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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 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช ้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. คุณภาพของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(Thailand 
Qualifications Framework : TQF) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี (𝑥𝑥 = 3.92, SD = 0.40)  
  4. คุณลักษณะของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียอยู่ในระดับด ี(𝑥𝑥= 4.05, 
SD = 0.48) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความดี (𝑥𝑥= 4.09, SD = 0.55 ) คุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับดี (𝑥𝑥 = 4.05, SD = 0.49) โดยคุณลักษณะด้านนอบน้อมถ่อมตน มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (𝑥𝑥 = 4.23, SD = 0.46 )  
  5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนของบัณฑิตและผู้ท่ีเก่ียวข้อง อยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥=3.90, 
SD=0.65)  
  6. คุณลักษณะท่ีประชาชนและผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจบัณฑิตพยาบาลชุมชน คือ ย้ิมแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ มี
ความนอบน้อมถ่อมตน จิตอาสา อดทน เข้ากับชุมชนได้ดี และมีความรับผิดชอบ  
  7. บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน มคีวามมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาลชุมชนต่อไปตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
92.86  
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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 
 หน ึ่ง ในหก เสาหล ักของระบบส ุขภาพท ี่ม ี
ความสำคัญยิ่งต่อการทำงานสาธารณสุขคือกำลังคนด้าน
ส ุขภ าพ  เพ ราะ เป ็นผ ู้ข ับ เคล ื่อน งานบร ิก ารส ุขภ าพ 
สู่ประชาชนให้บรรลุตามเปาหมาย ซึ่งเปาหมายการพัฒนา
สุขภาพในระยะแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที ่11 พ.ศ. 2555-
2559 คือการทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้แนว
ปฏิบัต ิ“ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
และการสานพลังความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง  และ
เชื่อมโยงศักยภาพผู้ร ับบริการ ชุมชน เครือข่ายต่าง ให้
มาร่วมทำงาน ร่วมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัย
กำลังคนทางสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลชุมชนในการเป็นผู้
ขับเคลื่อนเชิงรุกในพื้นที ่เพราะ “พยาบาลชุมชน” เป็นผู้ที่
ทำงานร่วมกับชุมชน อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน อีกทั้งยังสามารถ
ให้การดูแลบุคคล ครอบครัว ชุมชน ได้ในทุกมิติของความ
เป็นมนุษย์ ทุกช่วงวัยของชีวิต ทำงานเชิงรุกในพื้นที่ได้อย่าง

ต่อเนื่อง และที่สำคัญการจัดการศึกษาพยาบาล ก็ได้เตรียม
กำลังคนทางการพยาบาลให้สามารถปฏิบัติงานในระบบ
บริการสุขภาพได้ทุกระดับ ปฏิบัติงานได้หลากหลาย แสดง
บทบาทได้ ทั้งในระดับผู้ผลักดัน ผู้ป ิบัต ิและผู้สนับสนุน 
เพื่อการบรรลุเปาหมาย (แผนการสร้างพยาบาลของชุมชน
โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการ
พยาบาล , 2551) ในขณะที่การพัฒนาสุขภาพตามทิศทาง
และเปาหมายข้างต้น ที่ต้องเร่งรัด และรุกไปข้างหน้า แต่
ในทางตรงกันข้าม กำลังคนทางพยาบาลที่จะเป็นตัวจักร
สำคัญในการขับเคล่ือนกลับประสบภาวะวิก ติการขาดแคลน
พยาบาลท้ังประเทศ เป็นปัญหาสะสมมามานานต้ังแต่ 40 ปีท่ี
แล้ว โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปัญหามากกว่า
ภาคอื่น  เช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นก็มีปัญหาความขาด
แคลนพยาบาลมากข ึ้น เร ื่อย ท ุกพ ื้นท ี่ โดยเฉพาะใน
โรงพยาบาลช ุมชน  และสถานบร ิการส ุขภาพช ุมชน 
สถานการณ์ความขาดแคลนพยาบาลชุมชนทำให้จังหวัด
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ขอนแก่น โดยโรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 
และโรงพยาบาลขอนแก่น ได้พยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้มี
พยาบาลมาทำงานในชุมชน อยู่ร่วมกับชุมชน ทำให้ชุมชน 
และสังคมอบอุ่น และเข้มแข็ง โดยนำแนวคิดสามเหลี่ยมการ
ผลิตพยาบาลชุมชนของศาสตราจารย์ประเวศ วะส ีที่เกิด
จากความร่วมมือของ 3 สถาบันคือ โรงพยาบาลชุมชน 
สถาบันการศึกษา และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการร่วม
ผลิตพยาบาลชุมชน ที่โรงพยาบาลน้ำพองเคยทำไว้มาเป็น
แนวทางในการดำเนินการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน 
ของชุมชน โดยชุมชน โดยคัดคนดีของชุมชนให้เข้ามาเรียน
พยาบาลและให้ทุนการศึกษาระหว่างเรียนร่วมกับพันธะ
สัญญาทางใจคือ เมื่อเรียนจบแล้วให้กลับไปทำงานในชุมชน 
ดูแลประชาชนในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านอื่น ของ
อำเภอเดียวกัน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ พบว่าชุมชนได้
เข้าถึงบริการสุขภาพแบบใกล้บ้านใกล้ใจ เกิดเครือข่ายการ
ทำงานเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีและโรงพยาบาลชุมชน (วิชัย อัศวภาคย์, 
2551) โดยได้ประสานความร่วมมือมายังคณะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เพื่อร่วมกันผลิตพยาบาล
ชุมชนให้กลับคืนท้องถิ่นด้วยข้อตกลงร่วมกันสามประการคือ 
ประการแรก การคัดเลือกคนเข้าศึกษาที่โปร่งใสและชุมชนมี
ส ่วนร่วม ผู้ท ี่เข ้าศึกษาต้องเป็นคนในพื้นที ่เป ็น “ คนด  ี 
ทีเรียน ด ” ประการที่สอง การเสริมหลักสูตรการเรียนการ
สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทการเป็นพยาบาล
ชุมชนและบ่มเพาะอุดมการณ์ในการกลับไปดูแลชุมชน 
ประการที่สาม การติดตามประเมินผลร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยง
ของโรงพยาบาลเจ้าของทุน อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ได้ร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
เปาหมายการผลิตพยาบาลชุมชนตามโครงการนี้ ภายใต้
ปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คือ 
“ การศก า นชนบทคออนาคตของประเทศ ทย ”  
อันเป็นอุดมการณ์ในการศึกษาเพื่อปวงประชา ให้มีบัณฑิต
พยาบาลกลับคืนถิ่นไปดูแลชุมชนบ้านเกิด วิทยาลัย ได้รับ
น ักศ ึกษาท ุนพยาบาลช ุมชนรุ่นแรกเข ้าศ ึกษาต ั้งแต ่ป ี
การศึกษา 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบ ัน โดยในปี พ.ศ. 
2558 มีบัณฑิตที่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนจบไปแล้ว 3 รุ่น 
จำนวน 28 คน บัณฑิตที่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนนั้นส่วน
หนึ่งได้กลับไปปฏิบัติงานที่ต้นสังกัดเดิมคือโรงพยาบาลน้ำ

