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การศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว 

(พ.ศ. 2547 และหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2551)
A Study on Professional Competencies of the Graduates of the Master 
of Nursing Science Program in Family Nursing (the Version of B.E. 2547, 

and the Minor Revised Version of B.E. 2551)

จุฑามาศ แกวละมูล 1 RN, MNS (Family Nursing) และ ดารุณี จงอุดมการณ 2 RN, PhD

บทคัดยอ
 การศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ถึงสมรรถนะทางวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว (พ.ศ. 2547 และ หลักสตูรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2551) 

ซึ่งเปนการประเมินผลหลักสูตรในสวนผลผลิต (Product) คือสมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรคาดหวัง

ในการจัดการเรียนการสอนตามที่สภาการพยาบาลกําหนด เพื่อนําเปนขอเสนอเปนปจจัยนําเขาสูการพัฒนาปรับปรุง
หลกัสตูรการจัดการเรยีนการสอนในหลักสตูรฯ ใหมคีวามเหมาะสม สอดรับกับความตองการของสังคมและองคกรวชิาชีพ

โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาการพยาบาลครอบครัว รวมทั้งการศึกษาถึงขอจํากัดในการปฏิบัติตามกรอบสมรรถนะที่สภาการพยาบาลกําหนด

ของผูสาํเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลครอบครวัในปการศกึษาดงักลาว 

กลุมตัวอยางท่ีทาํแบบสอบถามครบสมบูรณจาํนวน 63 ชดุ และ มผีูตอบคําถามความคิดเหน็เพ่ิมเปนขอมูลเชงิคณุภาพ

จาํนวน 10 ราย เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจิยัผูวจิยัสรางตามกรอบสมรรถนะการปฏบิตักิารขัน้สูงสภาการพยาบาล หาความ
ตรงตามเนื้อหา (Content validity) และตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ความชัดเจนและความเหมาะสมของ

ภาษาโดยผูทรงคุณวฒุ ิ3 คน กอนการทดลองใช ดวยการการหาความเท่ียงของเคร่ืองมือ (Reliability) ทดลองกับกลุม

ตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับประชากรที่ศึกษา จํานวน 11 ราย ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha conffi cient) 0.93 
 ผลการวจิยั พบวา สมรรถนะตามการรบัรูของกลุมตัวอยางโดยภาพรวมพบวาอยูในระดบัสงู (X= 3.91, S.D.= 0.57)

และสูงทุกสมรรถนะ ยกเวนสมรรถนะที่ 9 วาดวยเร่ืองสมรรถนะที่ไดคาคะแนนระดับปานกลาง คือ สมรรถนะท่ี 9 

ความสามารถในการจดัการและประเมนิผลลพัธ (Outcome management and evaluation) (X= 3.52 , S.D.= 0.95)

และสมรรถนะที่ไดคาคะแนนสูงที่สุดคือ สมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowering) 
การสอน (Educating) การฝก (Coaching) การเปนพีเ่ลีย้งในการปฏิบตั ิ(Mentoring) (X= 4.19, S.D.= 0.63) ขอมลู

เชิงคุณภาพของกลุมตัวอยางระบุวาสมรรถนะท่ี 9 ความสามารถในการจัดการและประเมินผลลัพธเปนสมรรถนะท่ียัง

เขาไมถึง ยังอาจมีความสามารถในการปฏิบัติไดไมสูงมากเทาสมรรถนะอื่นๆ ผูวิจัยมีขอเสนอควรเพ่ิมเนื้อหาการสอน

1 อาจารยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เบอรโทร 095-3494662 E-mail: jutamart@cas.ac.th
2  รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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เพื่อเพิ่มสมรรถนะดังกลาวดวยการใชเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการทางปญญา (Intellectual Skills) ในการ

จัดการเรียนการสอน

คําสําคัญ: สมรรถนะทางวิชาชีพพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลครอบครัว

Abstract

 This descriptive research was to study of the production of the curriculum, which was 

the professional competencies according to the Thailand Nursing Council of the graduates of the master

of nursing science program in family nursing (the version of B.E. 2547, and the minor revised version 

of B.E. 2551). This would benefi t to be an input to the curriculum improvement and teaching

learning as well as responding to society and professional organization needs. The study was aimed 

to study the professional competencies according to the Thailand Nursing Council and their 

limitation of such practice. 63 Samples returned with completed answers of the questionnaires, 

10 samples added their qualitative opinions on the competencies. The questionnaire was developed 

by researcher according to the Thailand Nursing Council. Content validation was conducted by 

3 experts in the fi eld. Pre test for reliability with 11 similar characteristics to the study population 

sample group was carried out. Cronbach’s alpha calculation was 0.93. Results revealed that overall 

of sample’s competence was at high level for every competency (X= 3.91, S.D.= 0.57). However, 

it was found that the 9th competency of Outcome management and evaluation was at moderate 

level (X 3.52 , S.D.= 0.95). In addition, the 4th competency of empowering, educating, coaching, 

and mentoring was range as the highest one (X= 4.19, S.D.= 0.63). Additional qualitative opinion of 
10 samples recommended that they had limitation of intervention on the 9th competency. Suggestion 

to improve teaching learning of such competency was obtained. Intellectual skill development 

for students by using technology was recommended.

