเคราะห์ หลัก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิ ตทัว่ ประเทศ (กอบกุล พันธ์เจริ ญวรกุล และคณะ, 2544) พบว่าบัณฑิ ตสาขา
พยาบาลศาสตร์ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการพยาบาลเฉพาะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนเกือบทุกข้อ
อยู่ใ นระดับ ที่ ต้องปรั บ ปรุ ง ยกเว้นด้า นการวินิจฉัย ชุ ม ชน ด้า นการรั ก ษาโรคเบื้ องต้น ด้า นการ
ประสานงานกับชุ มชน ด้านการส่ งเสริ มและการดู แลสุ ขภาพผูป้ ่ วยที่ บา้ นมี ทกั ษะในการปฏิ บ ัติ
พยาบาลอยูใ่ นระดับพอใช้
สมรรถนะ คื อ คุ ณลัก ษณะที่ จาเป็ นในการปฏิ บ ัติง านของบุ ค คล ได้แก่ ความรู ้ ทัก ษะ
ความสามารถและคุ ณลักษณะเชิ ง พฤติ กรรมที่ องค์ก ารต้องการ หากบุ ค คลนั้นมี พฤติ กรรมการ
ท างานที่ องค์ก ารก าหนดก็ จะสามารถปฏิ บ ตั ิ ง านให้ส าเร็ จตามความต้องการขององค์ก าร และ
สามารถนาพาองค์การให้บรรลุ เป้ าหมาย ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มีการกาหนดสมรรถนะของ
นักศึกษาพยาบาลในแต่ละชั้นปี ไม่มีการกาหนดสมรรถนะรายวิชา ตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้า นการ
พยาบาลอนามัยชุ มชน จึงเป็ นการสร้ างตัวบ่งชี้ ข้ ึนมาใหม่ ซึ่ งตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัยชุ มชนมีความสาคัญและเกี่ยวข้องต่อการปฏิบตั ิงานของพยาบาลในชุ มชนโดยตรง เนื่ องจาก
สมรรถนะช่ วยให้ พ ยาบาลอนามัย ชุ ม ชนมี ค วามรู ้ ทัก ษะ ความสามารถตลอดจนพฤติ ก รรมที่
เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามความต้องการขององค์กรวิชาชีพอย่างแท้จริ ง
ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้ ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผลการศึกษาวิจยั จะ
ช่วยสะท้อนให้เห็นตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล ซึ่ งคาด
ว่าหากพยาบาลมีสมรรถนะในการพยาบาลอนามัยชุมชนในระดับสู ง ครอบครัวและชุมชนจะได้รับ
บริ การที่มีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะในการพยาบาลอนามัยชุมชนให้แก่นกั ศึกษาพยาบาล
จึ ง เป็ นสิ่ ง จ าเป็ น จะน าประโยชน์ ม าสู่ ส ถาบัน การศึ ก ษาพยาบาล ในการบริ หารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอน การจัดหลักสู ตร และนักศึกษาเกิดเจตคติในทางที่ดีต่อวิชาชี พการ
พยาบาล เพื่อให้นกั ศึกษาพยาบาลประสบความสาเร็ จในการเรี ยนมากที่สุด
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2. เพื่อยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจยั ครั้งนี้
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ได้แก่ อาจารย์พ ยาบาลประจาสาขาการพยาบาลอนามัย
ชุมชนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับชุมชนที่
ปฏิบตั ิงานใน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล และสถานี อนามัยเฉลิ มพระเกี ยรติของรัฐที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ในจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งศูนย์บริ การสาธารณสุ ข ที่สังกัดสานักอนามัย
กรุ งเทพมหานคร ที่ เ ป็ นแหล่ ง ฝึ กภาคปฏิ บ ัติ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรศึกษาดังนี้
ตัวแปรพื้นฐาน คื อตัวแปรที่ เกี่ ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูใ้ ห้ข ้อมู ล ได้แก่ เพศ อายุ
ตาแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
ตั ว แปรศึ ก ษา คื อ ตัว แปรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ องค์ป ระกอบและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะด้า นการ
พยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ง ได้จากการ
สรุ ปผลการวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
เชิ งสาเหตุ และการยืนยันองค์ประกอบและและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชน
จากผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ
ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
กระบวนการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที1่ การกาหนดองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชน
ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยสยาม ผูว้ ิจยั ศึกษา และวิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจยั เกี่ ยวข้องด้วยวิธีการวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) ตลอดจนสัมภาษณ์ จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีความรู ้และประสบการณ์ ได้แก่ 1) อาจารย์พยาบาลประจาสาขาการพยาบาลอนามัย
ชุ มชน 2) พยาบาลวิชาชี พที่ ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับชุ มชน 3) พยาบาลเวชปฏิ บตั ิ ชุมชน เพื่อกาหนด
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนัก ศึ กษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ องค์ป ระกอบ และพัฒนาตัวบ่ง ชี้ สมรรถนะด้า นการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์พยาบาลประจาสาขาการพยาบาลอนามัยชุ มชนในคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม และพยาบาลวิชาชี พที่ปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับชุ มชนที่ ปฏิ บตั ิ งานใน โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุ มชน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล และสถานี อนามัย
เฉลิมพระเกียรติของรัฐ ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข รวมทั้งศูนย์บริ การสาธารณสุ ข ที่สังกัดสานัก
อนามัย กรุ งเทพมหานคร ที่ เป็ นแหล่ งฝึ กภาคปฏิ บตั ิ ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
เครื่ องมื อที่ ใช้เป็ นแบบสอบถาม ผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อการวิจยั โดยการ
ตรวจสอบความตรง (Content Validity) ของแบบสอบถามความคิ ด เห็ น โดยหาค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้ อ งรายข้อ ที่ เ รี ยกว่ า IOC (Index of Item-Objective Congruence) น ามาปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
เครื่ อ งมื อ และทดลองใช้เ ครื่ อ งมื อ (Try Out) กับ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ที่ ใ ช้วิ จ ัย และน ามา
วิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory
Factor Analysis) ด้วยวิธีการสกัดปั จจัยด้วยเทคนิ ค Principal Factor Analysis (PCA) และการหมุน
แกนแบบแวริ แมกซ์ (Varimax Rotation) โดยใช้ค่ า Factor Loading ที่ 0.06 ขึ้ นไปเป็ นตัวแปรที่
ต้องการและต้องมีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปจึงจะกาหนดเป็ นองค์ประกอบใหม่
ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันองค์ประกอบและพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย
ชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ด้วยวิธีการยืนยันโดยการอ้างอิง
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุ มชน พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ชุมชน และแพทย์เวชปฏิ บตั ิชุมชน จานวน 5 คน โดยผูว้ ิจยั กาหนดกรอบการยืนยันองค์ประกอบ 4
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ด้านคือ ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็ นไปได้ (Feasibility Standards) ความเป็ น
ประโยชน์ (Utility Standards) และความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื่ องมือในแต่ละขั้น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึ กษาตัวแปรองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัย ชุ ม ชนของนัก ศึ กษา พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผูว้ ิจยั ใช้
การศึกษาเอกสาร การวิเคราะห์เนื้ อหา การสัมภาษณ์ จากผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูเ้ ชี่ ยวชาญได้แก่ ผูท้ ี่มี
ความรู ้ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องหรื อผูม้ ีประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญโดยตรงในการพยาบาลอนามัย
ชุมชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย
ชุมชนของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็ น (Opinionaires) เพื่อวัดระดับความคิ ดเห็ นแบบลิ เคอร์ ท (Likert Scale) ไปสอบถาม
ความคิ ดเห็ นของกลุ่ ม เป้ า หมาย นาผลที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์ ดัง นี้ วิเคราะห์ องค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ
(Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีการสกัดปั จจัยด้วยเทคนิ ค Principal Factor Analysis (PCA)
และการหมุนแกนแบบแวริ แมกซ์ (Varimax Rotation) โดยใช้ค่า Factor Loading ที่ 0.06 ขึ้นไปเป็ น
ตัวแปรที่ตอ้ งการและต้องมีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปจึงจะกาหนดเป็ นองค์ประกอบ
ใหม่
ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย
ชุ มชนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผูว้ ิจยั ใช้การยืนยัน
องค์ ป ระกอบจากผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู ้เ ชี่ ย วชาญได้แ ก่ ผู ้ที่ มี ค วามรู ้ ผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งหรื อ ผู ้มี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยตรงในการพยาบาลอนามัยชุมชน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
ภายหลัง สิ้ น สุ ด การวิ จ ัย ผู ้บ ริ ห ารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สยามได้น า
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบายและกรอบทิศทางการ
บริ หาร การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาทรัพยากรบุ คคลและสิ่ งสนับสนุ น การจัดการ
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เรี ยนการสอน การบริ การวิชาการ ตลอดจนการพัฒนานักศึกษา เพื่อสร้างเสริ มสมรรถนะด้านการ
พยาบาลอนามัยชุ มชนให้กบั นักศึกษาพยาบาล เพื่อให้นกั ศึกษาพยาบาลประสบความสาเร็ จในการ
เรี ยน
ข้ อค้ นพบงานวิจัยและการยืนยันผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้ อค้ นพบงานวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ของงานวิจัย
1. เพื่อทราบองค์ป ระกอบและตัวบ่ งชี้ สมรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ มชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ตามเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กองค์ ป ระกอบที่ มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ ป ระกอบตั้ง แต่ 0.60 ขึ้ นไป มี ค่ า ไอเก็ น (Eigenvalues) มากกว่ า 1 และมี ต ัว แปรอธิ บ าย
องค์ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป ข้อค้นพบงานวิจยั พบว่า มี 4 องค์ประกอบ ที่มีคุณสมบัติเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้แก่ องค์ ประกอบที่ 1 “สมรรถนะด้ านการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุ มชน
ตามมาตรฐานวิชาชี พ ” ประกอบด้วย 1) สามารถประสานความร่ วมมื อในการจัดการดู แลอย่า ง
ต่อเนื่ อง กับครอบครัวของผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง 2) สามารถ
วางแผน ให้การบาบัดทางการพยาบาล การฟื้ นฟู สภาพ และประเมิ นผลการดู แลผูป้ ่ วยกลุ่ ม ที่ มี
ปั ญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง 3) สามารถใช้หลักการดู แลต่อเนื่ อง หลักการดู แล
สุ ขภาพที่บา้ น ในการพัฒนาผูด้ ูแลและครอบครัวในการดู แลสุ ขภาพตนเองได้ 4) มีทกั ษะในการ
วางแผนและเขียนแผนงาน/โครงการได้ 5) มีทกั ษะการเสริ มพลังและศักยภาพด้านการดูแลสุ ขภาพ
แก่ผปู ้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุ มชน 6) มีทกั ษะใน
การสอน และฝึ กทักษะให้ผูป้ ่ วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองด้านสุ ขภาพได้ 7) สามารถใช้
ความรู ้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่ น นามาใช้ในการป้ องกันโรคและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้ 8) สามารถ
จัดทาโครงการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรคแก่ ครอบครั ว กลุ่ มคนและชุ มชน 9) สามารถ
ประเมินปั จจัยเสี่ ยงต่อภาวะสุ ขภาพ วินิจฉัยภาวะสุ ขภาพ ภาวะเสี่ ยงต่อโรคและความเจ็บป่ วยแก่
บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุ มชน 10) สามารถประเมินปั จจัยเสี่ ยงและปั จจัยที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ
ทั้งปั จจัยด้านบุคคล สิ่ งแวดล้อม 11) สามารถประเมินสุ ขภาพผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและ
จิ ต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรั ง 12) ปฏิ บตั ิ การพยาบาลที่ สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและ
แผนการพยาบาล โดยใช้ศาสตร์ ทางการพยาบาล 13) สามารถประเมินผลการปฏิบตั ิการพยาบาล
อย่างต่อเนื่ อง 14) มีทกั ษะในการจัดบริ การพยาบาลเชิ งรุ ก ที่สอดคล้องกับภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วย
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กลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุ มชน 15) มีความรู ้เรื่ องการ
ตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาเบื้องต้น 16) สามารถประเมินภาวะสุ ขภาพ ความสามารถในการ
ดูแลตนเอง วินิจฉัย การพยาบาลและปฏิบตั ิการพยาบาลได้อย่างปลอดภัย 17) สามารถใช้หลักฐาน
เชิ งประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย กลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะ
เจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุ มชน 18) สามารถนาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศใน
การดู แลประชาชนทั้งกลุ่ มสุ ขภาพดี กลุ่ มเสี่ ยงผูป้ ่ วยกลุ่ มโรคเรื้ อรั ง และผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย 19)
ทักษะในการส่ งเสริ ม ป้ องกัน ดูแลรักษา ฟื้ นฟูสุขภาพในผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/
ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุ มชน 20) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยั ในการแสวงหา
ความรู ้เพื่อพัฒนาชุมชนได้ 21) สามารถวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการพยาบาล
และเหมาะสมกับบริ บททางสังคม 22) มีความรู ้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและด้าน
การพยาบาล องค์ ประกอบที่ 2 “สมรรถนะด้ านความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และการเสริมสร้ างพลังอานาจ” ประกอบด้วย 1) สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการปฏิบตั ิงาน 2) สามารถประเมินภาวะสุ ขภาพและปั ญหาที่ซบั ซ้อน ครอบคลุมทุกมิติ 3) มี
ความรู ้ในหลักการสร้างเสริ มสุ ขภาพหลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหลักการเสริ มสร้างพลัง
อานาจ 4) สามารถจัดการข้อมู ล และร่ วมพัฒนาระบบสารสนเทศ ในหน่ วยงาน 5) สามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานที่ จาเป็ นในการปฏิ บตั ิ งาน โปรแกรมวิเคราะห์พ้ืนฐาน โปรแกรม
นาเสนองาน การประมวล จัดเก็บ และนาเสนอข้อมู ลข่าวสาร 6) สามารถประเมิ นสภาพบุ คคล
ครอบครั ว และชุ มชน โดยใช้เทคนิ ควิธีการที่ เหมาะสมกับบุ คคล วัฒนธรรม ภาวะสุ ขภาพ จาก
แหล่ งข้อมู ลที่ เหมาะสม 7) สามารถระบุ ปัญหาสุ ขภาพของชุ มชน กลุ่ มคน ครอบครั ว บุ คคลใน
ชุ มชน 8) สามารถวินิจฉัยปั ญหา ดู แลบุ คคลเฉพาะกลุ่ ม/เฉพาะโรค โดยบู รณาการหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์และเหตุผลทางคลินิกในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างเป็ นองค์รวม 9) สามารถติดตามผูป้ ่ วย
ที่ตอ้ งการการดูแลอย่างต่อเนื่ องที่บา้ นโดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ มารดาและ
ทารก ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย 10) ปฏิ บตั ิการพยาบาลโดยแสดงออกซึ่ งความเมตตา กรุ ณา คานึ งถึ ง
ประโยชน์สูงสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ 11) สามารถวางแผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพบุคคล ครอบครัว และ
ชุ มชนได้อย่างเหมาะสม 12) สามารถวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการพยาบาล
และเหมาะสมกับบริ บททางสังคม 13) มีความรู ้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและด้าน
การพยาบาล องค์ ประกอบที่ 3 “สมรรถนะด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และผู้นาการเปลี่ยนแปลง”
ประกอบด้วย 1) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ในตนเอง 2) มีคุณธรรมและจริ ยธรรมของวิชาชีพ
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3) มีบุคลิ กภาพที่น่าเชื่ อถื อในฐานะพยาบาลผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถในการดู แลสุ ขภาพ 4) มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และโต้แย้งด้วยเหตุผล และองค์ ประกอบที่ 4 “สมรรถนะ
ด้ านมนุษยสั มพันธ์ และการสื่ อสาร” ประกอบด้วย 1) มีความสามารถในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์
ของบุคคล ครอบครัว และชุ มชน 2) มีทกั ษะในการเจรจาต่อรองด้วยเหตุผล และประโยชน์ร่วมกัน
ในสถานการณ์ที่ไม่ซบั ซ้อน 3) มีทกั ษะในการทางานกับชุ มชน สามารถปรับตัวเข้าหาชุมชนได้เป็ น
อย่างดี
ตอนที่ 2 การยืนยันผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ของงานวิจัย
เพื่อยืนยันองค์ประกอบและรู ปแบบของการส่ งเสริ มการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ใ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ผู ้วิ จ ัย จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ ท่ า น
ผูท้ รงคุณวุฒิโปรดพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อมูลในข้อ1
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ชื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์

