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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555-2557 จำนวน 27 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป แบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่หลักทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ และบทบาทหน้าที่ตามภารกิจ
7 ด้านของพยาบาลชุมชน แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ คุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจและความ
มุ่งมั่นที่จะเป็นพยาบาลชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และพยาบาลพี่
เลี้ยงในชุมชน ส่วนประชาชนและผู้นำชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัย พบว่า
1. บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพครบ ทุกด้าน
(ร้อยละ 99.56)
2. บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชนตามภารกิจ 7 ด้าน ครบทุก
ด้าน (ร้อยละ 73.46) ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น (ร้อยละ 81.23) รองลงมาคือ การดูแล
โรคเรื้อรัง (ร้อยละ 76.31) และการดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ (ร้อยละ 75.07) ตามลำดับ
3. คุณ ภาพของบัณ ฑิต ทุน พยาบาลชุม ชนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิระดับ อุด มศึก ษาแห่งชาติ (Thailand
Qualifications Framework : TQF) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี (𝑥𝑥 = 3.92, SD = 0.40)
4. คุณลักษณะของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียอยู่ในระดับดี (𝑥𝑥= 4.05,
SD = 0.48) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความดี (𝑥𝑥= 4.09, SD = 0.55 ) คุณ ลักษณะของบัณ ฑิตตามอัตลักษณ์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับดี (𝑥𝑥 = 4.05, SD = 0.49) โดยคุณลักษณะด้านนอบน้อมถ่อมตน มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (𝑥𝑥 = 4.23, SD = 0.46 )
5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนของบัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥=3.90,
SD=0.65)
6. คุณลักษณะที่ประชาชนและผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจบัณฑิตพยาบาลชุมชน คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ มี
ความนอบน้อมถ่อมตน จิตอาสา อดทน เข้ากับชุมชนได้ดี และมีความรับผิดชอบ
7. บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาลชุมชนต่อไปตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ร้อยละ
92.86
คำสำคัญ : การติดตามบัณฑิต , บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน
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Abstract
This objective of this research was to study the operation of community nurse funded graduated
students form faculty of nursing, College of Asian Scholars. Samples are 27 students who graduated during
academic year 2012-2014. The research instruments consisted of questionnaire, assessment form and
interview form. Information was collected from the graduated students and related persons who were
supervisors, mentor for community nurse, peers; and community. The analysis of data used percentage,
mean, standard deviation and content analysis.
The Results of study found that :
1. The Community nurse funded graduated students work all performance of professional
nurse role in clinic was 99.56 %.
2. The Community nurse funded graduated students work all performance of community
nurse role, the highest was 81.23 % that was initial treatment /general treatment. The lower was 76.31 %
that was chronic disease care and 75.07% that was disadvantaged care and disabled care.
3. The quality of the nurse graduates by Thailand Qualifications Framework for Higher
Education in Nursing of six domains was at good level (𝑥𝑥 = 3.92, SD = 0.40)
4. The characteristics of the graduates from College of Asian Scholars were at good level
(𝑥𝑥= 4.05, SD = 0.48), the highest average was ethics (𝑥𝑥= 4.09, SD = 0.55 ). The characteristics of the
graduates from faculty of nursing were at good level (𝑥𝑥 = 4.05, SD = 0.49 ), the highest average was
humble (𝑥𝑥= 4.23, SD = 0.46 ).
5. The satisfaction that assessed by the graduates and related persons was at high level
(𝑥𝑥 = 3.90 , SD = 0.65).
6. The characteristics of community nurse funded graduated students that the community
have satisfied were smiling, polite, volunteer, humble, patient, responsibility and sociability.
7. The Community Nurse Funded Graduated Students have commitment to work for
community more than 6 years 92.86 % .
Keyword : Follow up Community Nurse Funded Graduated Students.