พอง และส่วนหนึ่งได้ปฏิบ ัต ิงานที่โรงพยาบาลขอนแก่น 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาติดตามบัณฑิตที่สังกัด
ทุนพยาบาลชุมชน ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้กลับไป
ปฏิบัตงิานในชุมชนหรือไม่อย่างไร ได้เป็นผู้สนับสนุนและ
ผลักดันงานในชุมชนด้วย 7 ารกิจ คอ การสรางเสริม
ส ุข าพ ละการปองก ัน รค  การร ัก า รคเบองตน  
การด ลผสงอายุ ผดอย อกาส ผพิการ รคเรอรัง ละ
เศร กิจพอเพ ียง หรือไม ่อย ่างไร ความพึงพอใจของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิต และความความพึงพอใจของชุมชน 
ที่มีต่อบัณฑิตที่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนที่สำเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นอย่างไร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มีข้อเสนอแนะอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจำกัด
อะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการทำงานของ
พยาบาลชุมชนตามสภาพจริงของพื้นที่ เพื่อพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชน และสังคมอยู่เย็นเป็น
สุขอย่างยั่งยืน 
 
2. วัต ุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ 
 2. เพื ่อศึกษาบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ในการ
ปฏ ิบ ัต ิงานในชุมชนตาม 7 ภารกิจ คือ การสร ้างเสร ิม
สุขภาพและการปองกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โรคเรื้อรัง และเศรษฐก ิจ
พอเพียง  
 3. เพ ื่อประเม ินค ุณภาพบ ัณฑ ิตตามกรอบ
มาตรฐานค ุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษาแห ่งชาต ิ (Thailand 
Qualifications Framework for Higher Education; 
TQF : HEd )  
 4. เพ ื่อประเม ินค ุณลักษณะของบ ัณฑ ิตตาม 
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
 5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตทุนพยาบาล
ชุมชนที่ม ีต่อตนเอง ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่ม ีต่อ
บ ัณฑิต และความพึงพอใจของชุมชนที่ม ีต ่อบ ัณฑิตท ุน
พยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติงานในชุมชน 
 6. เพื่อศึกษาความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนในการปฏิบัติงานในชุมชนต่อไป
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ขอนแก่น โดยโรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 
และโรงพยาบาลขอนแก่น ได้พยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้มี
พยาบาลมาทำงานในชุมชน อยู่ร่วมกับชุมชน ทำให้ชุมชน 
และสังคมอบอุ่น และเข้มแข็ง โดยนำแนวคิดสามเหลี่ยมการ
ผลิตพยาบาลชุมชนของศาสตราจารย์ประเวศ วะส ีที่เกิด
จากความร่วมมือของ 3 สถาบันคือ โรงพยาบาลชุมชน 
สถาบันการศึกษา และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการร่วม
ผลิตพยาบาลชุมชน ที่โรงพยาบาลน้ำพองเคยทำไว้มาเป็น
แนวทางในการดำเนินการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน 
ของชุมชน โดยชุมชน โดยคัดคนดีของชุมชนให้เข้ามาเรียน
พยาบาลและให้ทุนการศึกษาระหว่างเรียนร่วมกับพันธะ
สัญญาทางใจคือ เมื่อเรียนจบแล้วให้กลับไปทำงานในชุมชน 
ดูแลประชาชนในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านอื่น ของ
อำเภอเดียวกัน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ พบว่าชุมชนได้
เข้าถึงบริการสุขภาพแบบใกล้บ้านใกล้ใจ เกิดเครือข่ายการ
ทำงานเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีและโรงพยาบาลชุมชน (วิชัย อัศวภาคย์, 
2551) โดยได้ประสานความร่วมมือมายังคณะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เพื่อร่วมกันผลิตพยาบาล
ชุมชนให้กลับคืนท้องถิ่นด้วยข้อตกลงร่วมกันสามประการคือ 
ประการแรก การคัดเลือกคนเข้าศึกษาที่โปร่งใสและชุมชนมี
ส ่วนร่วม ผู้ท ี่เข ้าศึกษาต้องเป็นคนในพื้นที ่เป ็น “ คนด  ี 
ทีเรียน ด ” ประการที่สอง การเสริมหลักสูตรการเรียนการ
สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทการเป็นพยาบาล
ชุมชนและบ่มเพาะอุดมการณ์ในการกลับไปดูแลชุมชน 
ประการที่สาม การติดตามประเมินผลร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยง
ของโรงพยาบาลเจ้าของทุน อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ได้ร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
เปาหมายการผลิตพยาบาลชุมชนตามโครงการนี้ ภายใต้
ปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คือ 
“ การศก า นชนบทคออนาคตของประเทศ ทย ”  
อันเป็นอุดมการณ์ในการศึกษาเพื่อปวงประชา ให้มีบัณฑิต
พยาบาลกลับคืนถิ่นไปดูแลชุมชนบ้านเกิด วิทยาลัย ได้รับ
น ักศ ึกษาท ุนพยาบาลช ุมชนรุ่นแรกเข ้าศ ึกษาต ั้งแต ่ป ี
การศึกษา 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบ ัน โดยในปี พ.ศ. 
2558 มีบัณฑิตที่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนจบไปแล้ว 3 รุ่น 
จำนวน 28 คน บัณฑิตที่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนนั้นส่วน
หนึ่งได้กลับไปปฏิบัติงานที่ต้นสังกัดเดิมคือโรงพยาบาลน้ำ