………………………………..…..……………………………………...

ตาแหน่งหน้าที่

………………………………..…..……………………………………...

สถานที่ทางาน

………………………………..…..……………………………………...

วัน/เดือน/ปี /เวลา

วั น ที่ …… เ ดื อ น ……………. . . . . . . . . . . . พ .ศ ……….. . . . . . . . . . .
เวลา………………………...

ลงชื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์

………………..…..……………………………………...........................
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ข้ อ 1 ท่ านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ ประกอบสมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ทั้ง 4 องค์ ประกอบ อย่างไรบ้ าง เมื่อท่าน
พิจารณาแล้วจึงทาเครื่ องหมาย  ในช่ องทีต่ รงกับความเห็นของท่าน
องค์ ประกอบสมรรถนะ
ความ
ความเหมาะสม
ด้ านการพยาบาลอนามัย
เป็ นไปได้
ชุ มชนของนักศึกษา
เหมาะ ไม่ ได้ ไม่ ได้
พยาบาล
เหมาะ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
1. สมรรถนะด้ านการ
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุ มชนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
2. สมรรถนะด้ าน
ความสามารถในการบริหาร
จัดการตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และการเสริมสร้ าง
พลังอานาจ
3. สมรรถนะด้ านคุณธรรม
จริยธรรม และผู้นาการ
เปลีย่ นแปลง
4. สมรรถนะด้ านมนุษย
สั มพันธ์ และการสื่ อสาร

ความเป็ น
ประโยชน์
มี ไม่ มี

ความถูกต้ อง
ครอบคลุม
ใช่ ไม่ ใช่
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ข้ อ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชน ของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1) ท่านมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ ตัวบ่งชี้ ส มรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ มชน ของนักศึ ก ษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในองค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะด้านการปฏิบตั ิการ
พยาบาลอนามัยชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2) ท่ า นมี ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ ตัวบ่ งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย ชุ มชน ของนัก ศึ ก ษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในองค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะด้านความสามารถ
ในการบริ หารจัด การตามหลั ก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ แ ละการเสริ มสร้ า งพลั ง อ านาจ อย่ า งไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3) ท่ า นมี ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ ตัวบ่ งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัย ชุ มชน ของนัก ศึ ก ษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในองค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะด้านคุ ณธรรม
จริ ยธรรม และผูน้ าการเปลี่ยนแปลง อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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4) ท่านมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ ตัวบ่งชี้ ส มรรถนะด้า นการพยาบาลอนามัย ชุ มชน ของนักศึ ก ษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในองค์ประกอบที่ 4 สมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์
และการสื่ อสาร อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ เป็ นอย่ างสู ง
ดร. ศนิกานต์ ศรีมณี และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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เอกสารหมายเลข 1
แบบสอบถาม
งานวิจัย เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อทราบตัวแปรที่เป็ นตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม แบบสอบถามฉบับนี้
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1
ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2
ข้อคาถามเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็ นตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการ
พยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็ นตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการ
พยาบาลอนามัย ชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ เป็ นอย่ างสู ง
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง โปรดใส่ เครื่ องหมาย / ลงหน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
6. เพศ
 ชาย

 หญิง

7. อายุ (โปรดระบุ)...............................................................ปี
8. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโท

 ปริ ญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 ปริ ญญาเอก

9. ตาแหน่ งหน้ าทีใ่ นการปฏิบัติงาน
 อาจารย์พยาบาล
 พยาบาลวิชาชีพ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................................
10. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (โปรดระบุ)........................................................................ปี
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ตอนที่ 2 ข้ อมูลความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชน
ของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
คาชี้แจง
แบบสอบถามองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุ มชน
ของนัก ศึ ก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สยาม มี ท้ ัง หมด 100 ข้อ โปรดท า
เครื่ องหมาย / ลงในช่องทางขวามือซึ่ งตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว โดยที่ลกั ษณะ
ของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่าจัดอันดับ 5 ระดับ ของลิเคิอร์ ท (Likert) เกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยว่าข้อความนั้นเป็ นองค์ประกอบของตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยว่าข้อความนั้นเป็ นองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยว่าข้อความนั้นเป็ นองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยว่าข้อความนั้นเป็ นองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยว่าข้อความนั้นเป็ นองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ในระดับน้อยที่สุด
ข้ อที่

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
111. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความโอบอ้อมเอื้ออารี
112. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ในตนเอง
113. มีคุณธรรมและจริ ยธรรมของวิชาชีพ
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114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือในฐานะพยาบาลผูม้ ีความรู ้
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
เป็ นต้นแบบด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ และด้านมีจิต
สาธารณะ
มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และ
โต้แย้งด้วยเหตุผล
มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และการใช้
วิจารณญาณทางคลินิก
มีทกั ษะในการสื่ อสารเชิงวิชาชีพ รวมทั้งการให้
คาปรึ กษา และการสร้างบรรยากาศให้เกิดความเชื่อถือ
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด โดยแสดงออกด้วย
ภาษา ท่าทางที่เหมาะสม
มีสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ วางตนเหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่
ให้ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นได้ตามศักยภาพและความ
เหมาะสม
สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู ้ทางการพยาบาลและ
สุ ขภาพ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน
มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี และแสดงออกถึงความพยายาม
ในการลดปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
มีพฤติกรรมบริ การที่แสดงออกถึงความกระตือรื อร้นใน
การให้บริ การแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน
ตระหนักในสิ ทธิ และหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน และ
รับผิดชอบในหน้าที่ตามขอบเขตวิชาชีพ
มีความใฝ่ รู ้ และนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งานที่รับผิดชอบ
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127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
มีคุณลักษณะของผูน้ า ใช้กลวิธีการนาในการปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างเหมาะสม
สามารถให้เหตุผล เพื่อโน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นมีความคิดคล้อย
ตาม
สามารถจูงใจ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
มีความสามารถในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์ของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
มีทกั ษะในการเจรจาต่อรองด้วยเหตุผล และประโยชน์
ร่ วมกันในสถานการณ์ที่ไม่ซบั ซ้อน
มีความรู ้ เจตคติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ และมีส่วนร่ วม
ในการดาเนินงานโครงการต่างๆ ในชุมชน
สามารถแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานโดยใช้ขอ้ มูล
ความรู ้ และวิธีการที่เหมาะสม
มีความรู ้ในหลักการทางานเป็ นทีม การสร้างทีมงาน และ
การนาทีมงาน
มีความรับผิดชอบต่อการทางานของทีมและผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น
มีทกั ษะในการทางานกับชุมชน สามารถปรับตัวเข้าหา
ชุมชนได้เป็ นอย่างดี
สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยภาษาท่าทาง
ที่เหมาะสม
สามารถนาเสนอและพูดในเวทีสาธารณะได้
สามารถมองบริ บทของชุมชนได้ เข้าใจในการเป็ นชุมชน
ผูน้ าท้องถิ่น และสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อชุมชน
มีความเข้าใจวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และ
เป้าหมายของชุมชน
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141.
142.
143.
144.
145.