1. บทนำ
หนึ่ง ในหกเสาหลัก ของระบบสุข ภาพ ที่ม ี
ความสำคัญ ยิ่งต่อ การทำงานสาธารณสุขคือ กำลังคนด้าน
สุข ภ าพ เพ ราะเป ็น ผู้ข ับ เคลื่อ นงานบ ริก ารสุข ภ าพ
สู่ประชาชนให้บรรลุตามเปาหมาย ซึ่งเปาหมายการพัฒนา
สุขภาพในระยะแผนพัฒ นาสุขภาพฉบับที่ 11 พ.ศ. 25552559 คือการทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้แนว
ปฏิบัติ “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
และการสานพลัง ความร่ว มมือ จากภาคส่ว นต่า ง และ
เชื่อ มโยงศัก ยภาพผู้ร ับ บริก าร ชุม ชน เครือ ข่า ยต่า ง ให้
มาร่วมทำงาน ร่วมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัย
กำลังคนทางสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลชุมชนในการเป็นผู้
ขับเคลื่อนเชิงรุกในพื้นที่ เพราะ “พยาบาลชุมชน” เป็นผู้ที่
ทำงานร่วมกับชุมชน อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน อีกทั้งยังสามารถ
ให้การดูแลบุคคล ครอบครัว ชุมชน ได้ในทุกมิติของความ
เป็นมนุษย์ ทุกช่วงวัยของชีวิต ทำงานเชิงรุกในพื้นที่ได้อย่าง

ต่อเนื่อง และที่สำคัญการจัดการศึกษาพยาบาล ก็ได้เตรียม
กำลังคนทางการพยาบาลให้ส ามารถปฏิบ ัต ิงานในระบบ
บริการสุขภาพได้ทุกระดับ ปฏิบัติงานได้หลากหลาย แสดง
บทบาทได้ ทั้งในระดับผู้ผลักดัน ผู้ป ิบัติ และผู้สนับสนุน
เพื่อการบรรลุเปาหมาย (แผนการสร้างพยาบาลของชุมชน
โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการ
พยาบาล , 2551) ในขณะที่การพัฒ นาสุขภาพตามทิศทาง
และเปาหมายข้างต้น ที่ต้องเร่งรัด และรุกไปข้างหน้า แต่
ในทางตรงกัน ข้าม กำลังคนทางพยาบาลที่จะเป็น ตัวจัก ร
สำคัญในการขับเคลื่อนกลับประสบภาวะวิก ติการขาดแคลน
พยาบาลทั้งประเทศ เป็นปัญหาสะสมมามานานตั้งแต่ 40 ปีที่
แล้ว โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปัญหามากกว่า
ภาคอื่น เช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นก็มีปัญหาความขาด
แคลนพยาบาลมากขึ้น เรื่อ ย ทุก พื้น ที่ โดยเฉพาะใน
โรงพยาบาลชุม ชน และสถานบริก ารสุข ภาพชุม ชน
สถานการณ์ค วามขาดแคลนพยาบาลชุม ชนทำให้จ ังหวัด

65

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ขอนแก่น โดยโรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลอุบ ลรัต น์
และโรงพยาบาลขอนแก่น ได้พยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้มี
พยาบาลมาทำงานในชุมชน อยู่ร่วมกับชุมชน ทำให้ชุมชน
และสังคมอบอุ่น และเข้มแข็ง โดยนำแนวคิดสามเหลี่ยมการ
ผลิตพยาบาลชุมชนของศาสตราจารย์ประเวศ วะสี ที่เกิด
จากความร่ว มมือ ของ 3 สถาบัน คือ โรงพยาบาลชุม ชน
สถาบันการศึกษา และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการร่วม
ผลิตพยาบาลชุมชน ที่โรงพยาบาลน้ำพองเคยทำไว้มาเป็น
แนวทางในการดำเนินการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน
ของชุมชน โดยชุมชน โดยคัดคนดีของชุมชนให้เข้ามาเรียน
พยาบาลและให้ท ุน การศึก ษาระหว่างเรีย นร่วมกับ พัน ธะ
สัญญาทางใจคือ เมื่อเรียนจบแล้วให้กลับไปทำงานในชุมชน
ดูแลประชาชนในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านอื่น ของ
อำเภอเดียวกัน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ พบว่าชุมชนได้
เข้าถึงบริการสุขภาพแบบใกล้บ้านใกล้ใจ เกิดเครือข่ายการ
ทำงานเชื่อมโยงกับพื้นที่และโรงพยาบาลชุมชน (วิชัย อัศวภาคย์,
2551) โดยได้ป ระสานความร่ว มมือ มายัง คณะพยาบาล
ศาสตร์ วิท ยาลัย บัณ ฑิต เอเซีย เพื่อ ร่ว มกัน ผลิต พยาบาล
ชุมชนให้กลับคืนท้องถิ่นด้วยข้อตกลงร่วมกันสามประการคือ
ประการแรก การคัดเลือกคนเข้าศึกษาที่โปร่งใสและชุมชนมี
ส่ว นร่ว ม ผู้ท ี่เข้า ศึก ษาต้อ งเป็น คนในพื้น ที่ เป็น “ คนดี
ทีเรียน ด ” ประการที่สอง การเสริมหลักสูตรการเรียนการ
สอน เพื่อ ให้น ัก ศึก ษาได้เรีย นรู้บ ทบาทการเป็น พยาบาล
ชุม ชนและบ่ม เพาะอุด มการณ์ในการกลับ ไปดูแ ลชุม ชน
ประการที่สาม การติดตามประเมินผลร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยง
ของโรงพยาบาลเจ้าของทุน อาจารย์ในสถาบัน การศึกษา
และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ได้ร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
เปาหมายการผลิต พยาบาลชุม ชนตามโครงการนี้ ภายใต้
ปรัช ญาการจัด การศึก ษาของวิท ยาลัย บัณ ฑิต เอเซีย คือ
“ การศก า นชนบทคออนาคตของประเทศ ทย ”
อันเป็นอุดมการณ์ในการศึกษาเพื่อปวงประชา ให้มีบัณฑิต
พยาบาลกลับคืนถิ่นไปดูแลชุมชนบ้านเกิด วิทยาลัย ได้รับ
นัก ศึก ษาทุน พยาบาลชุม ชนรุ่น แรกเข้า ศึก ษาตั้ง แต่ป ี
การศึก ษา 2552 เป็น ต้น มาจนถึงปัจ จุบ ัน โดยในปี พ.ศ.
