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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 8 ด้าน ซึ่งประกอบ
ด้วยสมรรถนะด้านจริยธรรมจรรยาบรรณและกฎหมาย, สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ, สมรรถนะด้านภาวะผูน้ ำ� การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ, สมรรถนะด้านวิชาการและการวิจยั , สมรรถนะ
ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ, สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และสมรรถนะด้านสังคม โดยอาศัยวิธีการเดลฟายเป็น
เทคนิคที่มีผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 20 ท่าน ตอบแบบสอบถามจ�ำนวนสามรอบ โดยในแต่ละรอบผู้วิจัยจะสรุปค�ำตอบของรอบนั้นเพื่อ
เป็นข้อมูลส�ำหรับตอบค�ำถามในรอบถัดไป การสอบถามจะหยุดลงเมื่อได้ข้อสรุปที่มั่นคง และได้ค่าทางสถิติ ข้อสรุปพบว่าเกณฑ์
ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เป็นดังนี้ สมรรถนะที่ 1 มี 7 ตัวบ่งชี้ 25 เกณฑ์ประเมิน, สมรรถนะที่ 2 มี 5 ตัวบ่งชี้ 94 เกณฑ์
ประเมิน, สมรรถนะที่ 3 มี 3 ตัวบ่งชี้ 12 เกณฑ์ประเมิน, สมรรถนะที่ 4 มี 4 ตัวบ่งชี้ 20 เกณฑ์ประเมิน, สมรรถนะที่ 5 มี 3
ตัวบ่งชี้ 15 เกณฑ์ประเมิน, สมรรถนะที่ 6 มี 2 ตัวบ่งชี้ 9 เกณฑ์ประเมิน, สมรรถนะที่ 7 มี 3 ตัวบ่งชี้ 12 เกณฑ์ประเมิน และ
สมรรถนะที่ 8 มี 1 ตัวบ่งชี้ 5 เกณฑ์ประเมิน จากนั้นน�ำเครื่องมือไปทดลองใช้กับหัวหน้าหอผู้ป่วย, หัวหน้าเวร และบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์ที่ส�ำเร็จการศึกษาไม่เกิน 2 ปี จ�ำนวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นโดยรวม เท่ากับ .9868 แล้วจึงน�ำไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจากสี่ภาคของประเทศไทย ภาคเหนือ 16 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 คน ภาคกลาง 30 คน และภาคใต้ จ�ำนวน 30 คน
รวม 112 คน แล้วหาค่าความเชือ่ มัน่ ซ�ำ้ อีกครัง้ ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเชือ่ มัน่ โดยรวม เท่ากับ .9810 และพบว่าพยาบาลมีคา่ เฉลีย่
สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพสูงสุด และสมรรถนะทีเ่ ป็นไปได้มากในการน�ำไปใช้ คือ สมรรถนะด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนา, ตัวบ่งชี้, เกณฑ์การประเมิน, สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

Abstract

The purpose of this study were to create the evaluated indicator and criteria of register nurses
competencies. Eight evaluated criteria were : 1) the Ethics, Code of conduct and the Law; 2) Core Nursing and
Midwifery Practices; 3) Professional Characteristics; 4) Leadership, Management, and Quality Improvement; 5)
Academics and Research competencies; 6) Communication and Relationship; 7) Information Technology and
Social Competency. The criterions were developed by 20 experts answer questionnaires in three In each round,
the preparation of a summary of the answers to the questions surrounding it as the basis for the next round.
It is believed that the answer in each round is a scalar to “correct” more inquiry which finally stops on a solid
conclusion and statistics. The conclusion showed that, the first competency has seven indicators and 25
criterions, the second has five indicators and 94 criterions, the third has three indicators and 12 criterions, the
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forth has four indicators and 20 criterions, the fifth has three indicators and 15 criterions, the sixth has two
indicators and nine criterions, the seventh has three indicators and 12 criterions and the eighth has one
indicator and five criterions. The instruments were checked for their reliability by head nurse and incharge nurse
who use them to evaluate the biginner nurses, the figure were 0.9868. Then retested by the sample from four
parts of Thailand are 16 from North, 36 from Northeast, 30 from Central and 30 from South part, totally 112
persons. The figure were 0.9810. And found that a highest average was Professional Characteristics
competency. Regarding the possibility to use the evaluating register nurses competencies were show that the
Core Nursing and Midwifery Practices and Communication and Relationship received the high level and others
received the medium level.
Keywords: Development, Indicator, Criterion, Register Nurses Competencies