146.

147.
148.
149.
150.
151.
152.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
มีความตระหนักในคุณค่า ความเชื่อ และศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
ส่ งเสริ มให้บุคคลในชุมชนได้รับรู ้และเข้าใจในสิ ทธิ ของ
ตน
มีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิการ
พยาบาลของตน
สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริ ยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิการพยาบาล
สามารถศึกษาข้อมูลสุ ขภาพชุมชนที่จาเป็ น ตาม
มาตรฐานการบริ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับ
ปฐมภูมิ
สามารถคัดกรองสุ ขภาพตามปั ญหาสุ ขภาพตามกลุ่มอายุ
และภาวะคุกคามสุ ขภาพในท้องถิ่นและตามนโยบายของ
ประเทศ
สามารถเฝ้าระวังการเกิดโรค ความเจ็บป่ วย และภาวะ
คุกคามต่อสุ ขภาพคนในพื้นที่รับผิดชอบ
สามารถระบุปัญหาสุ ขภาพของชุมชน กลุ่มคน
ครอบครัว บุคคลในชุมชน
สามารถวางแผน ออกแบบจัดกิจกรรมการบริ การสุ ขภาพ
และประเมินผล
สามารถช่วยเหลือผูป้ ่ วยเข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพและ
ดูแลสิ ทธิประโยชน์ที่ผปู ้ ่ วยควรจะได้รับ
สามารถบริ หารจัดการปั ญหาที่ซบั ซ้อน ครอบคลุมทุกมิติ
สามารถวินิจฉัยปั ญหา ดูแลบุคคลเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะโรค
โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ์และเหตุผลทาง
คลินิกในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างเป็ นองค์รวม
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153.

154.

155.
156.
157.

158.
159.
160.
161.
162.
163.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สามารถบริ หารจัดการผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องที่บา้ นโดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังผูส้ ู งอายุ ผู ้
พิการ มารดาและทารก ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
สามารถประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่สามารถสร้างความ
เชื่อมัน่ แก่ชุมชน ครอบครัว และบุคคลในการให้บริ การ
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถเสริ มพลังกลุ่มเสี่ ยงให้สามารถสร้างเสริ ม
สุ ขภาพป้ องกันโรคและฟื้ นฟูสภาพ
ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยแสดงออกซึ่งความเมตตา กรุ ณา
คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ
สามารถประเมินสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เหมาะสมกับบุคคล วัฒนธรรม
ภาวะสุ ขภาพ จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานกับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
ให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยั ในการแสวงหา
ความรู ้เพื่อพัฒนาชุมชนได้
สามารถประเมินปั จจัยเสี่ ยงและปั จจัยที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ
ทั้งปั จจัยด้านบุคคล สิ่ งแวดล้อม
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล และวินิจฉัยการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อมูล
สามารถวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัย
การพยาบาล และเหมาะสมกับบริ บททางสังคม
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164.

165.
166.

167.
168.
169.
170.
171.

172.

173.
174.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ปฏิบตั ิการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลและแผนการพยาบาล โดยใช้ศาสตร์ทางการ
พยาบาล
สามารถประเมินผลการปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างต่อเนื่ อง
สามารถประเมินปั จจัยเสี่ ยงต่อภาวะสุ ขภาพ วินิจฉัย
ภาวะสุ ขภาพ ภาวะเสี่ ยงต่อโรคและความเจ็บป่ วยแก่
บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน
มีความรู ้ในหลักการบริ หารจัดการ และหลักการ
เสริ มสร้างพลังอานาจ
สามารถวางแผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพบุคคล ครอบครัว
และชุมชนได้อย่างเหมาะสม
สามารถให้ภูมิคุม้ กันโรคพื้นฐานตามแนวทางที่
กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด
สามารถให้คาแนะนาการเลี้ยงดู และพัฒนาการของเด็ก
ปกติ
มีความรู ้ดา้ นวิทยาการระบาด และสถานการณ์เกี่ยวกับ
โรค/การเจ็บป่ วยภัยพิบตั ิ ที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพใน
ชุมชนที่รับผิดชอบ
มีความรู ้เรื่ องโรค พยาธิสภาพ การกระจายของโรคการ
วิเคราะห์ การสอบสวนโรค การเฝ้าระวัง/การเจ็บป่ วยที่
เป็ นปัญหาสุ ขภาพในชุมชน
มีความรู ้เรื่ องการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษา
เบื้องต้น
สามารถประเมินสุ ขภาพผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกาย
และจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
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175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.
182.

183.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สามารถวางแผน ให้การบาบัดทางการพยาบาล การฟื้ นฟู
สภาพ และประเมินผลการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหา
สุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
สามารถประสานความร่ วมมือในการจัดการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง กับครอบครัวของผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพ
กายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
สามารถเป็ นที่ปรึ กษาและให้ขอ้ มูลทางด้านสุ ขภาพแก่
ผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วย
เรื้ อรัง
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพ
การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย กลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและ
จิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะในการส่ งเสริ ม ป้ องกัน ดูแลรักษา ฟื้ นฟูสุขภาพ
ในผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วย
เรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสุ ขภาพแก่ผปู ้ ่ วย
กลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
และผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะการดูแลประคับประคองผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายที่
บ้าน
มีทกั ษะการจัดการดูแลสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย ใน
ผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วย
เรื้ อรังและ ผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะในการป้ องกันและควบคุมการแพร่ กระจายเชื้ อ
ในสถานบริ การ และในผูป้ ่ วยที่สัมผัสโรค/กลุ่มเสี่ ยงใน
ชุมชน

รายการประเมิน
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184.
185.
186.

187.
188.

189.
190.

191.
192.
193.
194.

195.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
มีทกั ษะในการจัดการดูแลประชาชนพร้อมรับใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
สามารถดูแลบรรเทาอาการ ปฐมพยาบาล รับและส่ งต่อ
ผูป้ ่ วยให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่ อง
มีทกั ษะในการจัดบริ การพยาบาลเชิงรุ ก ที่สอดคล้องกับ
ภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและ
จิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะในการสอน และฝึ กทักษะให้ผปู ้ ่ วยและ
ครอบครัวสามารถดูแลตนเองด้านสุ ขภาพได้
มีทกั ษะในการรวบรวมและเก็บข้อมูลของบุคคล
ครอบครัว และชุมชนที่จาเป็ นต่อการวางแผน/โครงการ
โดยใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้
สามารถระบุปัญหาสุ ขภาพของชุมชน กลุ่มคน
ครอบครัว บุคคลในชุมชน
สามารถวางแผน/ออกแบบ และปฏิบตั ิการพยาบาลหรื อ
กิจกรรมการดูแลสุ ขภาพกิจกรรมการจัดการปั จจัยเสี่ ยง/
ภาวะคุกคามสุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
มีทกั ษะในการวางแผนและเขียนแผนงาน/โครงการได้
สามารถนาเสนอข้อมูลสุ ขภาพในรู ปแบบต่าง ๆ ได้
สามารถจัดทาโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกัน
โรคแก่ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน
สามารถใช้กลวิธีการดาเนินการสร้างความเข้มแข็งและ
สร้างความร่ วมมือของชุมชนในการดาเนินการลดปั จจัย
เสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
สามารถใช้ความรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น นามาใช้ในการ
ป้ องกันโรคและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
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196.

197.

198.
199.

200.
201.

202.
203.
204.

205.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สามารถประเมินภาวะสุ ขภาพ ความสามารถในการดูแล
ตนเอง วินิจฉัย การพยาบาลและปฏิบตั ิการพยาบาลได้
อย่างปลอดภัย
สามารถใช้หลักการดูแลต่อเนื่อง หลักการดูแลสุ ขภาพที่
บ้าน ในการพัฒนาผูด้ ูแลและครอบครัวในการดูแล
สุ ขภาพตนเองได้
สามารถใช้หลักการดูแลแบบประคับประคอง ในการ
ดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายที่บา้ นได้
สามารถนาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
ในการดูแลประชาชนทั้งกลุ่มสุ ขภาพดี กลุ่มเสี่ ยงผูป้ ่ วย
กลุ่มโรคเรื้ อรัง และผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
มีความรู ้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและ
ด้านการพยาบาล
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานที่จาเป็ นใน
การปฏิบตั ิงาน โปรแกรมวิเคราะห์พ้ืนฐาน โปรแกรม
นาเสนองาน การประมวล จัดเก็บ และนาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร
สามารถใช้เครื อข่ายสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สื บค้น
ข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพทางด้านการพยาบาล
สามารถจัดการข้อมูล และร่ วมพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในหน่วยงาน
สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิงาน
มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวโน้มด้าน
สุ ขภาพ ปั จจัยกาหนดภาวะสุ ขภาพสามารถดาเนินการ
ตามทิศทางนโยบายสุ ขภาพ
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206.
207.
208.
209.
210.