Keywords: Professional Competencies, the Master of Nursing Science Program, Family Nursing

1.  บทนํา
 เปาหมายของการจดับรกิารสขุภาพของประเทศไทย

คือตองการใหประชาชนมีสุขภาพดี ปจจุบันพบวา มีการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมเปนไปอยาง
รวดเร็ว รวมท้ังโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนไป สงผลให

เกิดปญหาสุขภาพในลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้ง

โรคติดตอและโรคอันเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพ พฤติกรรม

วถิชีวีติ ปญหาอุบตัเิหตุจราจรรวมท้ังการเจ็บปวยดวยโรค

เร้ือรังและปญหาสุขภาพท้ังทางกายและทางจิตท่ีมีความ
ซับซอนมากขึ้น สงผลใหความตองการการดูแลสุขภาพ

มีมากข้ึนตามไปดวย (กระทรวงสาธารณสุข, 2550) จาก
ปญหาสุขภาพท่ีมคีวามซับซอนและความตองการการดูแล

สุขภาพท่ีตอเนื่องทําใหความตองการบุคลากรดานสุขภาพ

โดยเฉพาะแพทยและพยาบาลเฉพาะทางมีเพิ่มมากขึ้น 

ดวยปรัชญาความเชื่ อที่ ว าพยาบาลผู รับผิดชอบ 

ผูใชบริการที่หลากหลายตามประเด็นและปญหาดาน
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สุขภาพ การผลิตพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ

จงึกําเนดิขึน้ตามขอเรยีกรองตองการของสงัคม นอกจาก

จะมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีแลวนั้นเพ่ือ

จัดหลักสูตรที่มีความรูและการพยาบาลเฉพาะสาขาจึงมี

การจดัการศกึษาพยาบาลในระดบัมหาบณัฑติเริม่ครัง้แรก 

ในพ.ศ.2516 โดยภาควชิาการพยาบาลศึกษา จฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั จากนัน้การศกึษาพยาบาลระดบับณัฑติศกึษา

ไดพัฒนาข้ึนตามลําดับ มีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท

ทางการพยาบาลเพ่ิมขึ้นในคณะพยาบาลศาสตรของ

มหาวิทยาลยัทกุแหง และมกีารขยายสาขาวิชาทีเ่ปดสอน

หลายสาขา (มโนมติและกระบวนการพยาบาล, 2550) 
เพือ่ใหตรงกบัความตองการของสงัคมทีม่คีวามเปน พลวตัร

และทามกลางความตองการการดูแลทางดานสุขภาพ 

พยาบาลเปนวิชาชีพผูใหบริการดานสุขภาพท่ีสําคัญยิ่ง

ของสังคม เปนวิชาชีพที่กอปรดวยทั้งศิลปและศาสตร

ซึง่พยาบาลตองบรูณาการการใหบรกิารอยางลงตวัจนเกดิ

คุณภาพบริการและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกผูใชบริการ 

แมวาจะอยูในระยะเจ็บปวยอยูก็ตาม การพยาบาล

ในชวงเวลาทีผ่านมาพบวาการดแูลผูปวยนัน้เปนการดแูล

แบบปจเจกบุคคล พยาบาลจะใหการพยาบาลเฉพาะ

ผูที่ปวยดูแลโรคที่ผูปวยเปน หรือภาวะที่ผูปวยเผชิญ

เทานัน้ไมไดดแูลไปจนถงึครอบครวัดวย จงึทาํใหพยาบาล

สวนใหญยังคงยึดผูใหบริการเปนศูนยกลางมากกวายึด

ครอบครวัเปนศูนยกลาง (พริยิา ศภุศร,ี 2547) อาจเน่ืองดวย

จากภาระงานท่ีหนักและมบีทบาทความรับผดิชอบมากใน

การดูแลผูปวยและเนื่องจากอัตรากําลังมีนอย จากการ

สํารวจพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุตํ่ากวา 60 ป ที่ทํางาน

ในภาคบริการสุขภาพท่ัวประเทศพบวา ประเทศไทย
คงขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพอยูประมาณ 43,250 คน 

(ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553, สภาการพยาบาล, 

2553) จงึทาํใหพยาบาลนัน้เพยีงแคเฉพาะทาํงานประจาํ

ในดูแลผูปวยที่ไดรับผิดชอบเทาน้ัน แตไมสามารถให

การดูแลไปจนถึงครอบครัวของผูปวยได แตเนือ่งจากผูปวย

ทุกคนยอมเปนสมาชิกของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง 

การเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึน จึงไมใชการเจ็บปวยของบุคคล

เพยีงคนเดียว แตอาจเปนไดทัง้เหตแุละผลของสภาวการณ

ในครอบครัวของผูปวย กลาวคือ ความเจ็บปวยอาจมี

สาเหตุมาจากครอบครัวและมีผลกระทบไปถึงสมาชิก

ของครอบครัวดวย (คูมอืหมอครอบครัวฉบบัสมบรูณ, 2551) 