2558 มีบ ัณ ฑิตที่สังกัดทุน พยาบาลชุมชนจบไปแล้ว 3 รุ่น
จำนวน 28 คน บัณ ฑิต ที่สังกัด ทุน พยาบาลชุม ชนนั้น ส่วน
หนึ่งได้กลับไปปฏิบัติงานที่ต้นสังกัดเดิมคือโรงพยาบาลน้ำ
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พอง และส่ว นหนึ่ง ได้ป ฏิบ ัต ิง านที่โรงพยาบาลขอนแก่น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาติดตามบัณฑิตที่สังกัด
ทุน พยาบาลชุม ชน ว่าเมื่อ สำเร็จ การศึก ษาแล้วได้ก ลับ ไป
ปฏิบัตงิ านในชุมชนหรือไม่อย่างไร ได้เป็นผู้สนับสนุนและ
ผลัก ดัน งานในชุม ชนด้ว ย 7 ารกิจ คอ การสรางเสริม
สุข าพ ละการปองกัน รค การรัก า รคเบองตน
การด ลผสงอายุ ผดอย อกาส ผพิการ รคเรอรัง ละ
เศร กิจ พอเพีย ง หรือ ไม่อ ย่า งไร ความพึง พอใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิต และความความพึงพอใจของชุมชน
ที่มีต่อบัณ ฑิตที่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนที่สำเร็จการศึกษา
จากวิท ยาลัยบัณ ฑิต เอเซีย เป็น อย่างไร และผู้ท ี่เกี่ยวข้อ ง
มีข้อเสนอแนะอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจำกัด
อะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการทำงานของ
พยาบาลชุม ชนตามสภาพจริงของพื้น ที่ เพื่อ พัฒ นาระบบ
สุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชน และสังคมอยู่เย็นเป็น
สุขอย่างยั่งยืน
2. วัต ุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบัณ ฑิตทุนพยาบาลชุมชน ในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ
2. เพื่อ ศึก ษาบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ในการ
ปฏิบ ัต ิง านในชุม ชนตาม 7 ภารกิจ คือ การสร้า งเสริม
สุขภาพและการปองกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โรคเรื้อ รัง และเศรษฐกิจ
พอเพีย ง
3. เพื่อ ประเมิน คุณ ภาพบัณ ฑิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ (Thailand
Qualifications Framework for Higher Education;
TQF : HEd )
4. เพื่อ ประเมิน คุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิต ตาม
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตทุนพยาบาล
ชุม ชนที่ม ีต ่อ ตนเอง ความพึงพอใจของผู้เกี่ย วข้อ งที่ม ีต ่อ
บัณ ฑิต และความพึง พอใจของชุม ชนที่ม ีต ่อ บัณ ฑิต ทุน
พยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติงานในชุมชน
6. เพื่อศึกษาความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของ
บัณ ฑิตทุนพยาบาลชุมชนในการปฏิบัติงานในชุมชนต่อไป
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3. กรอบ นวคิด นการวิจัย
คุณ าพบัณฑิต
การปฏิบัติงานตามบทบาท นาที ลักทางคลินิก
ของพยาบาลวิชาชีพ 7 ดาน
¥ การประเมินผู้ปวย/ผู้ใช้บริการ การจัดการกับอาการ
รบกวนต่าง การดูแลความปลอดภัย การปองกั น
ภาวะแทรกซ้ อนที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ นระหว่ าง
รั กษาพยาบาล การให้ การดูแ ลต่ อเนื่ อง การ
สนั บ สนุ นการดู แ ลสุ ขภาพตนเองของผู้ ป วย/
ผู ้ ใ ช้ บ ริ การและครอบครั ว และ การสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้ป วย/ผู้ใช้บริการ
บัณฑิต
ทุนพยาบาลชุมชน
คณะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย

การปฏิบัติงานตามบทบาท นาทีของพยาบาลชุมชน
7 ดาน
¥ การสร้างเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การ
รักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น การดูแลผู้สูงอายุ การดูแล
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ การดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง
การทำงานโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาตร านคุณวุ ิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์