องค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาล
อนามัยชุ มชนของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สามารถจัดการสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อระบบ
สุ ขภาพในชุมชน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิงาน
สามารถผลักดันนโยบายที่มีผลต่อสุ ขภาพในชุมชน และ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับบริ บททางสังคม
วัฒนธรรม ยึดหลักปฏิบตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถวางแผนและดาเนินการจัดการความรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

รายการประเมิน
5

4

3

2

ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับตัวแปรทีเ่ ป็ นองค์ ประกอบตัวบ่ งชี้สมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชน
ของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

1

ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์ ความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ
ผลการประเมินความสอดคล้อง

175

ข้ อที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมั่นของเครื่ องมือ
ตัวแปรของสมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ Cronbach's Alpha
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
if Item Deleted
มหาวิทยาลัยสยาม
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความโอบอ้อมเอื้ออารี
.986
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ในตนเอง
.986
มีคุณธรรมและจริ ยธรรมของวิชาชีพ
.986
มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือในฐานะพยาบาลผูม้ ีความรู ้
.986
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
เป็ นต้นแบบด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ และด้านมีจิตสาธารณะ
.986
มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และโต้แย้ง
.986
ด้วยเหตุผล
มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และการใช้
.986
วิจารณญาณทางคลินิก
มีทกั ษะในการสื่ อสารเชิงวิชาชีพ รวมทั้งการให้คาปรึ กษา
.986
และการสร้างบรรยากาศให้เกิดความเชื่อถือ
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด โดยแสดงออกด้วยภาษา
.986
ท่าทางที่เหมาะสม
มีสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ วางตนเหมาะสมกับบทบาท
.986
หน้าที่
ให้ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นได้ตามศักยภาพและความ
.986
เหมาะสม
สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู ้ทางการพยาบาลและ
.986
สุ ขภาพ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน
มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี และแสดงออกถึงความพยายามใน
.986
การลดปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
มีพฤติกรรมบริ การที่แสดงออกถึงความกระตือรื อร้นใน
.985
การให้บริ การแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน
ตระหนักในสิ ทธิ และหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน และ
.986
รับผิดชอบในหน้าที่ตามขอบเขตวิชาชีพ

176
ข้ อที่

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ตัวแปรของสมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ Cronbach's Alpha
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
if Item Deleted
มหาวิทยาลัยสยาม
มีความใฝ่ รู ้ และนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
.986
ที่รับผิดชอบ
มีคุณลักษณะของผูน้ า ใช้กลวิธีการนาในการปฏิบตั ิงานได้
.985
อย่างเหมาะสม
สามารถให้เหตุผล เพื่อโน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นมีความคิดคล้อย
.986
ตาม
สามารถจูงใจ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
.986
มีความสามารถในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์ของบุคคล
.986
ครอบครัว และชุมชน
มีทกั ษะในการเจรจาต่อรองด้วยเหตุผล และประโยชน์
.986
ร่ วมกันในสถานการณ์ที่ไม่ซบั ซ้อน
มีความรู ้ เจตคติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ และมีส่วนร่ วมใน
.986
การดาเนิ นงานโครงการต่างๆ ในชุมชน
สามารถแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานโดยใช้ขอ้ มูล ความรู ้
.986
และวิธีการที่เหมาะสม
มีความรู ้ในหลักการทางานเป็ นทีม การสร้างทีมงาน และ
.986
การนาทีมงาน
มีความรับผิดชอบต่อการทางานของทีมและผลลัพธ์ที่
.986
เกิดขึ้น
มีทกั ษะในการทางานกับชุมชน สามารถปรับตัวเข้าหา
.986
ชุมชนได้เป็ นอย่างดี
สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยภาษาท่าทางที่
.986
เหมาะสม
สามารถนาเสนอและพูดในเวทีสาธารณะได้
.986
สามารถมองบริ บทของชุมชนได้ เข้าใจในการเป็ นชุมชน
.986
ผูน้ าท้องถิ่น และสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อชุมชน

177
ข้ อที่

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

ตัวแปรของสมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
มีความเข้าใจวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และ
เป้าหมายของชุมชน
มีความตระหนักในคุณค่า ความเชื่อ และศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
ส่ งเสริ มให้บุคคลในชุมชนได้รับรู ้และเข้าใจในสิ ทธิ ของ
ตน
มีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิการ
พยาบาลของตน
สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริ ยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิการพยาบาล
สามารถศึกษาข้อมูลสุ ขภาพชุมชนที่จาเป็ น ตามมาตรฐาน
การบริ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ
สามารถคัดกรองสุ ขภาพตามปั ญหาสุ ขภาพตามกลุ่มอายุ
และภาวะคุกคามสุ ขภาพในท้องถิ่นและตามนโยบายของ
ประเทศ
สามารถเฝ้าระวังการเกิดโรค ความเจ็บป่ วย และภาวะ
คุกคามต่อสุ ขภาพคนในพื้นที่รับผิดชอบ
สามารถระบุปัญหาสุ ขภาพของชุมชน กลุ่มคน ครอบครัว
บุคคลในชุมชน
สามารถวางแผน ออกแบบจัดกิจกรรมการบริ การสุ ขภาพ
และประเมินผล
สามารถช่วยเหลือผูป้ ่ วยเข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพและ
ดูแลสิ ทธิประโยชน์ที่ผปู ้ ่ วยควรจะได้รับ
สามารถบริ หารจัดการปั ญหาที่ซบั ซ้อน ครอบคลุมทุกมิติ
สามารถวินิจฉัยปั ญหา ดูแลบุคคลเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะโรค
โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ์และเหตุผลทางคลินิก
ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างเป็ นองค์รวม

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
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43.

44.

45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.

ตัวแปรของสมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ Cronbach's Alpha
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
if Item Deleted
มหาวิทยาลัยสยาม
สามารถบริ หารจัดการผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องที่บา้ นโดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังผูส้ ู งอายุ ผู ้
.986
พิการ มารดาและทารก ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
สามารถประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่สามารถสร้างความ
เชื่อมัน่ แก่ชุมชน ครอบครัว และบุคคลในการให้บริ การที่มี
.986
คุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถเสริ มพลังกลุ่มเสี่ ยงให้สามารถสร้างเสริ มสุ ขภาพ
.986
ป้ องกันโรคและฟื้ นฟูสภาพ
ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยแสดงออกซึ่งความเมตตา กรุ ณา
.986
คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ
สามารถประเมินสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เหมาะสมกับบุคคล วัฒนธรรม
.986
ภาวะสุ ขภาพ จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานกับ
.986
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
ให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
.986
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยั ในการแสวงหาความรู ้
.986
เพื่อพัฒนาชุมชนได้
สามารถประเมินปั จจัยเสี่ ยงและปั จจัยที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ ทั้ง
.986
ปั จจัยด้านบุคคล สิ่ งแวดล้อม
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล และวินิจฉัยการพยาบาลโดยใช้
.986
กระบวนการคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อมูล
สามารถวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการ
.986
พยาบาล และเหมาะสมกับบริ บททางสังคม
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54.

55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.

62.

63.
64.
65.

ตัวแปรของสมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ Cronbach's Alpha
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
if Item Deleted
มหาวิทยาลัยสยาม
ปฏิบตั ิการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลและแผนการพยาบาล โดยใช้ศาสตร์ทางการ
.986
พยาบาล
สามารถประเมินผลการปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างต่อเนื่ อง
.986
สามารถประเมินปั จจัยเสี่ ยงต่อภาวะสุ ขภาพ วินิจฉัยภาวะ
สุ ขภาพ ภาวะเสี่ ยงต่อโรคและความเจ็บป่ วยแก่บุคคล
.986
ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน
มีความรู ้ในหลักการบริ หารจัดการ และหลักการเสริ มสร้าง
.986
พลังอานาจ
สามารถวางแผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพบุคคล ครอบครัว
.986
และชุมชนได้อย่างเหมาะสม
สามารถให้ภูมิคุม้ กันโรคพื้นฐานตามแนวทางที่กระทรวง
.986
สาธารณสุ ขกาหนด
สามารถให้คาแนะนาการเลี้ยงดู และพัฒนาการของเด็ก
.986
ปกติ
มีความรู ้ดา้ นวิทยาการระบาด และสถานการณ์เกี่ยวกับ
โรค/การเจ็บป่ วยภัยพิบตั ิ ที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพใน
.986
ชุมชนที่รับผิดชอบ
มีความรู ้เรื่ องโรค พยาธิสภาพ การกระจายของโรคการ
วิเคราะห์ การสอบสวนโรค การเฝ้าระวัง/การเจ็บป่ วยที่เป็ น
.986
ปัญหาสุ ขภาพในชุมชน
มีความรู ้เรื่ องการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาเบื้องต้น
.986
สามารถประเมินสุ ขภาพผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกาย
.986
และจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
สามารถวางแผน ให้การบาบัดทางการพยาบาล การฟื้ นฟู
สภาพ และประเมินผลการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพ
.986
กายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
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66.

67.

68.

69.

70.

71.
72.

73.
74.
75.

ตัวแปรของสมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ Cronbach's Alpha
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
if Item Deleted
มหาวิทยาลัยสยาม
สามารถประสานความร่ วมมือในการจัดการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง กับครอบครัวของผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกาย
.986
และจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
สามารถเป็ นที่ปรึ กษาและให้ขอ้ มูลทางด้านสุ ขภาพแก่
ผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วย
.986
เรื้ อรัง
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วย กลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/
.986
ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะในการส่ งเสริ ม ป้ องกัน ดูแลรักษา ฟื้ นฟูสุขภาพใน
ผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วย
.986
เรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสุ ขภาพแก่ผปู ้ ่ วยกลุ่มที่
มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผู ้
.986
พิการในชุมชน
มีทกั ษะการดูแลประคับประคองผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายที่บา้ น
.986
มีทกั ษะการจัดการดูแลสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย ในผูป้ ่ วย
กลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรังและ
.986
ผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะในการป้ องกันและควบคุมการแพร่ กระจายเชื้ อใน
.986
สถานบริ การ และในผูป้ ่ วยที่สัมผัสโรค/กลุ่มเสี่ ยงในชุมชน
มีทกั ษะในการจัดการดูแลประชาชนพร้อมรับใน
.986
สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
สามารถดูแลบรรเทาอาการ ปฐมพยาบาล รับและส่ งต่อ
.986
ผูป้ ่ วยให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่ อง
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76.

77.
78.

79.
80.

81.
82.
83.
84.

85.
86.

ตัวแปรของสมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ Cronbach's Alpha
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
if Item Deleted
มหาวิทยาลัยสยาม
มีทกั ษะในการจัดบริ การพยาบาลเชิงรุ ก ที่สอดคล้องกับ
ภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/
.986
ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะในการสอน และฝึ กทักษะให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัว
.986
สามารถดูแลตนเองด้านสุ ขภาพได้
มีทกั ษะในการรวบรวมและเก็บข้อมูลของบุคคล
ครอบครัว และชุมชนที่จาเป็ นต่อการวางแผน/โครงการ
.986
โดยใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้
สามารถระบุปัญหาสุ ขภาพของชุมชน กลุ่มคน ครอบครัว
.986
บุคคลในชุมชน
สามารถวางแผน/ออกแบบ และปฏิบตั ิการพยาบาลหรื อ
กิจกรรมการดูแลสุ ขภาพกิจกรรมการจัดการปั จจัยเสี่ ยง/
.986
ภาวะคุกคามสุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
มีทกั ษะในการวางแผนและเขียนแผนงาน/โครงการได้
.986
สามารถนาเสนอข้อมูลสุ ขภาพในรู ปแบบต่าง ๆ ได้
.986
สามารถจัดทาโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค
.986
แก่ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน
สามารถใช้กลวิธีการดาเนินการสร้างความเข้มแข็งและ
สร้างความร่ วมมือของชุมชนในการดาเนินการลดปั จจัย
.986
เสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
สามารถใช้ความรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น นามาใช้ในการ
.986
ป้ องกันโรคและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
สามารถประเมินภาวะสุ ขภาพ ความสามารถในการดูแล
ตนเอง วินิจฉัย การพยาบาลและปฏิบตั ิการพยาบาลได้อย่าง
.986
ปลอดภัย
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87.

88.
89.

90.
91.

92.
93.
94.
95.

96.
97.

ตัวแปรของสมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ Cronbach's Alpha
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
if Item Deleted
มหาวิทยาลัยสยาม
สามารถใช้หลักการดูแลต่อเนื่อง หลักการดูแลสุ ขภาพที่
บ้าน ในการพัฒนาผูด้ ูแลและครอบครัวในการดูแลสุ ขภาพ
.986
ตนเองได้
สามารถใช้หลักการดูแลแบบประคับประคอง ในการดูแล
.986
ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายที่บา้ นได้
สามารถนาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศใน
การดูแลประชาชนทั้งกลุ่มสุ ขภาพดี กลุ่มเสี่ ยงผูป้ ่ วยกลุ่ม
.986
โรคเรื้ อรัง และผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
มีความรู ้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านสุ ขภาพและด้าน
.986
การพยาบาล
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานที่จาเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงาน โปรแกรมวิเคราะห์พ้ืนฐาน โปรแกรมนาเสนอ
.986
งาน การประมวล จัดเก็บ และนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
สามารถใช้เครื อข่ายสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สื บค้น
.986
ข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพทางด้านการพยาบาล
สามารถจัดการข้อมูล และร่ วมพัฒนาระบบสารสนเทศ ใน
.986
หน่วยงาน
สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
.986
และการเมืองเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวโน้มด้าน
สุ ขภาพ ปั จจัยกาหนดภาวะสุ ขภาพสามารถดาเนินการตาม
.986
ทิศทางนโยบายสุ ขภาพ
สามารถจัดการสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อระบบสุ ขภาพ
.986
ในชุมชน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
.986
ปฏิบตั ิงาน
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ตัวแปรของสมรรถนะด้ านการพยาบาลอนามัยชุ มชนของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
98. สามารถผลักดันนโยบายที่มีผลต่อสุ ขภาพในชุมชน และ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
99. สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับบริ บททางสังคม
วัฒนธรรม ยึดหลักปฏิบตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
100. สามารถวางแผนและดาเนินการจัดการความรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
.986
.986
.986
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ข้ อที่

คาถาม

มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความโอบ
อ้อมเอื้ออารี
2. มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ มีวน
ิ ยั
ในตนเอง
3. มีคุณธรรมและจริ ยธรรมของ
วิชาชีพ
4. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือในฐานะ
พยาบาลผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
ในการดูแลสุ ขภาพ
5. เป็ นต้นแบบด้านพฤติกรรม
สุ ขภาพ และด้านสังคม มีจิต
สาธารณะ
6. มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ และโต้แย้งด้วย
เหตุผล
7. มีความสามารถในการคิดเชิง
วิเคราะห์ และการใช้วจิ ารณญาณ
ทางคลินิก
8. มีทกั ษะในการสื่ อสารเชิงวิชาชีพ
รวมทั้งการให้คาปรึ กษา และการ
สร้างบรรยากาศให้เกิดความ
เชื่อถือ
9. ยอมรับความแตกต่างทาง
ความคิด โดยแสดงออกด้วย
ภาษา ท่าทางที่เหมาะสม
10. มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ด้วยความ
เคารพในความเป็ นปัจเจกบุคคล
1.

คนที1่
+1

IOC
คนที2่
+1

การพิจารณา
รวม
ผล
1
ใช้ ได้

คนที3่
+1

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

0

0.6

ใช้ ได้

+1

+1

0

0.6

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

0

0

+1

0.3

ควรปรับปรุง
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คาถาม

11. มีสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ วางตน
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
ให้และรับความช่วยเหลือจาก
ผูอ้ ื่นได้ตามศักยภาพและความ
เหมาะสม
สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู ้
ทางการพยาบาลและสุ ขภาพ แก่
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี และ
แสดงออกถึงความพยายามใน
การลดปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
มีพฤติกรรมบริ การที่แสดงออก
ถึงความกระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การแก่บุคคล ครอบครัว
และชุมชน
ตระหนักในสิ ทธิ และหน้าที่ใน
การปฏิบตั ิงาน และรับผิดชอบ
ในหน้าที่ตามขอบเขตวิชาชีพ
มีความใฝ่ รู ้ และนาความรู ้มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่
รับผิดชอบ
มีคุณลักษณะของผูน้ า ใช้กลวิธี
การนาในการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
เหมาะสม
สามารถให้เหตุผล เพื่อโน้มน้าว
ให้ผอู ้ ื่นมีความคิดคล้อยตาม
สามารถจูงใจ และสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบตั ิงาน

คนที1่
+1

IOC
คนที2่
+1

การพิจารณา
รวม
ผล
1
ใช้ ได้

คนที3่
+1

+1

+1

0

0.6

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

0

0.6

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

0

0.6

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

0

+1

+1

0.6

ใช้ ได้
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คาถาม

21. มีความสามารถในการตัดสิ นใจ

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.
30.

เพื่อประโยชน์ของบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
มีทกั ษะในการเจรจาต่อรองด้วย
เหตุผล และประโยชน์ร่วมกันใน
สถานการณ์ที่ไม่ซบั ซ้อน
มีความรู ้ เจตคติที่ดีในการพัฒนา
คุณภาพ และมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานโครงการต่างๆ ใน
ชุมชน
สามารถแก้ไขปั ญหาในการ
ปฏิบตั ิงานโดยใช้ขอ้ มูล ความรู ้
และวิธีการที่เหมาะสม
มีความรู ้ในหลักการทางานเป็ น
ทีม การสร้างทีมงาน และการนา
ทีมงาน
มีความรับผิดชอบต่อการทางาน
ของทีมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
มีทกั ษะในการทางานกับชุมชน
สามารถปรับตัวเข้าหาชุมชนได้
เป็ นอย่างดี
สามารถสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ด้วยภาษาท่าทางที่
เหมาะสม
สามารถนาเสนอและพูดในเวที
สาธารณะได้
สามารถมองบริ บทของชุมชนได้
เข้าใจในการเป็ นชุมชน ผูน้ า

คนที1่
+1

IOC
คนที2่
+1

การพิจารณา
รวม
ผล
0.6
ใช้ ได้

คนที3่
0

+1

+1

0

0.6

ใช้ ได้

+1

+1

0

0.6

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

0

0.6

ใช้ ได้

+1

+1

0

0.6

ใช้ ได้
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31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

คาถาม

ท้องถิ่น และสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ
ชุมชน
มีความเข้าใจวัฒนธรรม ความ
เชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และ
เป้าหมายของชุมชน
มีความตระหนักในคุณค่า ความ
เชื่อ และศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
ส่ งเสริ มให้บุคคลในชุมชนได้รับ
รู ้และเข้าใจในสิ ทธิของตน
มีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบตั ิการพยาบาลของ
ตน
สามารถวิเคราะห์ประเด็น
จริ ยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิการ
พยาบาล
สามารถจัดทาระบบและ
ฐานข้อมูลสุ ขภาพที่จาเป็ น โดยมี
กระบวนการสร้างและพัฒนา
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
ครอบคลุมทุกด้านและทุก
กลุ่มเป้ าหมายในชุมชน
สามารถศึกษาข้อมูลสุ ขภาพ
ชุมชนที่จาเป็ น ตามมาตรฐาน
การบริ การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ในระดับปฐมภูมิ
ประกอบด้วยข้อมูลสุ ขภาพ 3

คนที1่

IOC
คนที2่

การพิจารณา
รวม
ผล

คนที3่

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

-1

0.3

ควรปรับปรุง

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้
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38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

คาถาม

ระดับ คือ ระดับชุมชน
ครอบครัว และบุคคล
สามารถคัดกรองสุ ขภาพตาม
ปั ญหาสุ ขภาพตามกลุ่มอายุ และ
ภาวะคุกคามสุ ขภาพในท้องถิ่น
และตามนโยบายของประเทศ
สามารถเฝ้าระวังการเกิดโรค
ความเจ็บป่ วย และภาวะคุกคาม
ต่อสุ ขภาพคนในพื้นที่รับผิดชอบ
สามารถระบุปัญหาสุ ขภาพของ
ชุมชน กลุ่มคน ครอบครัว บุคคล
ในชุมชน
สามารถวางแผน ออกแบบจัด
กิจกรรมการบริ การสุ ขภาพ และ
ประเมินผล
สามารถช่วยเหลือผูป้ ่ วยเข้าถึง
ระบบบริ การสุ ขภาพและดูแล
สิ ทธิประโยชน์ที่ผปู ้ ่ วยควรจะ
ได้รับ
สามารถจัดการให้มีทีมผูด้ ูแล
ผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ อง
สามารถประเมินภาวะสุ ขภาพ
และปัญหาที่ซบั ซ้อน ครอบคลุม
ทุกมิติ
สามารถวินิจฉัยปัญหา ดูแล
บุคคลเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะโรค
โดยบูรณาการหลักฐานเชิง
ประจักษ์และเหตุผลทางคลินิก

คนที1่

IOC
คนที2่

การพิจารณา
รวม
ผล

คนที3่

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

-1

0.3

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

คาถาม

ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่าง
เป็ นองค์รวม
สามารถติดตามผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการ
การดูแลอย่างต่อเนื่องที่บา้ น
โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ มารดาและ
ทารก ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
สามารถประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานที่สามารถสร้างความ
เชื่อมัน่ แก่ชุมชน ครอบครัว และ
บุคคลในการให้บริ การที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถเสริ มพลังกลุ่มเสี่ ยงให้
สามารถสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ป้ องกันโรคและฟื้ นฟูสภาพ
ปฏิบตั ิการพยาบาลโดย
แสดงออกซึ่งความเมตตา กรุ ณา
คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
ผูใ้ ช้บริ การ
สามารถประเมินสภาพบุคคล
ครอบครัว และชุมชน โดยใช้
เทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับ
บุคคล วัฒนธรรม ภาวะสุ ขภาพ
จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความรู ้
ในการปฏิบตั ิงานกับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน

คนที1่

IOC
คนที2่

การพิจารณา
รวม
ผล

คนที3่

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้
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คาถาม

52. ให้ความร่ วมมือในการ

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.

ดาเนินการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์
ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน
สามารถประยุกต์ใช้
กระบวนการวิจยั ในการแสวงหา
ความรู ้เพื่อพัฒนาชุมชนได้
สามารถประเมินปัจจัยเสี่ ยงและ
ปั จจัยที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ ทั้งปั จจัย
ด้านบุคคล สิ่ งแวดล้อม
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
วินิจฉัยการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์บน
พื้นฐานของข้อมูล
สามารถวางแผนการพยาบาลที่
สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการ
พยาบาล และเหมาะสมกับบริ บท
ทางสังคม
ปฏิบตั ิการพยาบาลที่สอดคล้อง
กับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
และแผนการพยาบาล โดยใช้
ศาสตร์ทางการพยาบาล
สามารถประเมินผลการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
สามารถประเมินปั จจัยเสี่ ยงต่อ
ภาวะสุ ขภาพ วินิจฉัยภาวะ
สุ ขภาพ ภาวะเสี่ ยงต่อโรคและ
ความเจ็บป่ วยแก่บุคคล
ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน

คนที1่
+1

IOC
คนที2่
+1

การพิจารณา
รวม
ผล
1
ใช้ ได้

คนที3่
+1

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้
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คาถาม

60. มีความรู ้ในหลักการสร้างเสริ ม

61.

62.

63.
64.

65.

66.

สุ ขภาพหลักการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และหลักการ
เสริ มสร้างพลังอานาจ
สามารถวางแผนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม
สามารถให้ภูมิคุม้ กันโรค ตาม
แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุ ข
กาหนด
สามารถให้คาแนะนาการเลี้ยงดู
และพัฒนาการของเด็กปกติ
มีความรู ้ดา้ นวิทยาการระบาด
และสถานการณ์เกี่ยวกับโรค/
การเจ็บป่ วยภัยพิบตั ิ ที่มี
ผลกระทบต่อสุ ขภาพในชุมชนที่
รับผิดชอบ
มีความรู ้เรื่ องโรค พยาธิสภาพ
การกระจายของโรคการ
วิเคราะห์ การสอบสวนโรค การ
เฝ้าระวัง/การเจ็บป่ วยที่เป็ น
ปัญหาสุ ขภาพในชุมชน
มีความรู ้เรื่ องการตรวจ การ
วินิจฉัย การรักษา การใช้ยา การ
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

คนที1่
+1

IOC
คนที2่
+1

การพิจารณา
รวม
ผล
1
ใช้ ได้

คนที3่
+1

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

0

0.6

ใช้ ได้
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คาถาม

67. สามารถประเมินสุ ขภาพผูป้ ่ วย

68.