จงึเหน็ไดวาความสาํคญัของครอบครวัในการมองเชงิภาวะ

สุขภาพมากข้ึน โลกเกิดกระแสแนวคิดใหมเรื่องสุขภาพ

อยางส้ินเชิงจากผลประกาศท่ี Alma Ata และผลการ
ประชมุองคการอนามัยโรคในเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2529

ทีเ่มอืงออตตาวา ประเทศแคนาดา จนมีคาํประกาศท่ีเรยีกวา 

“Ottawa charter” ซึ่งไดกําหนดกลยุทธสําคัญในการ

สรางเสริมสุขภาพมีสาระสําคัญกลาวคือ เนนการสราง

ความเขมแข็งของหนวยงานยอยในชุมชน การมีสวนรวม

ของสาธารณะ การใหความสําคญัของปจจยัทางสังคมและ

สิ่งแวดลอม สถาบันครอบครัวไดรับการยอมรับและระบุ

วาเปนสถาบันท่ีทรงอนุภาพตอบุคคล บริบททางสังคม 

และตอปฏิบัติการพยาบาลซึ่งสะทอนไดจากการที่มี
นกัวชิาการและผูเช่ียวชาญทางการพยาบาลนาํเสนอแนวคดิ

การพัฒนาความรูดานการปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว

มากข้ึนเรือ่ยๆ (ดารณุ ีจงอดุมการณ, 2548) ดานการพยาบาล
ในระยะตอมาเปนการพยาบาลผูปวยอยางเปนองครวมให

ความสาํคญัในการนาํครอบครัว และชมุชน เขามามสีวนรวม
ในการใหการพยาบาลทั้ง 4 มิติ ใหครอบครัวมีสวนรวม

ในการปองกัน รักษา สงเสริม และฟนฟูผูปวย โดยมีการ

เนนครอบครัวเปนศนูยกลางของการดูแล (Family Centered

Care) และครอบครัวเปนหนวยวิเคราะหและรับบริการ 

(family as a unit of analysis and care) ดังที่ 

(McShane อางถึงใน ดารุณี จงอุดมการณ, 2548) ได

กลาวไววาครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการชวยใหผูปวย
ฟนหายจากโรคในระยะเวลาท่ีสั้นหรือลดความเครียด 

ทกุขทรมานจากความเจ็บปวยท่ีกาํลังเผชิญ การพยาบาล

สามารถประสบความสําเร็จดวยดีเมื่อเนนใหครอบครัว

เปนศนูยกลางของการดแูล ใหครอบครวัเขามามีสวนรวม

ในการดแูลผูรบับรกิาร ดวยเหตนุีห้ลกัสูตรพยาบาลศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว จึงถือ

กําเนิดมาต้ังแต พ.ศ. 2530 เพื่อผลิตพยาบาลผูเชี่ยวชาญ
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การสรางเสริมสขุภาพครอบครัวทัง้ในภาวะปกติ เจบ็ปวย 

เฉียบพลัน เร้ือรัง ภาวะยากลําบาก และวิกฤต ตั้งแต

กอนการปฏิสนธิจนถึงเชิงตะกอน และหลังการสูญเสีย 

ในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยในสาขา

วิชาการพยาบาลครอบครัว ไดมีการประเมินผลภายใน

หลกัสตูรท่ีกลาวมาน้ันเปนระยะๆ รวมถึงไดมกีารปรับปรุง

การจดัการเรียนการสอนตามผลการประเมนิควบคูไปดวย 

ตลอดเวลาเกือบสามทศวรรษที่สาขาวิชาการพยาบาล

ครอบครัวจดัการเรียนการสอนมีความมุงมัน่ในการพัฒนา

ศักยภาพงานวิจัยของตนเองใหเขมแข็ง เพื่อพัฒนา

องคความรูดานการพยาบาลครอบครัวในบริบทอีสานให

ชัดเจนและพยายามจะยกระดับมาตรฐานสูระดับสากล 

ดวยตระหนักในบทบาทหนาท่ีของผูดําเนินการผลิต
บุคลากรสุขภาพในระดับผูปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว

ใหสนองตอบตอผูใชผลผลิต และสถานการณสังคม

ที่เปลี่ยนไป พรอมทั้งนําผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของเปน

ปจจัยนําเขาสูการจัดทําหลักสูตรฯซ่ึงมีการพิจารณา

ปรับปรุงหลักสูตรในทุก 5 ป ดังเชนกอนการดําเนินการ
ปรบัปรงุหลกัสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการ
พยาบาลครอบครัว สูการเปนหลักสูตรเวชปฏิบัติ

ครอบครัวในป พ.ศ. 2547 และ (ซึง่ตอมาไดมกีารปรับปรุง

จากหลักสูตรป พ.ศ. 2547 ชนิดการปรับปรุงเล็กนอย
เปนหลักสูตรฯ ฉบับป พ.ศ. 2551) ไดมีการศึกษาถึง

ความตองการผูใชผลผลิตจากหลักสตูรฯ กอนการปรบัปรงุ

หลักสูตรฯ โดยภาพรวมในหลักสูตร 2547 วัตถุประสงค

นั้นเพ่ือใหผูเรียนสามารถปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว

อยางมีความชํานาญ โดยนําทฤษฎีทางการพยาบาลและ

การวิจัยทางการพยาบาลครอบครัวที่เก่ียวของ มาใชใน
การใหบริการสุขภาพครอบครัวทั้งในภาวะสุขภาพปกติ 