พอง และส่วนหนึ่งได้ปฏิบ ัต ิงานที่โรงพยาบาลขอนแก่น 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาติดตามบัณฑิตที่สังกัด
ทุนพยาบาลชุมชน ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้กลับไป
ปฏิบัตงิานในชุมชนหรือไม่อย่างไร ได้เป็นผู้สนับสนุนและ
ผลักดันงานในชุมชนด้วย 7 ารกิจ คอ การสรางเสริม
ส ุข าพ ละการปองก ัน รค  การร ัก า รคเบองตน  
การด ลผสงอายุ ผดอย อกาส ผพิการ รคเรอรัง ละ
เศร กิจพอเพ ียง หรือไม ่อย ่างไร ความพึงพอใจของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิต และความความพึงพอใจของชุมชน 
ที่มีต่อบัณฑิตที่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนที่สำเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นอย่างไร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มีข้อเสนอแนะอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจำกัด
อะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการทำงานของ
พยาบาลชุมชนตามสภาพจริงของพื้นที ่เพื่อพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชน และสังคมอยู่เย็นเป็น
สุขอย่างยั่งยืน 
 
2. วัต ุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ 
 2. เพื ่อศึกษาบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ในการ
ปฏ ิบ ัต ิงานในชุมชนตาม 7 ภารกิจ คือ การสร ้างเสร ิม
สุขภาพและการปองกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โรคเรื้อรัง และเศรษฐก ิจ
พอเพียง  
 3. เพ ื่อประเม ินค ุณภาพบ ัณฑ ิตตามกรอบ
มาตรฐานค ุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษาแห ่งชาต  ิ(Thailand 
Qualifications Framework for Higher Education; 
TQF : HEd )  
 4. เพ ื่อประเม ินค ุณลักษณะของบ ัณฑ ิตตาม 
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
 5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตทุนพยาบาล
ชุมชนที่ม ีต่อตนเอง ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่ม ีต่อ
บ ัณฑิต และความพึงพอใจของชุมชนที่ม ีต ่อบ ัณฑิตท ุน
พยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติงานในชุมชน 
 6. เพื่อศึกษาความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนในการปฏิบัติงานในชุมชนต่อไป

  

3. กรอบ นวคิด นการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
าพที 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบัณฑิตทุนพยาบาล
ชุมชน ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
ท่ีสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555-2557 จำนวน 27 คน 
 
5. ประ ยชน์ทีคาดว่าจะ ดรับ 
 1. ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่เอ ื้อต ่อการปฏิบ ัต ิงานของพยาบาล
ชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งป ัจจัยสนับสนุนต่าง ที่จะช่วยให้

พยาบาลช ุมชนสามารถปฏ ิบ ัต ิงานในช ุมชนได ้อย ่างม ี
ประสิทธิภาพ 
 2. เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานต่าง ในการขยาย
ผล และสานพลังความร่วมมือโครงการผลิตพยาบาลชุมชน
ของจังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลากหลาย
รูปแบบ และตอบสนองความต้องการของพื้นที่ 

ความพึงพอใจ
ของบัณฑิต 

บัณฑิต 
ทุนพยาบาลชุมชน 
คณะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัย 
บัณฑิตเอเซีย 

การปฏิบัติงานตามบทบาท นาที ลักทางคลินิก 
ของพยาบาลวิชาชีพ 7 ดาน   

¥ การประเมินผู้ปวย/ผู้ใช้บริการ การจัดการกับอาการ
รบกวนต่าง  การดูแลความปลอดภัย การปองกัน
ภาวะแทรกซ้อนที ่อาจเกิดขึ ้นระหว่าง
รักษาพยาบาล การให้การดูแลต่อเนื่อง การ
สนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ปวย/
ผู ้ใช้บริการและครอบครัว และ การสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้ปวย/ผู้ใช้บริการ 
 
การปฏิบัติงานตามบทบาท นาทีของพยาบาลชุมชน  

7 ดาน 
¥ การสร้างเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การ
รักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น  การดูแลผู้สูงอายุ การดูแล
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ การดูแลรักษาเก่ียวกับโรคเร้ือรัง 
การทำงานโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ความมุ่งม่ันที่จะ
เป็นพยาบาล
ชุมชนต่อไป 

ความพึงพอใจ
ของผู้เก่ียวข้อง 
และของชุมชน 

คุณ าพบัณฑิต 

มาตร านคุณวุ ิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ 

¥ คุณธรรมจริยธรรม  ความรู ้  ทักษะทางปัญญา  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 

อัตลัก ณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
¥ เก่ง ด ีมีภาวะนำ 

อัตลัก ณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
¥ ภาวะผู้นำ จิตอาสา  น้อมน้อมถ่อมตน  อดทน 
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 3. เป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อการวางแผนเชิง
ระบบรองรับสถานการณ์ในอนาคต เพื่อวางแผนกำลังคน
ทางการพยาบาลของจังหวัดขอนแก่นอย่างบูรณาการ และ
การธำรงคนดีไว้ให้อยู่กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีความสุข 
 