¥ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

ความพึงพอใจ
ของบัณฑิต

ความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง
และของชุมชน

ความมุง่ มั่นที่จะ
เป็นพยาบาล
ชุมชนต่อไป

อัตลัก ณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
¥ เก่ง ดี มีภาวะนำ
อัตลัก ณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
¥ ภาวะผู้นำ จิตอาสา น้อมน้อมถ่อมตน อดทน
าพที 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
4. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบัณฑิตทุนพยาบาล
ชุมชน ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิท ยาลัย บัณ ฑิต เอเซีย
ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555-2557 จำนวน 27 คน
5. ประ ยชน์ทีคาดว่าจะ ดรับ
1. ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริห ารจัด การที่เอื้อ ต่อ การปฏิบ ัต ิง านของพยาบาล
ชุม ชนในพื้น ที่ รวมทั้ง ปัจ จัย สนับ สนุน ต่า ง ที่จ ะช่ว ยให้

พยาบาลชุม ชนสามารถปฏิบ ัต ิง านในชุม ชนได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
2. เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานต่าง ในการขยาย
ผล และสานพลังความร่วมมือโครงการผลิตพยาบาลชุมชน
ของจังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลากหลาย
รูปแบบ และตอบสนองความต้องการของพื้นที่
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3. เป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อการวางแผนเชิง
ระบบรองรับ สถานการณ์ในอนาคต เพื่อวางแผนกำลังคน
ทางการพยาบาลของจังหวัดขอนแก่นอย่างบูรณาการ และ
การธำรงคนดีไว้ให้อยู่กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีความสุข
6. วิ ีดำเนินการวิจัย
6.1 กลุ่มเปา มายการวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิง
บรรยาย (Descriptive Research) เพื่อ ติด ตามบัณ ฑิต ทุน
พยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555-2557 จำนวน 27 คน
6.2 เครองมอที ช นการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
2. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต แบ่งเป็น 3
ส่วน ได้แก่ แบบประเมินการปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่
แบบประเมิน คุณ ภาพบัณ ฑิต ตามมาตรฐานคุณ วุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ด้าน และ
แบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซย และอัตลักษณ์ข องคณะพยาบาลศาสตร์
6.3 การตรวจสอบคุณ าพเครองมอ ดำเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
1. นำแบบประเมิน คุณ ภาพบัณ ฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา คุณภาพบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และอัตลักษณ์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
วิทยาลัย ได้ทำการตรวจสอบและวิพากษ์เพื่อให้เครื่องมือมี
ความตรงตามเน ื้อ ห า (Content validity) แล้ว น ำมา
ปรับปรุงก่อนนำไปใช้
2. นำแบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ ซึ่งมี 2 ส่วน ได้แก่ บทบาทตามหน้าที่หลักทางคลินิก
ของพยาบาลวิชาชีพ และบทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชน
ตามภารกิจ 7 ด้าน ให้พยาบาลชุมชนและอาจารย์พยาบาล
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน รวมจำนวน 5
ท่าน ได้ทำการตรวจสอบและวิพากษ์เพื่อให้เครื่องมือมีความ
ตรงตามเนื้อหา(Content validity) แล้วนำมาปรับปรุงก่อน
นำไปใช้
6.3 การดำเนินการเกบรวบรวมขอมล
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูล จากบัณฑิต และ
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ส่วนได้แก่ ผู้บังคับบัญชา พยาบาลพี่เลี้ยง
ในชุม ชน และเพื่อ นร่ว มงาน รวมถึง ผู้น ำชุม ชนและ