เจ็บปวยระยะวิกฤต และเร้ือรังไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และในหลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ.2551 นั้น 

ไดเพิ่มในดานการปฏิบัติงานในบทบาทของผูปฏิบัติ

การพยาบาลข้ันสงู โดยใชทกัษะข้ันสูงในการดูแลสขุภาพ

ครอบครวัในภาวะปกต ิภาวะเส่ียง การเจบ็ปวยเฉยีบพลนั 

ฉุกเฉิน วิกฤต เรื้อรัง ระยะสุดทายของชีวิต การให

คําแนะนําและเปนที่ปรึกษาดานการพยาบาลครอบครัว

เฉพาะทาง รวมทั้งการประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห

ปญหาผูรับบริการ และใหการพยาบาล การจัดการและ

ประสานงาน  ทางคลินิกรวมกับสหสาขาวิชาชีพ
ทางสุขภาพ เพือ่ใหผูรบับริการและครอบครัวไดรบัการดูแล
ตอเน่ืองอยางเหมาะสม รวมท้ังสามารถวิเคราะห วจิารณ 

ผลการวิจยั ใชประโยชนจากการศึกษาวิจยัได และในการ

จัดทําหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรนั้น มีแนวคิดการจัดทํา

หลกัสตูรผสมผสานระหวางแนวคดิการปฏบิตักิารพยาบาล

ขั้นสูงของสภาการพยาบาล และกรอบแนวคิดตาม

สมรรถนะท่ีจาํเปนและตามบทบาทหนาท่ีเฉพาะทางการ

พยาบาลครอบครัวสําหรับบทบาทผูปฏิบัติการพยาบาล

ขัน้สงูทัว่ไปและเฉพาะสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัชิมุชน 

(สภาการพยาบาล, 2546; 2552) 9 สมรรถนะไดแก 

1) สมรรถนะดานความสามารถในการพัฒนา จดัการและ

กาํกบัระบบการดูแลบคุคล กลุมคน ครอบครัว และชมุชน
ดานการสรางเสรมิสุขภาพ การปองกนัโรค การรกัษาเบือ้งตน 

และการฟนฟสูภาพ 2) ดานความสามารถในการดแูลและ

ใหการพยาบาลกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง ผูปวยพิการ วัยรุน 

ผูสงูอาย ุมารดาและทารก และกลุมอืน่ในชมุชนทีม่ปีญหา

ซบัซอน 3) ดานความสามารถในการประสานงาน 4) ดาน
ความสามารถในการสรางเสริมพลังอาํนาจ การสอน การฝก 

การเปนพีเ่ลีย้งในการปฏิบตั ิ5) ดานความสามารถในการ

ใหคําปรึกษาดานการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุมคน

และชุมชน 6) ดานความสามารถในการเปนผูนําการ

เปล่ียนแปลง 7) ความสามารถในการใหเหตุผลทาง

จริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 8) ดานความ
สามารถในการใชหลักฐานเชิงประจกัษ และ 9) ดานความ

สามารถในการจัดการและประเมินผลลัพธ

 ตั้งแตปการศึกษา 2530 ถึงปจจุบัน คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สาขาวิชาการ

พยาบาลครอบครวั ไดทาํการปรบัปรงุหลักสตูร ทกุๆ 5 ป 

และมีการปรับปรุงหลักสูตรและมีมหาบัณฑิตพยาบาล
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกลาวแลว ซึ่ง คุณธํารง บัวศรี

กลาววา หลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา 
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ซึง่โดยหลกัการนัน้จะตองมกีารปรบัเปลีย่นอยางเหมาะสม

เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และการ

พฒันาหลกัสตูรนัน้จาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมีการประเมนิ

หลักสูตรอยางตอเน่ืองเพ่ือนําขอคนพบจากการประเมิน

มาเปนประโยชนในการปรบัปรงุหลักสตูรใหสอดคลองกับ

ความตองการของสงัคมตอไป ในการประเมนิหลกัสตูรนัน้

มีรูปแบบของการประเมินหลักสูตรท่ีหลากหลายรูปแบบ

ผูวิจัยจึงนําแนวคิดการประเมินหลักสูตรตามแนวคิด

กระบวนการดําเนินการของ CIPP Model ซึ่งนํามาใช

แพรหลายประกอบดวยปจจยัดานบริบท (Context) การนาํเขา
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลติ (Product) ทัง้นี้

ปจจยัสามปจจยัแรกเปนปจจยัท่ีมไิดดาํเนนิการโดยอสิระ 

เปนปจจัยที่ใชทรัพยากรและการดําเนินการรวมในระดับ

มหาวิทยาลัยและคณะวิชา ดังน้ันในการประเมินผล

หลักสูตรครั้งนี้ผูวิจัยจึงเลือกประเมินผลในสวนผลผลิต 

(Product) คือสมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษาตามท่ี

หลักสูตรคาดหวังในการจัดการเรียนการสอนตามท่ี
สภาการพยาบาลกําหนด ไดแก การประเมินผูสาํเร็จการศึกษา

ในดานการมีสมรรถนะทางวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา

ในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติสาขาการพยาบาล

ครอบครัว (ป พ.ศ.2547 หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย 

ป พ.ศ.2551) เพื่อนําเปนขอเสนอเปนปจจัยนําเขาสูการ
พฒันาปรับปรุงหลักสตูรการจัดการเรียนการสอนในหลักสตูรฯ

ใหมีความเหมาะสมสอดรับกับความตองการของสังคม

และองคกรวิชาชีพ
 
2. วัตถุประสงค

 2.1 เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษา 

ตามกรอบสมรรถนะที่สภาการพยาบาลกําหนด

 2.2 เพื่อศึกษาถึงขอจํากัดในการปฏิบัติตาม
กรอบสมรรถนะที่สภาการพยาบาลกําหนดของผูสําเร็จ

การศึกษา

3.  แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจยัและผลงาน

วิจัยที่เกี่ยวของ

 การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตที่สําเร็จการ

ศึกษาเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลผลิต (Product) 

4. วิธีดําเนินการวิจัย

 4.1 เสนอโครงรางวจิยัตอคณะกรรมการจรยิธรรม

การวิจัยในมนุษย เมื่อไดรับหนังสือจากจริยธรรมแลว

จึงเก็บขอมูลโดยสงแบบสอบถามทางไปรษณีย โดยใช

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2556 – 
กุมภาพันธ 2557

  โดยผูวิจัยแนบเอกสารชี้แจงขอมูลผูเขารวม

วิจัยทางไปรษณีย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัยขอมูล

ตามเอกสารพทิกัษสทิธิ ์โดยผูวจิยัแนบซองเปลาติดแสตมป
และจาหนาซองถงึผูรบัคือผูวจิยั พรอมทัง้แนบใบลงนามยนิยอม

ในแบบพิทักษสิทธิ์และแบบสอบถามมาดวย โดยท่ี

แบบสอบถามจะไมมีการระบุชื่อและนามสกุลของผูตอบ 
หากกลุมตวัอยางยนิดแีละยนิยอมใหความรวมมอืในการวจิยั

ใหลงนามในแบบพิทักษสิทธิ์ รวมทั้งตอบแบบสอบถาม

โดยสงแบบสอบถามในซองเปลาติดแสตมปที่แนบมาใน

ซองกลับคืนผูวิจัยทางไปรษณีย หากกลุมตัวอยางไมยินดี
ในการเขารวมการวิจยัสามารถปฏิเสธการตอผแบบสอบถามได 

 4.2 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม

จํานวนท้ังหมด 106 ชุด และไดแบบสอบถามกลับคืนมา

ทั้งหมดจํานวน 63 ชุด (รอยละ 65.62) ขอมูลสมบูรณ
ทกุชดุ ซึง่ผูวจิยัทําการแยกเกบ็ขอมูลในสวนแบบพทิกัษสทิธิ์

และสอบถามทันทีเมื่อไดรับแบบสอบถามคืน โดยไมทํา

เค ร่ืองหมายใหบงบอกวากลุมตัวอยางคนใดตอบ

แบบสอบถามชุดใด เพื่อไมเปนการสามารถติดตามหรือ

สอบถามกลับไปยังกลุมตัวอยางได
 4.3 นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบ

ความถูกตองและสมบูรณของขอมูลอีกคร้ัง กอนทําการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
ตามแผนการวิเคราะหขอมูล
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5.  ผลการศึกษา/ทดลอง

 กลุมตัวอยาง 63 คน สวนใหญเปนเพศหญิง

รอยละ 95.2 อายุอยูในชวง 36-40 ป รอยละ 28.6 

สถานภาพคู รอยละ 57.1 สวนใหญระบุวาไมไดสมัครสอบ

การปฏิบัติการขั้นสูงรอยละ 58.7 ทํางานอยูในระดับ
ปฐมภูม ิรอยละ 44.4 และเปนหนวยงานของรัฐบาลรอยละ

98.4 ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานอยูในตําแหนง

ผูปฏิบัติการ รอยละ 84.1 และมีอายุราชการ 16-20 ป 

รอยละ 31.7 รองลงมา 21-25 ป รอยละ 23.8 

มหาบัณฑติมคีวามพึงพอใจในสภาพการทํางานในปจจบุนั 

โดยใหคาคะแนน 4 คะแนนเปนสวนใหญ รอยละ 66.7 

 ผลการ วิ เคราะหสมรรถนะตามการ รับรู
ของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาอยูในระดบัสงู

(X= 3.91, S.D.= 0.57) และสูงทุกสมรรถนะ ยกเวน

สมรรถนะท่ี 9 วาดวยเร่ืองสมรรถนะท่ีไดคาคะแนน

ระดับปานกลาง คือ สมรรถนะที่ 9 ความสามารถในการ

จัดการและประเมินผลลัพธ (Outcome management 

and evaluation) (X= 3.52 , S.D.= 0.95) ทั้งนี้พบวา 

สมรรถนะที่ไดคาคะแนนสูงที่สุดคือ สมรรถนะที่ 4 
ความสามารถในการเสรมิสรางพลงัอาํนาจ (Empowering) 