69.

70.

71.

72.

กลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและ
จิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
สามารถคาดการณ์ปัญหาที่
ซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลง
ของผูป้ ่ วยและวางแผนแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถวางแผน ให้การบาบัด
ทางการพยาบาล การฟื้ นฟูสภาพ
และประเมินผลการดูแลผูป้ ่ วย
กลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและ
จิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
สามารถประสานความร่ วมมือ
ในการจัดการดูแลอย่างต่อเนื่ อง
กับครอบครัวของผูป้ ่ วยกลุ่มที่มี
ปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะ
เจ็บป่ วยเรื้ อรัง
สามารถเป็ นที่ปรึ กษาและให้
ข้อมูลทางด้านสุ ขภาพแก่ผปู ้ ่ วย
กลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและ
จิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ในการพัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วย กลุ่มที่มี
ปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะ
เจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการใน
ชุมชน

คนที1่
+1

IOC
คนที2่
+1

การพิจารณา
รวม
ผล
0.6
ใช้ ได้

คนที3่
0

0

0

+1

0.3

ควรปรับปรุง

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้
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คาถาม

73. มีทกั ษะในการส่ งเสริ ม ป้ องกัน

74.

75.
76.

77.

78.

79.

ดูแลรักษา ฟื้ นฟูสุขภาพในผูป้ ่ วย
กลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและ
จิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผู ้
พิการในชุมชน
มีทกั ษะการเสริ มพลังและ
ศักยภาพด้านการดูแลสุ ขภาพแก่
ผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีปัญหาสุ ขภาพกาย
และจิต/ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง และ
ผูพ้ ิการในชุมชน
มีทกั ษะการดูแลประคับประคอง
ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายที่บา้ น
มีทกั ษะการจัดการดูแลสุ ขภาพ
และความเจ็บป่ วย ในผูป้ ่ วยกลุ่ม
ที่มีปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/
ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรังและ ผูพ้ ิการ
ในชุมชน
มีทกั ษะในการป้ องกันและ
ควบคุมการแพร่ กระจายเชื้ อใน
สถานบริ การ และในผูป้ ่ วยที่
สัมผัสโรค/กลุ่มเสี่ ยงในชุมชน
มีทกั ษะในการจัดการดูแล
ประชาชนพร้อมรับใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณ
ภัย
สามารถดูแลบรรเทาอาการ ปฐม
พยาบาล รับและส่ งต่อผูป้ ่ วยให้

คนที1่
+1

IOC
คนที2่
+1

การพิจารณา
รวม
ผล
1
ใช้ ได้

คนที3่
+1

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

คาถาม

ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
และต่อเนื่ อง
มีทกั ษะในการจัดบริ การ
พยาบาลเชิงรุ ก ที่สอดคล้องกับ
ภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยกลุ่มที่มี
ปัญหาสุ ขภาพกายและจิต/ภาวะ
เจ็บป่ วยเรื้ อรัง และผูพ้ ิการใน
ชุมชน
มีทกั ษะในการสอน และฝึ ก
ทักษะให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัว
สามารถดูแลตนเองด้านสุ ขภาพ
ได้
สามารถเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั
พยาบาลและทีมสุ ขภาพในการ
จัดระบบการดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะ
กลุ่ม
มีทกั ษะในการรวบรวมและเก็บ
ข้อมูลของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนที่จาเป็ นต่อการวางแผน/
โครงการ โดยใช้เทคนิควิธีการที่
เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้
สามารถระบุปัญหาสุ ขภาพของ
ชุมชน กลุ่มคน ครอบครัว บุคคล
ในชุมชน
สามารถวางแผน/ออกแบบ และ
ปฏิบตั ิการพยาบาลหรื อกิจกรรม
การดูแลสุ ขภาพกิจกรรมการ

คนที1่

IOC
คนที2่

การพิจารณา
รวม
ผล

คนที3่

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

-1

0.3

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้
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86.
87.
88.

89.

90.

91.

92.

คาถาม

จัดการปัจจัยเสี่ ยง/ภาวะคุกคาม
สุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ
มีทกั ษะในการวางแผนและเขียน
แผนงาน/โครงการได้
สามารถนาเสนอข้อมูลสุ ขภาพ
ในรู ปแบบต่าง ๆ ได้
สามารถจัดทาโครงการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรคแก่
ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน
สามารถใช้กลวิธีการดาเนินการ
สร้างความเข้มแข็งและสร้าง
ความร่ วมมือของชุมชนในการ
ดาเนินการลดปั จจัยเสี่ ยงต่อ
สุ ขภาพ
สามารถใช้ความรู ้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น นามาใช้ในการป้ องกัน
โรคและการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้
สามารถประเมินภาวะสุ ขภาพ
ความสามารถในการดูแลตนเอง
วินิจฉัย การพยาบาลและ
ปฏิบตั ิการพยาบาลได้อย่าง
ปลอดภัย
สามารถใช้หลักการดูแลต่อเนื่อง
หลักการดูแลสุ ขภาพที่บา้ น ใน
การพัฒนาผูด้ ูแลและครอบครัว
ในการดูแลสุ ขภาพตนเองได้

คนที1่

IOC
คนที2่

การพิจารณา
รวม
ผล

คนที3่

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้
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คาถาม

93. สามารถใช้หลักการดูแลแบบ

94.

95.

96.

97.
98.

99.

ประคับประคอง ในการดูแล
ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายที่บา้ นได้
สามารถเสริ มพลังกลุ่มเสี่ ยงให้
สามารถสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ป้ องกันโรคและฟื้ นฟูสภาพ
รวมทั้งจัดกระบวนการให้เกิด
กลุ่มช่วยเหลือกันในการลด
พฤติกรรมเสี่ ยง
สามารถสร้างแผนงานหรื อ
โครงการต่างๆ เพื่อประกัน
คุณภาพในการดูแลผูป้ ่ วย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
สามารถนาการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการ
ดูแลประชาชนทั้งกลุ่มสุ ขภาพดี
กลุ่มเสี่ ยงผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรื้ อรัง
และผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
สามารถนาองค์กรให้บรรลุ
เป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มีความรู ้ ความเข้าใจระบบ
สารสนเทศด้านสุ ขภาพและด้าน
การพยาบาล
สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานที่จาเป็ นใน
การปฏิบตั ิงาน โปรแกรม
วิเคราะห์พ้ืนฐาน โปรแกรม
นาเสนองาน การประมวล

คนที1่
+1

IOC
คนที2่
+1

การพิจารณา
รวม
ผล
1
ใช้ ได้

คนที3่
+1

0

0

+1

0.3

ควรปรับปรุง

+1

+1

-1

0.3

ควรปรับปรุง

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

-1

0.3

ควรปรับปรุง

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้
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100.

101.

102.

103.

104.

105.
106.

คาถาม

จัดเก็บ และนาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร
สามารถใช้เครื อข่ายสื่ อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สื บค้นข้อมูล
ข่าวสารด้านสุ ขภาพทางด้านการ
พยาบาล
สามารถจัดการข้อมูล และร่ วม
พัฒนาระบบสารสนเทศ ใน
หน่วยงาน
สามารถวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองเพื่อการนาไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวโน้มด้าน
สุ ขภาพ ปั จจัยกาหนดภาวะ
สุ ขภาพสามารถดาเนินการตาม
ทิศทางนโยบายสุ ขภาพ
สามารถจัดการสิ่ งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อระบบสุ ขภาพใน
ชุมชน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถสร้างบรรยากาศให้ทุก
คนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
สามารถผลักดันนโยบายที่มีผล
ต่อสุ ขภาพในชุมชน และ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม

คนที1่

IOC
คนที2่

การพิจารณา
รวม
ผล

คนที3่

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

+1

+1

0

0.6

ใช้ ได้
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ข้ อที่

คาถาม

107. สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ

บริ บททางสังคม วัฒนธรรม ยึด
หลักปฏิบตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
108. ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วิถีชีวติ ชุมชน มีวจิ ารณญาณใน
การเลือกรับวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
109. สามารถถ่ายทอดและส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้
110. สามารถวางแผนและดาเนินการ
จัดการความรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

คนที1่
+1

IOC
คนที2่
+1

การพิจารณา
รวม
ผล
1
ใช้ ได้

คนที3่
+1

+1

-1

+1

0.3

ควรปรับปรุง

+1

+1

-1

0.3

ควรปรับปรุง

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

ภาคผนวก ง
เอกสารรับรองการตรวจสอบจริยธรรมในการวิจัย
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ดร.ศนิกานต์ ศรีมณี
ตำแหน่งปั จจุบนั :
สถำนที่ทำงำน :
ที่ต้ งั :
โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) :

อำจำรย์ประจำ ภำควิชำกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5216 , 5203
โทรสำร 02-867-8000 ต่อ 5216

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2559

สำเร็ จกำรศึกษำปริ ญญำพยำบำลศำสตร์
จำกวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สระบุรี
เลขที่ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 4511078893
เลขที่สมำชิกสภำกำรพยำบำล 67531
สำเร็ จกำรศึกษำปริ ญญำวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำกำรพยำบำลสำธำรณสุ ข มหำวิทยำลัยมหิดล
สำเร็ จกำรศึกษำปริ ญญำดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สำขำกำรบริ หำร
กำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร

การอบรมเพิม่ เติม
ประกำศนียบัตร
มิถุนำยน พ.ศ. 2552 - ตุลำคม พ.ศ. 2552 กำรพยำบำลเวชปฏิบตั ิชุมชน
พยำบำลสำธำรณสุ ขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
- กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน
- กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น
- กำรพัฒนำและกำรสร้ำงนวตกรรมเพื่อพัฒนำสุ ขภำพ
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ประวัติการทางาน
1. พยำบำลวิชำชีพ ประจำกำรโรงพยำบำลวิหำรแดง ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2547
2. อำจำรย์ประจำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม 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
งานวิจัยและบทความวิชาการ
งานวิจัย
o โครงกำรวิจยั ระหว่ำง พ.ศ. 2555 - 2560
- ปั จจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคของพระภิกษุสงฆ์และพฤติกรรมกำร
ถวำยภัตตำหำรของประชำชนในเขตภำษีเจริ ญ กรุ งเทพมหำนคร
- กำรวิจยั เพื่อพัฒนำระบบสนับสนุ นกำรบริ หำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ AMSS++ และ SMSS กระทรวงศึกษำธิกำร
- วิทยำกรในกำรวิพำกษ์ขอ้ สอบรวบยอดให้แก่ คณำจำรย์ภำควิชำอนำมัยชุ มชน คณะ
พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- วิทยำกรบรรยำยในโครงกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพข้ำรำชกำรและบุคลำกรของศูนย์บริ กำร
สำธำรณสุ ข 62 ตวงรั ชฏ์ หัวข้อ กำรปรั บเปลี่ ย นพฤติ ก รรมกำรบริ โ ภคอำหำรเพื่ อ
ป้ องกันโรคอ้วน
ผลงานนวัตกรรมทีผ่ ่านมา
อำจำรย์ที่ปรึ กษำนวัตกรรม เข้ำประกวดในกำรประชุ มระดับชำติชองสมำคมสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชน ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ได้รับรำงรับรำงวัลชมเชยนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล ชื่อนวัตกรรม
“SSS Sticker Stop Stroke”
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วิทยากรและการบริการสั งคม
- วิทยำกรโครงกำรต้นกล้ำเพชรรำชภัฏ Nursing and Health Science Cluster เพื่อพัฒนำ
ควำมรู ้ ด้ำ นวิช ำกำร เตรี ย มควำมพร้ อ มในกำรสอบควำมรู ้ เพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ ำต
ประกอบวิชำชีพฯ จำกสภำกำรพยำบำล ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
- วิทยำกร ให้ควำมรู ้ในหัวข้อ “กำรปรับทัศนคติของบุคลำกรต่อกำรปฏิบตั ิงำน โดยยึด
ภำรกิ จหลัก ขอองค์ก ร และมองภำพรวมกำรจับ เคลื่ อ นกำรท ำงำนทั้ง ระบบ” โดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
- คณะกรรมกำรและคณะอนุ ก รรมกำรจัดกำรประชุ มวิชำกำรพยำบำลศำสตร์ ศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 6 เรื่ อง Nursing Education Reform: Nurse as a Change Agent in Future
Health System โดย สภำกำรพยำบำล
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ประวัติผ้ วู จิ ัยร่ วม
ดร. ชนิดา มัททวางกูร
ตำแหน่งปั จจุบนั :
สถำนที่ทำงำน :
ที่ต้ งั :
โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) :