ประชาชนในพื้นที่ที่บัณฑิตเป็นผู้รับผิดชอบ
6.4 การวิเคราะ ์ขอมล ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

6

7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ขอมลทัว ป
กลุ่มเปาหมาย คือ บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน
ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิท ยาลัยบัณ ฑิตเอเซีย ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2555-2557 จำนวน 27 คน ส่วน
ใหญ่ป ฏิบ ัต ิงานมาแล้ว 3 ปี(ร้อ ยละ 55.56) ปฏิบ ัต ิงานที่
แผนกผู้ป วยใน (ร้อ ยละ 74.07) เป็น เพศหญิง (ร้อ ยละ
88.89) มีอายุอยู่ระหว่าง 20-25 ปี (ร้อยละ 66.67) รายได้
เฉลี่ย ต่อ เดือ น อยู่ร ะหว่า ง 25,001-30,000 บาท (ร้อ ยละ
59.26)
7.2 สรุปผลการวิจัยตามวัต ุประสงค์
1. บัณ ฑิต ทุน พยาบาลชุม ชน เมื่อ สำเร็จ
การศึก ษาแล้ว ได้ป ฏิบ ัต ิง านตามบทบาทหน้า ที่ห ลัก ทาง
คลินิกของพยาบาลวิชาชีพ ครบทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 99.56
2. บัณ ฑิตทุนพยาบาลชุมชน ได้ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชนครบตามภารกิจ 7 ด้าน
ร้อ ยละ 73.46 ด้า นที่ม ีก ารปฏิบ ัต ิม ากที่ส ุด คือ ด้า นการ
รักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นหรือการรักษาโรคทั่วไป (ร้อยละ
81.23) รองลงมาคือ ด้า นการดูแ ลโรคเรื้อ รัง (ร้อ ยละ
76.31) และการดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ (ร้อยละ 75.07)
ตามลำดับ
3. คุณ ภาพของบัณ ฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications
Framework : TQF) ท ั ้ ง 6 ด ้ า น อยู่ใ นระดับ ดี (𝑥𝑥 =
3.92, SD = 0.40)
4. การประเมิน คุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิต
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับ ดี (𝑥𝑥= 4.05 , SD = 0.48) โดยด้านที่ม ีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านความดี รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้นำ และด้าน
ความเก่ง ตามลำดับ (𝑥𝑥= 4.09, SD = 0.55 ; 𝑥𝑥= 4.06 ,
SD = 0.51; 𝑥𝑥= 4.02 , SD = 0.50 ตามลำดับ ) และการ
ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
คณะพยาบาลศาสตร์ รวมทุก ด้า นอยู่ในระดับ ดี (𝑥𝑥 =
4.05
,
SD = 0.49) โดยด้านนอบน้อมถ่อมตน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
(𝑥𝑥 = 4.23, SD = 0.46 ) รองลงมาคือ ด้า นภาวะผู้น ำ
อดทน และ จิตอาสา ตามลำดับ (𝑥𝑥 = 4.06 , SD = 0.51;
𝑥𝑥 = 4.02, SD = 0.67; 𝑥𝑥 = 3.87, SD = 0.61 ตามลำดับ)
5. ค ว า ม พ ึง พ อ ใจ ข อ ง บ ัณ ฑ ิต แ ล ะ
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ บัณ ฑิต ทุน พยาบาลชุม ชน
อยู่ในระดับ มาก (𝑥𝑥= 3.90, SD = 0.65 )
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6. บัณ ฑิตทุนพยาบาลชุมชน มีความมุ่งมั่น
ที่จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาลชุมชนต่อไป นานมากกว่า 6 ปี
ร้อยละ 92.86
8. การอ ิปรายผล
ในการอภิป รายผลการวิจ ัย จะอภิป รายตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. การติด ตามบัณ ฑิต ทุน พยาบาลชุม ชน
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทางคลินิกของพยาบาล
วิช าชีพ พบว่า บัณ ฑิต ทุน พยาบาลชุม ชนได้ป ฏิบ ัต ิง าน
ตามบทบาทหน้าที่ทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ ครบทุกด้าน
ร้อยละ 99.56 อธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้
เมื่อบัณ ฑิตทุนพยาบาลชุมชนได้สำเร็จ
การศึกษาแล้ว ทุกคนได้ปฏิบัติงานในคลินิก โดยส่วนหนึ่งได้
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลน้ำพอง (ร้อยละ 59.26) และอีก
ส่ว นหนึ่ง ได้ป ฏิบ ัต ิง านที่โรงพยาบาลขอนแก่น (ร้อ ยละ