การสอน (Educating) การฝก (Coaching) การเปน
พีเ่ลีย้งในการปฏบิตั ิ(Mentoring) (X= 4.19, S.D.= 0.63)

ตารางแสดง คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนความคิดเห็น ตามการประเมิน 
ของผูตอบแบบสอบถาม

สมรรถนะทางวิชาชีพ

ตามกรอบแนวคิดของ
การพยาบาลขั้นสูง

(N= 63)

X SD ระดับ

สมรรถนะที่ 1 3.80 0.76 สูง

สมรรถนะที่ 2 3.87 0.55 สูง

สมรรถนะที่ 3 4.14 0.77 สูง

สมรรถนะที่ 4 4.19 0.63 สูง

สมรรถนะที่ 5 4.06 0.70 สูง

สมรรถนะที่ 6 3.87 0.61 สูง

สมรรถนะที่ 7 4.03 0.65 สูง

สมรรถนะที่ 8 3.71 0.71 สูง

สมรรถนะที่ 9 3.52 0.95 ปานกลาง

รวม 3.91 0.57 สูง

 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูตอบแบบสอบถาม 

มีดังนี้ การระบุสมรรถนะที่ไดปฏิบัติตามสภาพจริงมาก

ของผูตอบแบบสอบถาม โดยระบุสมรรถนะท่ีไดปฏิบัติ

มากท่ีสุด คือ สมรรถนะที่ 2 ดังมีตัวอยางขอมูล คือ

 “.......ที่เดนและเราไดทํางานจริงๆ ก็คือ ดาน 

Direct Care ซึง่กค็อื บทบาทของพยาบาลวชิาชพีทีท่าํอยู 

กจ็ะเปนดแูลจดัการปญหากลุมคน ทัง้กลุมคนไขโรคเรือ้รัง 

คนพิการ คนสูงอายุ และก็กลุมมารดาและวัยรุน ซึ่งเปน

งานประจําอยูแลว อยางงานประจําที่ทําก็จะเปนงาน

เวชปฏิบัติ ก็ทํางานในดานการรักษาเบ้ืองตน และก็กลุม

คนไขโรคเรื้อรังก็ความดันเบาหวาน”

  นอกจากน้ีกลุมตัวอยางยังระบุสมรรถนะท่ีได

ปฏิบัติตามสภาพจริงอันดับสอง คือสมรรถนะท่ี 3 เร่ือง

ของการประสานงานกบัหนวยงานเครอืขายและสหสาขา

วิชาชีพเปนอันดับตนๆ ดังตัวอยางความคิดเห็น

  “สมรรถนะดานการประสานงาน ซึง่บทบาททีไ่ด

ทาํมากอยางเชนท่ีดแูลตอนน้ีกค็อื ดแูลคนพิการ เปนกรณี

ที่เขาประสบอุบตัิเหตุ เปนผูพิการรายใหมในพื้นที่ ซึ่งเขา

ถกูตดัขา ซึง่เขาก็มปีญหาเราก็ตองเปนผูประสานงานอยาง

เรื่องสิทธิประโยชนของคนไข  และก็ประสานกับ

นักกายภาพบําบัด ใหเขาชวยสอนคนไขวาถูกตัดขา 

เขาจะสามารถใสขาเทยีมไดอยางเรว็ไดเม่ือไร หรอืวธิกีาร

ออกกําลังกายอะไรประมาณน้ีคะ และก็ประสานใหเขาได

พบกับนักกายภาพบําบัด ใหเขาไดรับเบี้ยพิการโดยเร็ว 

ซึง่กค็อืประสานกับองคการปกครองทองถ่ิน หรือสทิธติางๆ 
ที่จะใหเขาไดรับประโยชนมากท่ีสุด”

  นอกจากน้ีกลุมตัวอยางยังระบุถึงสมรรถนะท่ี 9 

ความสามารถในการจัดการและประเมินผลลัพธ  

(Outcome management and evaluation) เปนสมรรถนะ

ที่ยังเขาไมถึง ยังอาจมีความสามารถในการปฏิบัติได
ไมสงูมากเทาสมรรถนะอืน่ๆ ดงัตวัอยางขอมลูความคดิเหน็

ของกลุมตัวอยาง

 “ดานท่ี 9 การจัดการและการประเมินผลลัพธ

ครบั คอืเรามีการปฏิบตังิานจรงิ มกีารประเมินผลงานจรงิ

แตวาดานผลลัพธทีจ่ะทําออกมาใหเปนรปูธรรมยังมนีอย
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อยูครับ คิดวาสมรรถระดานที่ 9 ยังใชนอยอยูครับ

เรือ่งการประเมินผลลัพธครบัหรืออาจยังงงๆกับการใชงาน

ดานนี้”

  สวนภาพรวมสมรรถนะอื่นๆที่เปลี่ยนไปหลัง

สําเร็จการศึกษาของกลุมตัวอยาง อาทิ ดานความม่ันใจ
ดานความรู ความเขาใจในระบบบริการ และความเช่ือมโยง