6. วิ ีดำเนินการวิจัย 
 6.1 กลุ่มเปา มายการวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิง
บรรยาย (Descriptive Research) เพ ื่อต ิดตามบัณฑิตทุน
พยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ท่ีสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555-2557 จำนวน 27 คน 
  6.2 เครองมอที ช นการวิจัย ประกอบด้วย  
  1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  
  2. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต แบ่งเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ แบบประเมินการปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่ 
แบบประเม ินค ุณภาพบ ัณฑ ิตตามมาตรฐานค ุณ ว ุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาพยาบาลศาสตร ์6 ด้าน และ 
แบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซย และอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 6.3 การตรวจสอบคุณ าพเครองมอ ดำเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. นำแบบประเม ินค ุณภาพบ ัณฑ ิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา คุณภาพบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และอัตลักษณ์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
วิทยาลัย  ได้ทำการตรวจสอบและวิพากษ์เพื่อให้เครื่องมือมี
ค วามตรงตาม เน ื้อห า  (Content validity) แล ้วน ำมา
ปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 
  2. นำแบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าที่ ซึ่งม ี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 ส่วนได้แก ่ผู้บังคับบัญชา พยาบาลพี่เลี้ยง
ในช ุมชน  และเพ ื่อนร ่วมงาน  รวมถ ึงผ ู้น ำช ุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ที่บัณฑิตเป็นผู้รับผิดชอบ  
 6.4 การวิเคราะ ์ขอมล ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 ขอมลทัว ป 
  กลุ่มเปาหมาย คือ บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน
ของคณะพยาบาลศาสตร ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2555-2557 จำนวน 27 คน ส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานมาแล้ว 3 ปี(ร้อยละ 55.56) ปฏิบัติงานที่
แผนกผ ู้ปวยใน  (ร้อยละ 74.07) เป ็นเพศหญ ิง (ร้อยละ 
88.89) มีอายุอยู่ระหว่าง 20-25 ปี (ร้อยละ 66.67) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ระหว่าง 25,001-30,000 บาท (ร้อยละ 
59.26)  
 7.2 สรุปผลการวิจัยตามวัต ุประสงค์ 
  1. บัณฑ ิตท ุนพยาบาลชุมชน เม ื่อสำเร ็จ
การศึกษาแล้วได้ปฏิบ ัต ิงานตามบทบาทหน้าที่หลักทาง
คลินิกของพยาบาลวิชาชีพ ครบทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 99.56  
  2. บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ไดป้ฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชนครบตามภารกิจ 7 ด้าน 
ร้อยละ 73.46 ด้านที่ม ีการปฏิบัติมากที่ส ุด คือ ด้านการ
รักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นหรือการรักษาโรคทั่วไป (ร้อยละ 
81.23) รองลงมาค ือ  ด ้านการด ูแลโรคเร ื้อร ัง (ร ้อยละ 
76.31) และการดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ (ร้อยละ 75.07) 
ตามลำดับ  
  3. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
ค ุณว ุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications 
Framework : TQF) ท ั ้ง  6 ด ้าน  อย ู่ในระด ับด  ี (𝑥𝑥  = 
3.92, SD = 0.40)  
  4. การประเม ินค ุณล ักษณะของบ ัณฑ ิต
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับดี (𝑥𝑥= 4.05 , SD = 0.48) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
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
ประเม ินค ุณล ักษณะของบ ัณฑ ิตตามอ ัตล ักษณ ์ของ
คณะพยาบาลศาสตร ์ รวมทุกด้านอยู่ในระดับด  ี(𝑥𝑥 = 
4.05 ,  
SD = 0.49) โดยด้านนอบน้อมถ่อมตน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
(𝑥𝑥 = 4.23, SD = 0.46 ) รองลงมาค ือ  ด ้านภาวะผ ู้นำ 
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 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน
อยู ่ในระดับมาก (𝑥𝑥= 3.90, SD = 0.65 ) 
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 3. เป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อการวางแผนเชิง
ระบบรองรับสถานการณ์ในอนาคต เพื่อวางแผนกำลังคน
ทางการพยาบาลของจังหวัดขอนแก่นอย่างบูรณาการ และ
การธำรงคนดีไว้ให้อยู่กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีความสุข 
 
6. วิ ีดำเนินการวิจัย 
 6.1 กลุ่มเปา มายการวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิง
บรรยาย (Descriptive Research) เพ ื่อต ิดตามบัณฑิตทุน
พยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ท่ีสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555-2557 จำนวน 27 คน 
  6.2 เครองมอที ช นการวิจัย ประกอบด้วย  
  1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  
  2. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต แบ่งเป็น 3 
ส่วน ได้แก ่แบบประเมินการปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่ 
แบบประเม ินค ุณภาพบ ัณฑ ิตตามมาตรฐานค ุณ ว ุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาพยาบาลศาสตร ์6 ด้าน และ 
แบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซย และอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 6.3 การตรวจสอบคุณ าพเครองมอ ดำเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. นำแบบประเม ินค ุณภาพบ ัณฑ ิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา คุณภาพบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และอัตลักษณ์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
วิทยาลัย  ได้ทำการตรวจสอบและวิพากษ์เพื่อให้เครื่องมือมี
ค วามตรงตาม เน ื้อห า  (Content validity) แล ้วน ำมา
ปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 
  2. นำแบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าที ่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 ส่วนได้แก ่ผู้บังคับบัญชา พยาบาลพี่เลี้ยง
ในช ุมชน  และเพ ื่อนร ่วมงาน  รวมถ ึงผ ู้น ำช ุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ที่บัณฑิตเป็นผู้รับผิดชอบ  
 6.4 การวิเคราะ ์ขอมล ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 ขอมลทัว ป 
  กลุ่มเปาหมาย คือ บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน
ของคณะพยาบาลศาสตร ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2555-2557 จำนวน 27 คน ส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานมาแล้ว 3 ปี(ร้อยละ 55.56) ปฏิบัติงานที่
แผนกผ ู้ปวยใน  (ร้อยละ 74.07) เป ็นเพศหญ ิง (ร้อยละ 
88.89) มีอายุอยู่ระหว่าง 20-25 ปี (ร้อยละ 66.67) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ระหว่าง 25,001-30,000 บาท (ร้อยละ 
59.26)  
 7.2 สรุปผลการวิจัยตามวัต ุประสงค์ 
  1. บัณฑ ิตท ุนพยาบาลชุมชน เม ื่อสำเร ็จ
การศึกษาแล้วได้ปฏิบ ัต ิงานตามบทบาทหน้าที่หลักทาง
คลินิกของพยาบาลวิชาชีพ ครบทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 99.56  
  2. บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ไดป้ฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชนครบตามภารกิจ 7 ด้าน 
ร้อยละ 73.46 ด้านที่ม ีการปฏิบัติมากที่ส ุด คือ ด้านการ
รักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นหรือการรักษาโรคทั่วไป (ร้อยละ 
81.23) รองลงมาค ือ  ด ้านการด ูแลโรคเร ื้อร ัง (ร ้อยละ 
76.31) และการดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ (ร้อยละ 75.07) 
ตามลำดับ  
  3. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
ค ุณว ุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications 
Framework : TQF) ท ั ้ง  6 ด ้าน  อย ู่ในระด ับด ี (𝑥𝑥  = 
3.92, SD = 0.40)  
  4. การประเม ินค ุณล ักษณะของบ ัณฑ ิต
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับดี (𝑥𝑥= 4.05 , SD = 0.48) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
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
ประเม ินค ุณล ักษณะของบ ัณฑ ิตตามอ ัตล ักษณ ์ของ
คณะพยาบาลศาสตร ์ รวมทุกด้านอยู่ในระดับดี (𝑥𝑥 = 
4.05 ,  
SD = 0.49) โดยด้านนอบน้อมถ่อมตน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
(𝑥𝑥 = 4.23, SD = 0.46 ) รองลงมาค ือ  ด ้านภาวะผ ู้นำ 
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 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน
อยู ่ในระดับมาก (𝑥𝑥= 3.90, SD = 0.65 ) 