40.75) ซึ่งกระจายอยู่ในแผนกต่าง ได้แก่ แผนกผู้ปวยนอก
(ร้อยละ 11.11) แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ร้อยละ 14.82)
และแผนกผู้ปวยในมากที่สุด (ร้อยละ 74.07) ทำให้บัณฑิต
ทุน พยาบาลชุม ชนทุก คนได้ป ฏิบ ัต ิงานทั้งเวรเช้า เวรบ่าย
และเวรดึก ได้ห มุน เวีย นและต้อ งให้ก ารดูแ ลผู้ป วย/
ผู้ใช้บ ริก ารอย่า งต่อ เนื่อ งเพื่อ ประสิท ธิภ าพของการดูแ ล
ทำให้ไ ด้ป ฏิบ ัต ิง านตามบทบาทหน้า ที่ท างคลิน ิก ของ
พยาบาลวิชาชีพครบทุกด้าน สูงถึงร้อยละ 99.56
2. การติด ตามบัณ ฑิต ทุน พยาบาลชุม ชน
ในการปฏิบัติงานในชุมชนตาม 7 ภารกิจ พบว่า บัณฑิตทุน
พยาบาลชุม ชนได้ป ฏิบ ัต งิ านในชุม ชนครบตาม 7 ภารกิจ
โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การรักษาพยาบาลโรค
เบื้องต้นหรือการรักษาโรคทั่วไป (ร้อยละ 81.23) รองลงมา
คือ การดูแ ลโรคเรื้อ รัง และ การดูแ ลผู้ด ้อ ยโอกาสและ
ผู้พ ิก าร ตามลำดับ (ร้อ ยละ 76.31, 75.07 ตามลำดับ )
อธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้
เมื่อบัณ ฑิตทุนพยาบาลชุมชนได้สำเร็จ
การศึกษาแล้ว ได้ออกปฏิบัติงานในชุมชน พบว่า ด้านที่มี
การปฏิบัติมากที่สุด คือ การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นหรือ
การรัก ษาโรคทั่ว ไป (ร้อ ยละ 81.23) ซึ่งเกี่ย วข้อ งกับ การ
ประเมินสุขภาพ การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัยแยกโรค
การตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้คำแนะนำและคำปรึกษา
การพยาบาลรักษาโรคเบื้องต้น ทั้งในครอบครัวและในชุมชน
รวมถึงการส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัย และการรักษาต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นบทบาทที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำเมื่อออกปฏิบัติงานใน
ชุมชน เพื่อให้การดูแลผู้ปวยและประชาชนในชุมชน
3. การติดตามประเมินคุณ ภาพบัณ ฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand
Qualifications Framework for Higher Education;

TQF : HEd ) พบว่า คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications
Framework : TQF) มีค ่า เฉลี่ย โดยรวม อยู่ใ นระดับ ดี
อธิบ ายผลการวิจ ัย ได้ว ่า การจัด การศึก ษาในหลัก สูต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2548 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้
ใช้กรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
เป็น แนวทางในการจัด การศึก ษาตลอดหลัก สูต ร และได้
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีการประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) ท ุก รายวิช า ซึ่ง บัณ ฑ ิต ท ุก คนต้อ งผ่า นเกณ ฑ ์
การประเมิน ทุก ด้า น ทำให้บ ัณ ฑิต ทุน พยาบาลชุม ชนมี
ค่าเฉลี่ยคุณ ภาพบัณ ฑิตตามกรอบมาตรฐาน (TQF) อยู่ใน
ระดับดี
4. การติด ตามประเมิน คุณ ลัก ษณะของ
บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย และ อัต ลัก ษณ์ข องคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า
การประเมิ น คุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิต ตามอัต ลัก ษณ์ข อง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยรวมอยู่ในระดับดี (𝑥𝑥= 4.05 , SD
= 0.48) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความดี รองลงมาคือ มี
ภาวะผู้นำ และความเก่ง ตามลำดับ (𝑥𝑥= 4.09, SD = 0.55 ;
𝑥𝑥= 4.06 , SD = 0.51 ; 𝑥𝑥= 4.02 , SD = 0.50 ตามลำดับ
) และการประเมิ น คุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิต ทุน พยาบาล
ชุม ชนตามอัต ลัก ษณ์ข องคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า
มีค ่า เฉลี่ย ทุก ด้า นอยู่ในระดับ ดี (𝑥𝑥 = 4.05 , SD = 0.49)