ระบบแหลงประโยชนที่มีอยูในพื้นที่ ดังตัวอยางขอมูล

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง

  “มแีตกตางกันแนนอนอยูแลว เมือ่กอนดูแลก็แค

ทําตามการพยาบาลที่ เราเรียนมา ไมไดดูแลหรอก

ครอบครัวผูปวยนะ ไมไดนึกถึงดวยซํ้า แตพอเรามาเรียน

แลว ก็มองไดกวางขึ้น ไมไดดูแลแคคนปวยแลว แตตอง

ดูแลครอบครัวดวย”

  “หลังจากที่ไดเรียนทฤษฎีแลวไดลงไปสูการ

ปฏิบัติในการ สิ่งที่ชวยไดมาที่สุดก็คือ การประเมิน
ครอบครัว ประเมินแลวสามารถหยิบยกปญหาท้ังครอบครัว
นัน้ๆ มาเปนปญหาท้ังภาพรวมเขาเรียกวา family at unit 

คือไมใชวาคนไขที่ปวยเบาหวาน สตรี เด็กอายุ 12 ปที่

ตั้งทองนี่ มันเปนปญหาของเขาเอง แตคือผมจะมองใน
ภาพรวมคอืผมจะเหน็ทะลใุนครอบครวัของเขามารบัรูปญหา

ทัง้หมด รบัรูปญหาและกช็วยใหครอบครวัหาวธิีๆ ทีใ่นการ

แกไขตัวเองได คือตรงนี้ที่ผมสามารถนํามาใชไดจริงๆ”

6. อภิปรายผล

 ผลการวิจัยสมรรถนะตามการรับรูของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวา อยู ในระดับสูง

ทุกสมรรถนะ ยกเวนสมรรถนะที่ 9 ที่ไดคาคะแนนระดับ

ปานกลาง คอื สมรรถนะท่ี 9 ความสามารถในการจัดการ
และประเมินผลลัพธ (Outcome management and 

evaluation) ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับการศึกษา

ของ กจิภรณ เอือ้ตรงจติตและคณะ (2555) ทีไ่ดศกึษาถงึ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ผูปฏบิตักิารพยาบาลขัน้สูงเพ่ือศกึษาถงึการรบัรูสมรรถนะ

ของตนเองในการปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางรับรูวา

ตนเองมีความสามารถดานสมรรถนะที่ 9 ความสามารถ

ในการจัดการและประเมินผลลัพธ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 

เทากับ 5.33 (คะแนนเต็ม 7) ซึ่งนอยกวาสมรรถนะดาน

อื่นๆ ทั้งนี้ สมรรถนะความสามารถในการจัดการ

และประเมินผลลัพธ หรือ Outcomes Management 

เปนแนวคิดคณุภาพของการบริการของ Donabedian (1966)
ที่ใหความหมายของคุณภาพของการบริการวาเปนสิ่งที่

ระบบบริการสุขภาพตองการใหเกิดขึ้นจากการใหบริการ

แกบุคคลหรือกลุมประชาชนซ่ึงจะตองสอดคลองกับ

ความรูเชงิวชิาชพีและการประเมนิคณุภาพของการบรกิาร

จะตองประเมินโครงสราง กระบวนการ และผลลัพธ
ซึง่หมายถึงผลของการบรกิารตอภาวะสุขภาพของผูใชบรกิาร

ซึ่ งผลลัพธอาจประเมินจากการติดตามการรักษา 

ความสามารถในการดแูลตนเองของผูใชบรกิาร คณุภาพชวีติ 

ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการบริการพยาบาล

และคาใชจาย (ขนติฐา หาญประสทิธคิาํ และคณะ, 2555) 
ดงันัน้การจดัการผลลัพธ จงึเปนกระบวนการพัฒนาคณุภาพ
อยางหน่ึง แตอยางไรก็ดมีคีาํถามจากพยาบาลวา ผลลัพธ

ทางการพยาบาล (Nursing outcomes) คือ อะไร แลว

จะแสดงผลลพัธทางการพยาบาลไดอยางไร ซึง่ในปจจบุนั

การศึกษาผลลัพธทางการพยาบาลยังมีไมมากเน่ืองจาก

ธรรมชาติของการพยาบาล  เนนการปฏิบัติการดูแลให

ผูปวยสามารถจัดการและเผชิญกับความเจ็บปวยได
คอนขางเปนนามธรรม ซึ่งยากท่ีจะวัดหรือประเมินผลลัพธ

ได (พิกุล นันทชัยพันธ, 2550)

7.  สรุปและขอเสนอแนะ

 การเสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุสมรรถนะทางวชิาชพี

ตามกรอบสภาการพยาบาลเพ่ิมสมรรถนะท่ีมีผลการ

ประเมินอยูในระดับปานกลาง ดังนี้ คือให 1) เพิ่มทักษะ

การฝกปฏิบัติการในชุมชนเพ่ือเขาถึงการเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชน ครอบครัวและบุคคล ระบบการจัดการปญหา

ของชุมชน และแหลงประโยชน ภาวะแวดลอมท่ีเปน

เหตุปจจยัของปญหาสุขภาพ หรอืภาวะคุกคามตอสขุภาพ

คนในชมชน หรือขอจํากัดตางๆของชุมชน 2) เพิ่มความ

สามารถในการเฝาระวังการเกิดโรคและความเจ็บปวย 
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และภาวะคุกคามตอสุขภาพคนในพ้ืนที่ในรายขอยอย 