  6. บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน มีความมุ่งมั่น 
ที่จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาลชุมชนต่อไป นานมากกว่า 6 ปี 
ร้อยละ 92.86 
8. การอ ิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลการวิจ ัย จะอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี ้
  1. การติดตามบัณฑิตท ุนพยาบาลชุมชน  
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทางคลินิกของพยาบาล
วิชาช ีพ พบว่า บัณฑ ิตท ุนพยาบาลชุมชนได ้ปฏ ิบ ัต ิงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ีทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ ครบทุกด้าน 
ร้อยละ 99.56 อธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
   เมื่อบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนได้สำเร็จ
การศึกษาแล้ว ทุกคนได้ปฏิบัติงานในคลินิก โดยส่วนหนึ่งได้
ปฏิบัติงานที ่โรงพยาบาลน้ำพอง (ร้อยละ 59.26) และอีก
ส่วนหนึ่งได ้ปฏ ิบ ัต ิงานที่โรงพยาบาลขอนแก่น (ร้อยละ 
40.75) ซึ่งกระจายอยู่ในแผนกต่าง  ได้แก่ แผนกผู้ปวยนอก 
(ร้อยละ 11.11) แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ร้อยละ 14.82) 
และแผนกผู้ปวยในมากที่สุด (ร้อยละ 74.07) ทำให้บัณฑิต
ทุนพยาบาลชุมชนทุกคนได้ปฏิบัติงานทั้งเวรเช้า เวรบ่าย
และเวรด ึก  ได ้หม ุน เว ียนและต ้องให ้การด ูแลผ ู้ปวย/
ผู้ใช ้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพของการดูแล 
ทำให ้ได ้ปฏ ิบ ัต ิงานตามบทบาทหน ้าท ี่ทางคล ิน ิกของ
พยาบาลวิชาชีพครบทุกด้าน สูงถึงร้อยละ 99.56 
  2. การติดตามบัณฑิตท ุนพยาบาลชุมชน  
ในการปฏิบัติงานในชุมชนตาม 7 ภารกิจ พบว่า บัณฑิตทุน
พยาบาลชุมชนได้ปฏิบัตงิานในชุมชนครบตาม 7 ภารกิจ 
โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การรักษาพยาบาลโรค
เบื้องต้นหรือการรักษาโรคทั่วไป (ร้อยละ 81.23) รองลงมา
คือ การดูแลโรคเรื้อร ัง และ การดูแลผู้ด ้อยโอกาสและ 
ผ ู้พ ิการ ตามลำด ับ  (ร ้อยละ 76.31, 75.07 ตามลำด ับ ) 
อธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
   เมื่อบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนได้สำเร็จ
การศึกษาแล้ว ได้ออกปฏิบัติงานในชุมชน พบว่า ด้านที่มี
การปฏิบัติมากที่สุด คือ การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นหรือ
การรักษาโรคทั่วไป (ร้อยละ 81.23) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินสุขภาพ การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัยแยกโรค 
การตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้คำแนะนำและคำปรึกษา
การพยาบาลรักษาโรคเบื้องต้น ทั้งในครอบครัวและในชุมชน 
รวมถึงการส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัย และการรักษาต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นบทบาทที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำเมื่อออกปฏิบัติงานใน
ชุมชน เพื่อให้การดูแลผู้ปวยและประชาชนในชุมชน  
  3. การติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand 
Qualifications Framework for Higher Education; 