โดยด้านนอบน้อมถ่อมตน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥𝑥 = 4.23 ,
SD = 0.46 ) อธิบ ายได้ว ่า การเรีย นจัด การสอนตาม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2548 วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย และการจัด กิจ กรรมพัฒ นานัก ศึก ษาของวิท ยาลัย
บัณฑิตเอเซีย และของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นการบ่มเพาะ
ปลูก ังความดีงาม ความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีความนอบ
น้อมถ่อมตน และอดทน เพื่อให้บัณฑิตเกิดอัตลักษณ์ ผ่าน
การเรีย นรู้ท ี่ห ลากหลาย ไม่ว ่า จะเป็น การเรีย นการสอน
ภาคท ษ ี หรือ ภาคปฏิบ ัต ิ การ กประสบการณ์วิช าชีพ
Com-med ร่วมกับคณะวิชาต่าง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะทัน ตแพทยศาสตร์ คณะ
เทคนิค การแพทย์ และคณะสัต วแพทยศาสตร์ รวมถึง
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้ง
การติด ตามนัก ศึก ษาทุน พยาบาลชุม ชนของโรงพยาบาล
เจ้าของทุนทุกเดือน ซึ่งจะมีแบบอย่างของพยาบาลชุมชน
(Role Model) มาบอกเล่า เรื่อ งราวดี จากการทำงานใน
ชุม ชน มีก ารกลับ ไปจิต อาสาในพื้น ที่ ทำให้บ ัณ ฑิต ทุน
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พยาบาลชุมชนได้เกิดการเรียนรูจ้ นเกิดอัตลักษณ์ ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี และระดับดีมาก
5. ความพึง พอใจของบัณ ฑิต ทุน พยาบาล
ชุม ชนที่ม ีต ่อ ตนเอง ความพึงพอใจของผู้เกี่ย วข้อ งที่ม ีต ่อ
บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน และความพึงพอใจของชุมชนที่มี
ต่อบัณ ฑิตทุนพยาบาลชุมชน ที่ปฏิบัติงานในชุมชน พบว่า
ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณ ภาพของบัณ ฑิตทุนพยาบาล
ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งจากการประเมินตนเอง
ของบัณฑิตและการประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนและ
ผู้น ำชุม ชน มีค วามพึง พอใจต่อ บัณ ฑิต อยู่ใ นระดับ มาก
คุณ ลักษณะที่ชื่นชมมากคือ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ
นอบน้อมถ่อมตน จิตอาสาอดทน เข้ากับชุมชนได้ดี และมี
ความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่อยู่ในระดับดีและดีมาก รวมถึง
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แ ห ่ ง ช า ต ิ ( Thai Qualifications Framework : TQF)
อธิบ ายได้ว ่า การจัด การเรีย นการสอนตามหลัก สูต ร
ทั้ง ภาคท ษ ีแ ละภาคปฏิบ ัต ิ โดยเฉพาะภาคปฏิบ ัต ิท ี่ม ี
อาจารย์นิเทศจากวิทยาลัยคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีอาจารย์คอยดูแลให้คำปรึกษา
ชี้แ นะและเป็น กำลังใจ อีก ทั้งในระหว่างการเรีย นบัณ ฑิต
ทุน พยาบาลชุม ชนได้ก ลับ ไปทำจิต อาสาในชุม ชนทุก ภาค
การศึกษา จนทำให้เกิดผลลัพธ์คือความพึงพอใจ ต่อตนเอง
ของบัณฑิต และความพึงพอใจในตัวบัณฑิตของผู้เกี่ยวข้อง
และความพึงพอใจของชุมชนที่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
6. ความมุ่งมั่นที่จะเป็นพยาบาลชุมชนต่อไป
ของบัณ ฑิตทุนพยาบาลชุมชน พบว่า บัณ ฑิตทุนพยาบาล
ชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาลชุมชนตั้งแต่
6 ปีขึ้นไป ร้อยละ 92.86 จากผลการวิจัย อธิบายได้ว่า อาจ
เป็น ผลมาจากการที่บ ัณ ฑ ิต เป็น คนในพ ื้น ที่ ได้ผ ่า น
กระบวนการคัดเลือกเข้ามาศึกษาด้วยความสมัครใจ ผ่าน
กระบวนการจิตอาสาทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน ได้รับ
การคัด เลือ กจากชุม ชน ทำให้เกิด ความสำนึก รัก บ้านเกิด
รวมถึงการติดตามของโรงพยาบาลเป็นประจำทุกเดือน ทำ
ให้ไ ด้ร ับ การปลูก ัง จากแบบอย่า ง(Role model) ของ
พยาบาลชุม ชน ทำให้เห็น คุณ ค่าของการทำงานในชุม ชน
และการส่งนักศึกษาไปทำงานในชุมในระหว่างการ กปฏิบัติ