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั และประธานสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5216 , 5203
โทรสำร 02-867-8000 ต่อ 5216

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556 Ph.D. (Human and Community Resource Development)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุ ข) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2538 สาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต (บริ หารสาธารณสุ ข)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2535 พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุ ณย์ พ.ศ. 2535
การอบรมเพิม่ เติม
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560

Workshop [40 hr.]: Qualitative Research Technique
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Workshop [20 hr.]: SPSS for Windows
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จริ ยธรรมการวิจยั ในคน สาหรับการวิจยั ทางชีวการแพทย์
ศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 24 มีนาคม 2560
จริ ยธรรมการวิจยั เพื่อการปฏิบตั ิวจิ ยั ทางคลินิกที่ดี
กระทรวงสาธารณสุ ข วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2560

ประวัติการทางาน
- ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั )
- อาจารย์ประจาสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม (พ.ศ. 2547-ปัจจุบนั )
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- หัวหน้างานวิจยั และพัฒนา และรองหัวหน้าฝ่ ายสานักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
โรงเรี ยนพณิ ชยการสุ โขทัย (พ.ศ. 2542-2546)
- พยาบาลวิชาชีพ ประจาบริ ษทั สิ นบัวหลวง จากัด (มหาชน) ในเครื อธนาคารกรุ งเทพ
(พ.ศ. 2539-2541)
- พยาบาลวิชาชีพ ประจาโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ฯ สานักการแพทย์ กทม. และ
โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) (พ.ศ. 2536-2539)
งานวิจัยและบทความวิชาการ
งานวิจัย
1. ชนิดา มัททวางกูร และขวัญเรื อน ก๋ าวิตู. 2561. การศึกษาความแตกต่ างระหว่ างปัจจัยควบคุม
โรค เบาหวานของผู้สูงอายุที่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ และไม่ ได้ ในชุ มชนรอบ
มหาวิทยาลัยสยาม. นาเสนอผลงานแบบ Poster presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
“น้ อ มน าศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารวิ จ ัย และพัฒ นาท้อ งถิ่ น อย่ า งยั่ง ยื น ” ครั้ งที่ 10 จัด โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29-30 มี.ค. 61
2. ชนิดา มัททวางกูร และรัฐกานต์ ขาเขียว. 2560. ผลของการลดความดันโลหิตด้ วยวิธีการใช้
สมาธิบาบัดแบบ SKT 1 ในผู้ที่มีระดับความดันโลหิต สู ง ในชุ มชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม.
นาเสนอผลงานแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุ ขวิจยั ” ครั้ง
ที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 26 มี.ค. 61 (ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนาเสนอผลงาน
แบบบรรยาย)
3. รัฐกานต์ ขาเขียว และชนิดา มัททวางกูร. 2559. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง แรง
สนับสนุนจากครอบครั ว และการรั บรู้ อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยโรคความ
ดั นโลหิ ต สู งที่ค วบคุ ม ได้ และควบคุ ม ไม่ ได้ . (ได้รับ รางวัล งานวิจยั ดี เด่ น ด้า นสั ง คมศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยสยาม) ตีพิมพ์ในวารสารควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข ปี ที่ 44 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 61)
4. ชนิดา มัททวางกูร, ปรี ยานุ ช พลอยแก้ว, อโนทัย ถวัลย์เสรี วฒั นา, อัมพร สิ ทธิ จาด และธารง
เดช น้อยสิ ริวฒั นา. 2559. ปั จจัยที่มีความสั มพันธ์ กับพฤติกรรมการป้ องกันและควบคุ ม โรค
ไข้ เลือดออกของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลสายสี่
จั งหวัดสมุ ทรสาคร. ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี ที่ 18 ฉบับที่ 34
(ม.ค.-มิ.ย. 60)
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5. พรพิ ม ล ภู มิ ฤ ทธิ กุ ล , ดวงกมล วิรุฬ ห์ อุดมผล, ชนิ ด า มั ททวางกู ร , วลัย รั ก ษ์ อังคะมาตย์,
ประคอง พงศ์พิมพ์, สุ ชาดา ทองเจริ ญโรจน์ และศศิธร เที่ยงธรรม. 2557. พฤติกรรมการดูแล
สุ ขภาพตนเองของบุคลากรทีด่ ูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสั งคมผู้สูงอายุบ้านบาง
แค กรุ งเทพมหานคร. อยู่ระหว่ างดาเนินการตีพิมพ์
6. ชนิ ดา มัททวางกูร, เพ็ญรุ่ ง นวลแจ่ม, พรพิมล ภู มิฤทธิ กุล และวราภรณ์ คารศ. 2555. ภู มิ
ปั ญญาท้ องถิ่นและวิถีชีวิตที่ส่งเสริ มกิจกรรมทางกายและการออกกาลังกายของประชาชนใน
เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร. (ได้รับทุนสนับสนุ นการวิจยั จาก สสส.) ตีพิมพ์ในวารสาร
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี ที่ 15 ฉบับที่ 29 (ก.ค. – ธ.ค. 57)
7. พรพิมล ภูมิฤทธิกุล และชนิดา มัททวางกูร. 2555. ความต้ องการและความคาดหวังของคนภาษี
เจริญต่ อ การออกกาลังกาย. (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จาก สสส.) นาเสนอผลงานแบบ Oral
Presentation ในการประชุ ม วิชาการระดับชาติ “ทัก ษะแห่ ง อนาคต นวัตกรรมการเรี ย นรู ้ สู่
สมรรถนะที่เป็ นเลิศ” จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) สาขาพยาบาลศาสตร์
วันที่ 31 ตุลาคม 2656 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
8. ชนิดา มัททวางกูร, ธาตรี รุ่ งโรจน์ และอโนทัย ถวัลย์เสรี วฒั นา. 2554. ภูมิปัญญาการแพทย์
พื้นบ้ านกับการพึ่งตนเองด้ านสุ ขภาพของชุ มชน: กรณีศึกษาจังหวัดสมุ ทรสาคร. (ได้รับทุน
สนับสนุ นการวิจยั ประเภททุนวิจยั นวมิ นทร์ จากสานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่ ง ชาติ )
นาเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ในการประชุ มวิชาการมหกรรมสมุนไพรแห่ งชาติ ครั้ง
ที่ 9 จัดโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุ ข วันที่ 6
กันยายน 2555 ณ ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี และตีพิมพ์ในวารสาร
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี ที่ 13 ฉบับที่ 24 (ม.ค. – ก.ค. 55) หน้า 18-34
9. สุ ข ศิ ริ ประสมสุ ข , ชนิ ด า มั ท ทวางกู ร , ทวี เชื้ อ สุ ว รรณทวี และดลพร เผื อ กคง. 2554.
สถานการณ์ และการขับเคลื่อนการบริ การด้ านสุ ขภาพและสั งคมสาหรั บคนพิการในทศวรรษ
ของประเทศไทย. นาเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติดา้ น
คนพิการ ครั้ งที่ 4 ประจาปี 2555 จัดโดยสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการ
แห่ งชาติ ร่ วมกับวิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 22 สิ งหาคม 2555 และนาเสนอ
ผลงานแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “อนาคตสุ ขภาพประชากร: การ
พยาบาลข้ามวัฒนธรรมและการดูแลสุ ขภาพ” จัดโดยมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์
2557 และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2556) หน้า 47-58
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10. สุ ข ศิ ริ ประสมสุ ข และชนิ ด า มั ททวางกู ร. 2550. โปรแกรมการพยาบาลเพื่ อส่ งเสริ มพลัง
อานาจของครอบครั วในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้ อรั ง. นาเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ใน
การประชุมนานาชาติ The 7th International Nursing Conference จัดโดย The Korean Society of
Nursing Science วันที่ 29-30 ตุลาคม 2552 ณ กรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้
11. ชนิ ด า มัท ทวางกู ร . 2550. ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความพึง พอใจในการฝึ กปฏิ บั ติ วิช าการ
พยาบาลอนามัย ชุ มชน ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาคทฤษฎี และการรั บ รู้ ความสามารถ กับ
สมรรถนะในการฝึ กปฏิบัติวิชาการพยาบาลอนามัยชุ มชนของนักศึ กษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม. ตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปี ที่
3 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 53)
12. ชนิดา มัททวางกูร, เกื้อปญา ฤทธิ์ สันเที้ยะ, สิ ริรัตน์ กันหานนท์ และทัศนีย ์ จีนสุ กแสง. 2550.
พฤติ ก รรมเสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพและความต้ อ งการบริ ก ารสุ ขภาพของประชาชน: กรณีศึ ก ษา
ประชาชนในพื้นที่ตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี ที่ 9 ฉบับที่ 16 (ม.ค. – มิ.ย. 51)
13. ภัทรพร อรัณยภาค, ชนิดา มัททวางกูร, สุ วรรณา เขียวพระอินทร์ และศนิกานต์ ศรี มณี . 2548.
การประเมินหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรั บปรุ ง พุทธศักราช 2544) คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและการศึกษา ปี ที่ 1 ฉบับที่ 3 (ก.ย.
– ธ.ค. 51)
14. ชนิ ดา มัททวางกูร. 2548. การใช้ E – Learning ประกอบการเรี ยนวิชาสั มมนาประเด็นและ
แนวโน้ ม วิชาชี พของนักศึกษาชั้ นปี ที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. นาเสนอใน
การประชุมวิชาการ วิจยั สถาบัน ครั้งที่ 7/2549 จัดโดยสมาคมวิจยั สถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
วันที่ 25 ส.ค. 49 และตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี ที่ 7 ฉบับที่ 12
(ม.ค. – มิ.ย. 49)
รางวัล/ผลงานดีเด่ น
o รางวัลชนะเลิศ การนาเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
“สาธารณสุ ขวิจยั ” ครั้งที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 26 มี.ค. 2561
o รางวัลงานวิจยั ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยสยาม
o รางวัลการวิจยั ในชั้นเรี ยนดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2545 จากโรงเรี ยนพณิ ชยการสุ โขทัย
o ครู ตน้ แบบปฏิรูปการเรี ยนรู ้ ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2544 จากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
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ประวัติผู้วจิ ัยร่ วม
เพ็ญรุ่ ง นวลแจ่ ม
ตำแหน่งปั จจุบนั :
สถำนที่ทำงำน :
ที่ต้ งั :
โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) :
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2548