TQF : HEd ) พบว่า คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications  
 
Framework : TQF) ม ีค ่า เฉล ี่ย โดยรวม  อย ู่ในระด ับด  ี
อธิบายผลการวิจ ัยไดว้ ่า การจ ัดการศ ึกษาในหลักส ูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2548 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้
ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร และได้
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีการประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ท ุกรายว ิช า  ซ ึ่งบ ัณ ฑ ิตท ุกคนต ้อ งผ ่าน เกณฑ ์ 
การประเม ินท ุกด ้าน ทำให ้บ ัณฑ ิตท ุนพยาบาลชุมชนมี
ค่าเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน (TQF) อยู่ใน
ระดับดี  
  4. การต ิดตามประเม ินค ุณล ักษณะของ
บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย และ อัตลักษณ ์ของคณะพยาบาลศาสตร  ์พบว่า  
การประเม ินคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยรวมอยู่ในระดับด ี(𝑥𝑥= 4.05 , SD 
= 0.48) ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 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 
) และการประเม ินคุณลักษณะของบัณฑิตทุนพยาบาล
ชุมชนตามอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร ์ พบว่า  
มคี่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับดี (𝑥𝑥 = 4.05 , SD = 0.49) 
โดยด้านนอบน้อมถ่อมตน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥𝑥 = 4.23 , 
SD = 0.46 ) อธ ิบายได ้ว ่า  การเร ียนจ ัดการสอนตาม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2548 วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย และของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นการบ่มเพาะ 
ปลูก ังความดีงาม ความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีความนอบ
น้อมถ่อมตน และอดทน เพื่อให้บัณฑิตเกิดอัตลักษณ ์ผ่าน
การเรียนรู้ท ี่หลากหลาย ไม่ว ่าจะเป็นการเรียนการสอน
ภาคท ษ  ีหรือภาคปฏิบัต ิการ กประสบการณ์วิชาชีพ 
Com-med ร่วมกับคณะวิชาต่าง  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เช ่น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึง
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนเป็นแบบอย่างที่ด ีอีกทั้ง
การติดตามนักศึกษาทุนพยาบาลชุมชนของโรงพยาบาล 
เจ้าของทุนทุกเดือน ซึ่งจะมีแบบอย่างของพยาบาลชุมชน
(Role Model) มาบอกเล่าเรื่องราวดี จากการทำงานใน
ช ุมชน มีการกล ับไปจ ิตอาสาในพ ื้นท ี่ ทำให ้บ ัณฑ ิตท ุน
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พยาบาลชุมชนได้เกิดการเรียนรูจ้นเกิดอัตลักษณ์ ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี และระดับดีมาก 
  5. ความพึงพอใจของบัณฑิตทุนพยาบาล
ชุมชนที่ม ีต่อตนเอง ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่ม ีต่อ
บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน และความพึงพอใจของชุมชนที่มี
ต่อบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ที่ปฏิบัติงานในชุมชน พบว่า 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพของบัณฑิตทุนพยาบาล
ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งจากการประเมินตนเอง
ของบัณฑิตและการประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนและ
ผู้นำช ุมชน มีความพ ึงพอใจต ่อบ ัณฑ ิตอย ู่ในระด ับมาก 
คุณลักษณะที่ชื่นชมมากคือ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ 
นอบน้อมถ่อมตน จิตอาสาอดทน เข้ากับชุมชนได้ดี และมี
ความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่อยู่ในระดับดีและดีมาก รวมถึง 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แ ห ่ง ช า ต ิ ( Thai Qualifications Framework : TQF) 
อธ ิบายได ้ว ่า การจ ัดการเร ียนการสอนตามหล ักส ูตร  
ทั้งภาคท ษ ีและภาคปฏิบัต  ิโดยเฉพาะภาคปฏิบัติท ี่ม ี
อาจารย์นิเทศจากวิทยาลัยคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีอาจารย์คอยดูแลให้คำปรึกษา 
ชี้แนะและเป็นกำลังใจ อีกทั้งในระหว่างการเรียนบัณฑิต 
ทุนพยาบาลชุมชนได้กลับไปทำจิตอาสาในชุมชนทุกภาค
การศึกษา จนทำให้เกิดผลลัพธ์คือความพึงพอใจ ต่อตนเอง
ของบัณฑิต และความพึงพอใจในตัวบัณฑิตของผู้เกี่ยวข้อง 
และความพึงพอใจของชุมชนที่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  
  6. ความมุ่งมั่นที่จะเป็นพยาบาลชุมชนต่อไป
ของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน พบว่า บัณฑิตทุนพยาบาล
ชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาลชุมชนตั้งแต่ 
6 ปีขึ้นไป ร้อยละ 92.86 จากผลการวิจัย อธิบายได้ว่า อาจ
เป ็นผลมาจากการท ี่บ ัณ ฑ ิต เป ็นคน ในพ ื้นท ี ่ได ้ผ ่าน
กระบวนการคัดเลือกเข้ามาศึกษาด้วยความสมัครใจ ผ่าน
กระบวนการจิตอาสาทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน ได้รับ
การคัดเลือกจากชุมชน ทำให้เกิดความสำนึกรักบ้านเกิด 
รวมถึงการติดตามของโรงพยาบาลเป็นประจำทุกเดือน ทำ
ให ้ได ้ร ับการปล ูก ังจากแบบอย ่าง(Role model) ของ
พยาบาลชุมชน ทำให้เห็นคุณค่าของการทำงานในชุมชน 
และการส่งนักศึกษาไปทำงานในชุมในระหว่างการ กปฏิบัติ 
จึงทำให้เกิดความผูกพันกับชุมชน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเสาวลักษณ์ แย้มตร ี, กัลยา ปังประเสริฐ และ
ศรีลำยอง สังข์ศิริ (2557) ที่ได้ศึกษาภาพ ันของนักศึกษา 
ที่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนกลุ่มนี้ พบว่า ภาพชีวิตอนาคตของ
นักศึกษาทุนพยาบาลชุมชน คือการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม ่
เป็นพยาบาลชุมชนที่ดีของประชาชน กลับไปทำงานยังถิ่น
ฐานบ้านเกิด นำคำสอน ตัวอย่างดี  และอัตลักษณ์ของ