จึงทำให้เกิด ความผูก พัน กับ ชุม ชน อีก ทั้งยังสอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของเสาวลักษณ์ แย้มตรี , กัลยา ปังประเสริฐ และ
ศรีลำยอง สังข์ศิริ (2557) ที่ได้ศึกษาภาพ ันของนักศึกษา
ที่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนกลุ่มนี้ พบว่า ภาพชีวิตอนาคตของ
นักศึกษาทุน พยาบาลชุม ชน คือการเป็น ลูกที่ดีของพ่อแม่
เป็นพยาบาลชุมชนที่ดีของประชาชน กลับไปทำงานยังถิ่น
ฐานบ้า นเกิด นำคำสอน ตัว อย่า งดี และอัต ลัก ษณ์ข อง
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สถาบัน ด้านจิตอาสา ภาวะผู้นำ นอบถ่อมตน และอดทน
ที่ได้รับ จากสถาบัน การศึก ษา ไปสร้างประโยชน์ส ุข ให้แ ก่
ครอบครัว และชุม ชน ดำเนิน ชีว ิต ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
เชิดชูสถาบันตนเองตามที่ได้รับ ความไว้วางใจจากสถาบัน
และศึก ษ าห าความรู้เ พ ื่อ พ ัฒ น าตน เองให ้ม ีค วามรู้
ความสามารถ ทำให้บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนกลุ่มนี้ ยังคง
มุ่ง มั่น ที่จ ะเป็น พยาบาลชุม ชนต่อ ไป นอกจากนั้น ยัง
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ นอกจากนั้น ยัง สอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของ มยุรีย์ ไชยสันต์ (2559) เรื่อง การใช้ภูมิปัญญา
หมอพื้น บ้า นในการดูแ ลสุข ภาพประชาชน ตำบลโนน
สมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พบว่า ภูมิปัญญา
ของหมอพื้นบ้าน เป็นศาสตร์ในการรักษาและดูแลสุขภาพ
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และนอกพื้นที่ โดยเกิดจาก
ความเชื่อ ความศรัทธา ของหมอพื้นบ้านที่มีต่อครู อาจารย์
ที่ถ่ายทอดความรู้มาจนถึงปัจจุบัน และเป็นความเชื่อ ความ
ศรัท ธา ที่ผ ู้ม ารับ บริก ารมีใ ห้ต ่อ หมอพื้น บ้า น อาศัย
ทรัพ ยากรที่ม ีอ ยู่ใ นท้อ งถิ่น เป็น หลัก เช่น สมุน ไพร
ที่ส ามารถปลูก ขึ้น เพื่อ ใช้เอง หรือ มีอ ยูต่ ามปาในชุม ชน
เป็นการพึ่งพาอาศัยกันของชาวบ้าน มีการรักษาทั้งกายและ
ใจควบคู่ก ัน ไป หมอพื้น บ้า นจะเอาใจใส่ด ูแ ลคนเจ็บ ปวย
อย่า งใกล้ช ิด การรัก ษาเป็น เรื่อ งของบุญ คุณ ไม่ใ ช่ก าร
เรีย กร้อ งค่า ตอบแทน ซึ่ง จากที่ได้ศ ึก ษาพบว่า ส่ว นมาก
หมอพื้นบ้านจะไม่รับเงิน หรือค่าบริการจากคนไข้ เพื่อจะถือ
ว่า รักษาให้หายตนเองก็จะได้บุญ บางครั้งแล้วแต่คนไข้จะ
เป็นผู้ให้นอกจากนี้หมอพื้นบ้านยังเป็นผู้ทรงคุณธรรมที่ควร
เชื่อถือและมีบทบาทในการคลี่คลายและแก้ปัญ หาภายใน
หมู่บ ้าน จึงเห็น ได้ว่าหมอพื้น บ้านจะมีบ ทบาทในการเป็น
ผู้เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านที่สำคัญ
จากการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าองค์
ความรู้ดังกล่าวมักไม่มีการรวบรวมหรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้
ทำให้องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน จะสูญไปพร้อมกับหมอ
พื้นบ้านเพราะนอกจากไม่มีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้แล้วจาก
การสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านบางท่านให้ข้อมูลว่าไม่มีผู้ที่จะสืบ
ทอดความรู้ บางคนเชื่อว่าหากถ่ายทอดแล้วจะเป็นอันตราย
กับตัวเอง หรือเมื่อสืบทอดไปแล้วจะดูแลไม่ได้ไปทำให้ผิดข้อ
คะลำ อาจจะส่ง ผลมาสู่ผ ู้ส อน หรือ ผู้ท ี่ส ืบ ทอดไป และ
ที่องค์ความรู้เริ่มเลือนหายไปเพราะผู้ที่จะมาเรียนเอาวิชา
ความรู้ ไม่มีคุณ สมบัติพอ ประกอบกับคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ให้
ความสนใจในวิธีการรักษาแบบพื้นบ้านมากนักและไม่สนใจ
ที่จะเรียนรู้ ถึงจะไม่ให้ความสนใจ เมื่อมีความจำเป็นก็ยังไป
รับ การรัก ษาจากหมอพื้น บ้า นอยู่ ซึ่ง หากเป็น เช่น นี้
การแพทย์พื้นบ้านคงเสื่อมคุณค่าและสูญสิ้นไปในที่สุด
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