อำจำรย์ประจำ ภำควิชำกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5216 , 5203
โทรสำร 02-867-8000 ต่อ 5216
สำเร็ จกำรศึกษำ พยำบำลศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น
เลขที่ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ๔๖๑๑๑๐๓๗๖๑
เลขที่สมำชิกสภำกำรพยำบำล ๗๖๑๑๗
สำเร็ จกำรศึกษำ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรวำงแผนสิ่ งแวดล้อม
เพื่อกำรพัฒนำชุมชนและชนบท มหำวิทยำลัยมหิดล

อบรมเพิม่ เติม
ประกาศนียบัตร
o ร ำ ย วิ ช ำ ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก ำ ร พ ย ำ บ ำ ล พ ย ำ บ ำ ล ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข ศ ำ ส ต ร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
o มิ ถุ น ำยน พ.ศ. 2554 – ตุ ล ำคม พ.ศ. 2554 กำรพยำบำลเวชปฏิ บ ัติ ชุ ม ชน พยำบำล
สำธำรณสุ ขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
o กัน ยำยน พ.ศ. 2549 – มกรำคม พ.ศ. 2550 English Language course at Melbourne
College of English Meridian International Colleges Oceania
o กุ ม ภำพัน ธ์ 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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ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
o กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน
o งำนพัฒนำพื้นที่ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมและเครื อข่ำย
o งำนพัฒนำฐำนข้อมูลสุ ขภำพโดยกำรใช้โปรแกรม GIS
o กำรพัฒนำและกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อพัฒนำสุ ขภำพ
ประวัติการทางาน
1. พยำบำลประจำกำรหอผูป้ ่ วยวิกฤติ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2538-2541
2. พยำบำลประจำกำรหอผูป้ ่ วยวิกฤติ พยำบำลประจำกำร 2 ปี ตั้งแต่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2541-2543
3. ผูช้ ่วยสอน คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2545-2548
4. อำจำรย์ประจำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชธำนี พ.ศ. 2550 - 2551
5. อำจำรย์ประจำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม 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
งานวิจัยและบทความวิชาการ
งานวิจัย นวัตกรรม และงานผู้ช่วยสอน
o กำรเก็บข้อมูล primary Group-interview และ in-depth-interview
o วิเครำะห์ขอ้ มูลโดย SPSS program/social แปลผลข้อมูลเตรี ยมข้อมูลก่อนตีพิมพ์
o เตรี ยมข้อมูล เตรี ยมนำเสนอ
o ทำงำนวิจยั เชิงพื้นที่ ร่ วมกับ ศวพช. ในโครงกำรวิจยั พื้นที่สุขภำวะ พ.ศ. 2556-2558
o โครงกำรวิจยั เชิงพื้นที่ จำนวน 3 เรื่ องได้แก่ ระหว่ำง พ.ศ. 2555-2558
- พฤติกรรมกำรออกกำลังกำย คนชุมชนเขตภำษีเจริ ญ กรุ งเทพมหำนคร
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- ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อพฤติ ก รรมและระยะเวลำในกำรเลี้ ยงลู กด้วยนมแม่ เขตภำษี เ จริ ญ
กรุ งเทพมหำนคร
- กำรพัฒนำรู ปแบบกำรส่ งเสริ มกำรเลี้ ยงลู กด้วยนมแม่ในพื้นที่สำธำรณะโดยชุ มชนเขต
ภำษีเจริ ญ กรุ งเทพมหำนคร
o โครงกำรวิจยั จำนวน เรื่ องได้แก่ ระหว่ำง พ.ศ. 2558-2560
- วิจยั กำรศึ ก ษำประสิ ท ธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลกำรใช้โปรแกรม GIS ในกำรเก็ บ ข้อมู ล
สุ ขภำพชุมชน หลังมหำวิทยำลัยสยำมและชุมชนศรี ประดู่ ปี พ.ศ. 2556
- งำนวิจยั เชิ งพื้นที่ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและระยะเวลำในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เขตภำษีเจริ ญ กรุ งเทพมหำนคร ร่ วมกับ ศวพช. สนับสนุนโดย สสส. ปี พ.ศ. 2556
- งำนวิจยั เชิ งพื้นที่ กำรพัฒนำรู ปแบบกำรส่ งเสริ มกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในพื้นที่สำธำรณะ
โดยชุมชนเขตภำษีเจริ ญ กรุ งเทพมหำนคร ร่ วมกับ ศวพช. สนับสนุนโดย สสส. ปี พ.ศ. 2557-2558
- งำนวิจยั เชิ งพื้นที่ กำรศึกษำรู ปแบบและกำรใช้ประโยชน์ลำนกี ฬำของประชำชนในเขต
ภำษีเจริ ญ กรุ งเทพมหำนคร ร่ วมกับ ศวพช. สนับสนุนโดย สสส. ปี พ.ศ. 2557
- นักวิจยั ร่ วม โครงกำรวิจยั ตำบลพื้นที่สุขภำวะสนับสนุนโดย สสส. ปี พ.ศ. 2556-2557
- โครงกำรวิจยั ร่ วมเครื อข่ำย สสอท. ๔ สถำบัน ในงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เรื่ อง กำร
รับรู ้ และทัศนคติ ของบุ คลำกร กำรรับรู ้ กำรสนับสนุ นขององค์ก รต่ อกำรมี ส่ วนร่ วมกำรประกัน
คุ ณภำพกำรศึ ก ษำภำยใน ของคณะพยำบำลศำสตร์ สสอท. กลุ่ ม ๑ ปี พ.ศ. 2559 –ปั จจุ บ นั ก ำลัง
ดำเนินกำร
- ผลของกำรใช้ สื่ อสุ ขภำพรู ปแบบแอปพลิ เ คชั น ไลน์ ต่ อ ควำมรู ้ แ ละควำมเข้ ำ ใจ
โรคเบำหวำนของบุ ค ลำกรในสถำนศึ ก ษำ (Effect of using LINE Applications Health Media to
knowledge and understanding of Schools’ staff ) ปี พ.ศ. 2560
- บทควำม ถอดบทเรี ยนกำรดำเนิ นกิ จกรรมสร้ ำงพยำบำลที่ให้บริ กำรด้วยหัวใจควำมเป็ น
มนุ ษ ย์ : บู รณำกำรรำยวิช ำผสมผสำนงำนบริ กำรวิช ำกำรและกิ จกรรมนักศึ กษำ ในกำรประชุ ม
วิชำกำรระดับชำติของสมำคมสถำบันอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557
- วิทยำกรบรรยำยเชิงปฏิบตั ิกำรกำรส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมในประเด็นกำรส่ งเสริ มกำรเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เขตภำษีเจริ ญ ปี พ.ศ. 2557
- วิทยำกรบรรยำยงำนวิจยั และนวัตกรรม หัวข้อกำรสร้ำงสรรค์งำนวิจยั และนวัตกรรมทำง
กำรศึกษำพยำบำลกับงำนอนำมัยชุมชน มหำวิทยำลัยสยำม ปี พ.ศ. 2558
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- วิทยำกรบรรยำยงำนเครื อข่ำยคณะพยำบำลศำสตร์ สสอท.ที่วิทยำลัยเซ็นต์หลุยส์ หัวข้อ
หัวข้อ “กำรสร้ ำ งนัก คิ ดส ำหรั บ ผูเ้ รี ย นในศตวรรษที่ 21 Building the Thinker for the 21 Century
Learner” ปี พ.ศ. 2559
ผลงานนวัตกรรมทีผ่ ่านมา
- อำจำรย์ที่ปรึ กษำนวัตกรรม นวัตกรรมกำรสร้ำงฐำนข้อมูลทำงสุ ขภำพ ด้วยโปรแกรม GIS
งำนประชุมวิจยั แห่งชำติ ปี พ.ศ. 2555
- อำจำรย์ที่ ป รึ ก ษำนวัต กรรม Breastfeeding baby bag all-around 1 และ นวัตกรรมเก้ำ อี้
เสริ ม สุ ข บี บ ปั่ น ปั่ น ทอนโรค ขึ้ น ท ำเนี ย บนวัต กรรม เพื่ อ กำรพัฒ นำร่ ว มกับ ผู ้ป ระกอบกำร
กรมส่ งเสริ มกำรส่ งออกปี พ.ศ. 2557
- อำจำรย์ที่ปรึ กษำนวัตกรรม นวตกรรมการเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ สร้ างภาคีเครื อข่ ายในชุ มชน
บูรณำกำรลงรำยวิชำมำรดำและทำรกสร้ ำงนวตกรรรมเชิ งพื้นที่ โครงกำรร่ วมกันในที มอำจำรย์
นวัตกรรมห่ มรัก ถุงมือมหัศจรรย์เพิ่มน้ ำนม, มุมนมแม่ บน BTS, รถเมล์ ในปั้ ม ในห้ำงสรรพสิ นค้ำ
ในสถำนประกอบกำรเพื่อสร้ำงสัญลักษณ์เชิ งพื้นที่ ผลักดันชุมชน สังคม เปิ ดพื้นที่เพื่อแม่ให้นมลูก
ปี พ.ศ. 2556 - 2557
- อำจำรย์โครงกำรเปลี่ยมสุ ขร่ วมใจ ร่ วมออกแบบและผลิตนวัตกรรมเก้ าอีเ้ สริ มสุ ข บีบ ปั่น
ปั่นทอนโรค นวัตกรรมสุ ขภำพรำงวัลรองชนะเลิศ ในงำนประกวดนวัตกรรมและวิจยั งำนวิชำกำร
มหำวิทยำลัยสยำม ปี พ.ศ. 2557
- อำจำรย์ที่ปรึ กษำนวัตกรรม นวัตกรรมเครื่ องประเมินกาลังกล้ามเนื้อ มหำวิทยำลัยสยำม ปี
พ.ศ. 2558
- อำจำรย์ที่ปรึ กษำนวัตกรรม เข้ำรอบร่ วมแสดงในงำนวิจยั และนวัตกรรมแห่งชำติที่ไบเทค
บำงนำ ปี พ.ศ. 2559 จ ำนวน 3 ชิ้ น งำนได้ แ ก่ ไม้เ ท้ ำ เพื่ อ สุ ข ภำพ (Walker Stem for Healthy)
เสื่ อสุ ขภำพเฝ้ำระวังหลอดเลือดสมอง (SOS : Stroke Observe System) และเครื่ องนับหำยใจในท่ำ
SKT (SKT Digital)
- อำจำรย์ที่ ป รึ ก ษำนวัตกรรม เข้ำ ประกวดในกำรประชุ มระดับชำติ ไ ด้รับรำงวัลชมเชย
อันดับที่ 1 ชื่อนวัตกรรม สติ๊กเก้อไลน์ใส่ ใจสุ ขภำพ “Take Off DM ประจำปี 2559”
- อำจำรย์ที่ปรึ กษำนวัตกรรม เข้ำประกวดในกำรประชุมระดับชำติได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ชื่อนวัตกรรม “SOS Safe Stroke” ประจำปี 2560