สถาบัน ด้านจิตอาสา ภาวะผู้นำ นอบถ่อมตน และอดทน  
 
ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษา ไปสร้างประโยชน์สุขให้แก่
ครอบคร ัว และช ุมชน  ดำเน ินช ีว ิตตามแนวเศรษฐก ิจ
พอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
เชิดชูสถาบันตนเองตามที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบัน 
และศ ึกษ าหาความร ู้เพ ื่อพ ัฒ นาตน เองให ้ม ีค วามร ู้
ความสามารถ ทำให้บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนกลุ่มนี้ ยังคง
ม ุ่งม ั่นท ี่จะเป ็นพยาบาลช ุมชนต ่อไป  นอกจากน ั้นย ัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มยุรีย ์ไชยสันต์ (2559) เรื่อง การใช้ภูมิปัญญา
หมอพ ื้นบ ้านในการด ูแลส ุขภาพประชาชน  ตำบลโนน
สมบูรณ ์อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พบว่า ภูมิปัญญา
ของหมอพื้นบ้าน เป็นศาสตร์ในการรักษาและดูแลสุขภาพ
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที ่และนอกพื้นที่ โดยเกิดจาก
ความเชื่อ ความศรัทธา ของหมอพื้นบ้านที่มีต่อคร ูอาจารย์
ที่ถ่ายทอดความรู้มาจนถึงปัจจุบัน และเป็นความเชื่อ ความ
ศร ัทธา  ท ี่ผ ู้ม าร ับบร ิการม ีให ้ต ่อหมอพ ื้นบ ้าน  อาศ ัย
ทร ัพยากรท ี่ม ีอย ู่ในท ้องถ ิ่น  เป ็นหล ัก  เช ่น  สม ุน ไพร 
ที่สามารถปลูกข ึ้นเพ ื่อใช ้เอง หรือม ีอย ูต่ามปาในชุมชน  
เป็นการพึ่งพาอาศัยกันของชาวบ้าน มีการรักษาทั้งกายและ 
ใจควบคู่ก ันไป หมอพื้นบ้านจะเอาใจใส่ดูแลคนเจ็บปวย
อย่างใกล ้ช ิด การรักษาเป ็นเร ื่องของบ ุญค ุณ  ไม ่ใช ่การ
เรียกร้องค่าตอบแทน ซึ่งจากที่ได ้ศ ึกษาพบว่า ส่วนมาก 
หมอพื้นบ้านจะไม่รับเงิน หรือค่าบริการจากคนไข ้เพื่อจะถือ
ว่า รักษาให้หายตนเองก็จะได้บุญ บางครั้งแล้วแต่คนไข้จะ
เป็นผู้ให้นอกจากนี้หมอพื้นบ้านยังเป็นผู้ทรงคุณธรรมที่ควร
เชื่อถือและมีบทบาทในการคลี่คลายและแก้ปัญหาภายใน
หมู่บ้าน จึงเห็นได้ว่าหมอพื้นบ้านจะมีบทบาทในการเป็น 
ผู้เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านที่สำคัญ  
 จากการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าองค์
ความรู้ดังกล่าวมักไม่มีการรวบรวมหรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ 
ทำให้องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน จะสูญไปพร้อมกับหมอ
พื้นบ้านเพราะนอกจากไม่มีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้แล้วจาก
การสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านบางท่านให้ข้อมูลว่าไม่มีผู้ที่จะสืบ
ทอดความรู้ บางคนเชื่อว่าหากถ่ายทอดแล้วจะเป็นอันตราย
กับตัวเอง หรือเมื่อสืบทอดไปแล้วจะดูแลไม่ได้ไปทำให้ผิดข้อ
คะลำ อาจจะส่งผลมาสู่ผ ู้สอน หรือผู้ท ี่ส ืบทอดไป และ 
ที่องค์ความรู้เริ่มเลือนหายไปเพราะผู้ที่จะมาเรียนเอาวิชา
ความรู้ ไม่มีคุณสมบัติพอ ประกอบกับคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ให้
ความสนใจในวิธีการรักษาแบบพื้นบ้านมากนักและไม่สนใจ 
ที่จะเรียนรู้ ถึงจะไม่ให้ความสนใจ เมื่อมีความจำเป็นก็ยังไป
ร ับการร ักษาจากหมอพ ื้นบ ้านอย ู่ ซ ึ่งหากเป ็น เช ่นน ี้
การแพทย์พื้นบ้านคงเสื่อมคุณค่าและสูญสิ้นไปในที่สุด 
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พยาบาลชุมชนได้เกิดการเรียนรูจ้นเกิดอัตลักษณ ์ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี และระดับดีมาก 
  5. ความพึงพอใจของบัณฑิตทุนพยาบาล
ชุมชนที่ม ีต่อตนเอง ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่ม ีต่อ
บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน และความพึงพอใจของชุมชนที่มี
ต่อบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ที่ปฏิบัติงานในชุมชน พบว่า 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพของบัณฑิตทุนพยาบาล
ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งจากการประเมินตนเอง
ของบัณฑิตและการประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนและ
ผู้นำช ุมชน มีความพ ึงพอใจต ่อบ ัณฑ ิตอย ู่ในระด ับมาก 
คุณลักษณะที่ชื่นชมมากคือ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ 
นอบน้อมถ่อมตน จิตอาสาอดทน เข้ากับชุมชนได้ด ีและมี
ความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่อยู่ในระดับดีและดีมาก รวมถึง 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แ ห ่ง ช า ต ิ ( Thai Qualifications Framework : TQF) 
อธ ิบายได ้ว ่า การจ ัดการเร ียนการสอนตามหล ักส ูตร  
ทั้งภาคท ษ ีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะภาคปฏิบัติท ี่ม ี
อาจารย์นิเทศจากวิทยาลัยคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีอาจารย์คอยดูแลให้คำปรึกษา 
ชี้แนะและเป็นกำลังใจ อีกทั้งในระหว่างการเรียนบัณฑิต 
ทุนพยาบาลชุมชนได้กลับไปทำจิตอาสาในชุมชนทุกภาค
การศึกษา จนทำให้เกิดผลลัพธ์คือความพึงพอใจ ต่อตนเอง
ของบัณฑิต และความพึงพอใจในตัวบัณฑิตของผู้เกี่ยวข้อง 
และความพึงพอใจของชุมชนที่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  
  6. ความมุ่งมั่นที่จะเป็นพยาบาลชุมชนต่อไป
ของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน พบว่า บัณฑิตทุนพยาบาล
ชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาลชุมชนตั้งแต่ 
6 ปีขึ้นไป ร้อยละ 92.86 จากผลการวิจัย อธิบายได้ว่า อาจ
เป ็นผลมาจากการท ี่บ ัณ ฑ ิต เป ็นคน ในพ ื้นท ี่ ได ้ผ ่าน
กระบวนการคัดเลือกเข้ามาศึกษาด้วยความสมัครใจ ผ่าน
กระบวนการจิตอาสาทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน ได้รับ
การคัดเลือกจากชุมชน ทำให้เกิดความสำนึกรักบ้านเกิด 
รวมถึงการติดตามของโรงพยาบาลเป็นประจำทุกเดือน ทำ
ให ้ได ้ร ับการปล ูก ังจากแบบอย ่าง(Role model) ของ
พยาบาลชุมชน ทำให้เห็นคุณค่าของการทำงานในชุมชน 
และการส่งนักศึกษาไปทำงานในชุมในระหว่างการ กปฏิบัติ 
จึงทำให้เกิดความผูกพันกับชุมชน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเสาวลักษณ์ แย้มตร ี, กัลยา ปังประเสริฐ และ
ศรีลำยอง สังข์ศิริ (2557) ที่ได้ศึกษาภาพ ันของนักศึกษา 
ที่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนกลุ่มนี้ พบว่า ภาพชีวิตอนาคตของ
นักศึกษาทุนพยาบาลชุมชน คือการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
เป็นพยาบาลชุมชนที่ดีของประชาชน กลับไปทำงานยังถิ่น
ฐานบ้านเกิด นำคำสอน ตัวอย่างดี  และอัตลักษณ์ของ