เพิ่มความสามารถในการระบุปญหาสุขภาพของชุมชน 

กลุมคน ครอบครัว บุคคลในชุมชน วางแผน ออกแบบ

จดักจิกรรมการบรกิารสขุภาพ และประเมนิผล 3) เพิม่ความ

สามารถในการเพ่ิมความสามารถในการเพิม่ความสามารถ

ในการเผยแพรแนวปฏิบตักิารพยาบาลท่ีมาจากหลักฐาน

เชิงประจักษเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

ผูปฏิบัติหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกัน 
4) เพิม่ความสามารถในการวเิคราะหและประเมนิผลทีไ่ดรบั

จากการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษตลอดจน

ภูมิปญญา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง 5) เพิ่มความสามารถในการกําหนดผลลัพธและ

ตัวชี้วัดผลลัพธทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอยาง

ครอบคลุม 6) เพิ่มความสามารถในการพัฒนาหรือเลือก

ใชเคร่ืองมือวัดผลลัพธทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

7) เพ่ิมความสามารถในการดําเนินการจัดเก็บรวบรวม

ขอมูลตัวชี้วัดทางการพยาบาลสําหรับกลุมเปาหมายใน

ชมุชนอยางตอเนือ่ง 8) เพ่ิมความสามารถในการวิเคราะห

ผลเปรยีบเทยีบผลลพัธของการพยาบาลอยางตอเนือ่งโดย

ใชกระบวนการวิจัยเชิงประเมินผล 9) เพิ่มความสามารถ

ในการนําผลการวิเคราะหผลลัพธมาเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล

เวชปฏิบัติชุมชนอยางตอเนื่อง 10) เพิ่มความสามารถใน

การจดัทาํฐานขอมลูดานผลลพัธทางการพยาบาลในกลุม

เปาหมายในชุมชนเพื่อใชติดตามและเปรียบเทียบผลการ

ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และ 11) เพิ่มความสามารถในการ

เผยแพรวิธีการปฏิบัติและผลลัพธการปฏิบัติที่เปนเลิศ
เพ่ือใหเกดิการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูปฏบิตัแิละผูเชีย่วชาญ 

  ผูวจิยัมขีอเสนอควรเพ่ิมเนือ้หาการสอนเพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะทางวิชาชีพดานการจัดการผลลัพธและตัวช้ีวัด
ผลลัพธทางการพยาบาลด วยการสอนด วยการ

ใชเทคโนโลยใีนการพฒันากระบวนการทางปญญา เทคโนโลยี

ในการพัฒนากระบวนการทางปญญา มีสมรรถนะที่

จะชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความฉลาดในกระบวนการทาง

ปญญานี้ โดยผูสอนอาจจัดขอมูลในเรื่องตาง ๆ ในวิชา
ที่สอน ใหผูเรียนฝกรับรู แสวงหาขอมูล นํามาวิเคราะห

กําหนดเปนความคิดรวบยอดและใชคอมพิวเตอรชวย

แสดงแผนผงัความคดิรวบยอด (Concept Map) โยงเปน

กฎเกณฑ หลักการ ซึ่งผูสอนสามารถจัดสถานการณ

ใหผูเรยีนฝก การนาํกฎเกณฑ หลกัการไปประยกุต จนสรปุ

เปนองคความรูอยางมีเหตุผล บันทึกสะสมไวเปน

คลังความรูของผูเรียนเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพตาม

กรอบสภาการพยาบาลเพ่ิมสมรรถนะที่มีผลการประเมิน

อยูในระดับปานกลาง

 ในการใชเทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการ

แกปญหา เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือ

ถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุดนั้น สามารถออกแบบแผนการ
เรยีนการสอนใหผูเรยีนมโีอกาสทาํโครงงานแสวงหาความรู

ตามหลักสูตร หาความรูในเรื่องที่ผูเรียนสนใจ หรือเพื่อ

แกปญหา (Problem-Based Learning) การเรียนรู

ลักษณะนี้จะเริ่มตนดวยการกําหนดประเด็นเร่ือง 

(Theme) ตามมาดวยการวางแผนกําหนดขอมลูหรือสาระ
ทีต่องการ ผูสอนอาจจดับญัชแีสดงแหลงขอมลู (Sources) 

ทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพ และจาก Electronic Sources 

เชน   ช่ือของ Web ตาง ๆ ใหผูเรียนแสวงหาขอมูล 

วิเคราะห สังเคราะห เปนคําตอบ สรางเปนองคความรู

ตาง ๆ   โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวย และครูชวย

กํากับผลการเรียนรูใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ

ที่ตองการ   ท้ังน้ีผูสอนมีบทบาทสําคัญในการชวยชี้แนะ

ทศิทางของการแสวงหาความรูหรอืแนะนาํผูเรียนใหพฒันา

ความรูความสามารถเพ่ิมขึ้นใหสอดคลองกับมาตรฐาน

คณุภาพผลการเรยีนรู และ เพ่ิมในการปรบัปรงุสมรรถนะ

ทางวิชาชีพตามกรอบสภาการพยาบาลเพิ่มสมรรถนะ

ที่มีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ใหมีสมรรถนะ
ที่สูงขึ้นได
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