สถาบัน ด้านจิตอาสา ภาวะผู้นำ นอบถ่อมตน และอดทน  
 
ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษา ไปสร้างประโยชน์สุขให้แก่
ครอบคร ัว และช ุมชน  ดำเน ินช ีว ิตตามแนวเศรษฐก ิจ
พอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ด ีทำให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
เชิดชูสถาบันตนเองตามที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบัน 
และศ ึกษ าหาความร ู้เพ ื่อพ ัฒ นาตน เองให ้ม ีค วามร ู้
ความสามารถ ทำให้บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนกลุ่มนี ้ยังคง
ม ุ่งม ั่นท ี่จะเป ็นพยาบาลช ุมชนต ่อไป  นอกจากน ั้นย ัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มยุรีย ์ไชยสันต์ (2559) เรื่อง การใช้ภูมิปัญญา
หมอพ ื้นบ ้านในการด ูแลส ุขภาพประชาชน  ตำบลโนน
สมบูรณ ์อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พบว่า ภูมิปัญญา
ของหมอพื้นบ้าน เป็นศาสตร์ในการรักษาและดูแลสุขภาพ
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที ่และนอกพื้นที่ โดยเกิดจาก
ความเชื่อ ความศรัทธา ของหมอพื้นบ้านที่มีต่อครู อาจารย์
ที่ถ่ายทอดความรู้มาจนถึงปัจจุบัน และเป็นความเชื่อ ความ
ศร ัทธา  ท ี่ผ ู้ม าร ับบร ิการม ีให ้ต ่อหมอพ ื้นบ ้าน  อาศ ัย
ทร ัพยากรท ี่ม ีอย ู่ในท ้องถ ิ่น  เป ็นหล ัก  เช ่น  สม ุน ไพร 
ที่สามารถปลูกข ึ้นเพ ื่อใช ้เอง หรือม ีอย ูต่ามปาในชุมชน  
เป็นการพึ่งพาอาศัยกันของชาวบ้าน มีการรักษาทั้งกายและ 
ใจควบคู่ก ันไป หมอพื้นบ้านจะเอาใจใส่ดูแลคนเจ็บปวย
อย่างใกล ้ช ิด การรักษาเป ็นเร ื่องของบ ุญค ุณ  ไม ่ใช ่การ
เรียกร้องค่าตอบแทน ซึ่งจากที่ได ้ศ ึกษาพบว่า ส่วนมาก 
หมอพื้นบ้านจะไม่รับเงิน หรือค่าบริการจากคนไข ้เพื่อจะถือ
ว่า รักษาให้หายตนเองก็จะได้บุญ บางครั้งแล้วแต่คนไข้จะ
เป็นผู้ให้นอกจากนี้หมอพื้นบ้านยังเป็นผู้ทรงคุณธรรมที่ควร
เชื่อถือและมีบทบาทในการคลี่คลายและแก้ปัญหาภายใน
หมู่บ้าน จึงเห็นได้ว่าหมอพื้นบ้านจะมีบทบาทในการเป็น 
ผู้เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านที่สำคัญ  
 จากการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าองค์
ความรู้ดังกล่าวมักไม่มีการรวบรวมหรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ 
ทำให้องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน จะสูญไปพร้อมกับหมอ
พื้นบ้านเพราะนอกจากไม่มีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้แล้วจาก
การสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านบางท่านให้ข้อมูลว่าไม่มีผู้ที่จะสืบ
ทอดความรู้ บางคนเชื่อว่าหากถ่ายทอดแล้วจะเป็นอันตราย
กับตัวเอง หรือเมื่อสืบทอดไปแล้วจะดูแลไม่ได้ไปทำให้ผิดข้อ
คะลำ อาจจะส่งผลมาสู่ผ ู้สอน หรือผู้ท ี่ส ืบทอดไป และ 
ที่องค์ความรู้เริ่มเลือนหายไปเพราะผู้ที่จะมาเรียนเอาวิชา
ความรู้ ไม่มีคุณสมบัติพอ ประกอบกับคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ให้
ความสนใจในวิธีการรักษาแบบพื้นบ้านมากนักและไม่สนใจ 
ที่จะเรียนรู้ ถึงจะไม่ให้ความสนใจ เมื่อมีความจำเป็นก็ยังไป
ร ับการร ักษาจากหมอพ ื้นบ ้านอย ู่ ซ ึ่งหากเป ็น เช ่นน ี้
การแพทย์พื้นบ้านคงเสื่อมคุณค่าและสูญสิ้นไปในที่สุด 
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