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญหลายบริบท
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
และประชากร ซึง่ มีผลต่อภาวะสุขภาพ และการดูแลด้านสุขภาพ
ของประชาชน พอสรุปได้ดังนี้ (สภาการพยาบาล, 2552)
ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของประเทศไทยที่เคยมีการเติบโต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า นอุ ต สาหกรรมและ
ด้านบริการ ประเทศไทยประสบความผันผวนในทางเศรษฐกิจ
ท�ำให้มีการปิดกิจการ ลดก�ำลังการผลิต มีผู้ว่างงาน และคน
ยากจนเพิ่มมากขึ้น เกิดภาวะเครียดในประชาชนที่ได้รับผล
กระทบเหล่านี้ คนไทยประสบปัญหาด้านสุขภาพ รวมทั้งมีการ
ขยายสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพมากขึ้น ประชากรโดยรวมมี
ระดับการศึกษาเพิม่ ขึน้ ประชาชนรับรูแ้ ละตระหนักในสิทธิของ
ตนเองมากขึ้น มีการฟ้องร้องมากขึ้นเมื่อคุณภาพการรักษา
พยาบาลไม่เป็นไปตามความคาดหวัง มีการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการวินิจฉัย และการ
รักษาที่ทันสมัย ท�ำให้การรักษาได้ผลดีขึ้น การเดินทางไป
ต่างประเทศทีม่ คี วามรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเดินทางด้วย
เครือ่ งบินโดยสารทีส่ ามารถบรรทุกผูโ้ ดยสารได้ครัง้ ละมาก ๆ มี
โอกาสที่จะช่วยแพร่กระจายโรคระบาดพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศหนึ่งแพร่ไปยังประเทศอื่น ๆ และทวีปอื่นได้ในเวลา
อันสั้น การควบคุมการระบาดของโรคจึงเป็นไปด้วยความยาก
ล�ำบากขึ้น อิทธิพลจากต่างชาติเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต
ประจ�ำวัน จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวกับบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสุขภาพจะเป็นฝ่าย
ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของระบบบริ ก ารสุ ข ภาพที่
พึงประสงค์ของประชาชน และต้องให้บริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
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เข้าถึงได้อย่างต่อเนื่องและต้องสนองตอบต่อความต้องการ
ด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ระบบบริการ
สุขภาพในอนาคตจะต้องการภาวะผู้น�ำค่อนข้างสูงที่สามารถ
น�ำการเปลีย่ นแปลงสร้างสรรค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมการบริการ
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถพัฒนาหน่วยบริการ
สุขภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
ปัจจุบันวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีบุคลากรใน
ระบบสาธารณสุขของประเทศจ�ำนวนมากทีส่ ดุ มีบทบาทส�ำคัญ
ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
ทัง้ ระยะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน และโรคเรือ้ รัง รวมทัง้ การฟืน้ ฟูสภาพ
(สภาการพยาบาล, 2552) โดยปฏิบัติทั้งในชุมชน และสถาน
บริการสาธารณสุขทุกระดับ ในสภาพการณ์ปัจจุบัน พบว่ายังมี
ปัญหาและปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ
การพยาบาล และการผดุงครรภ์ การจัดการศึกษา และการวิจยั
ตลอดจนด้านกฎหมายและองค์กรวิชาชีพ สถานการณ์ และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นท�ำให้การศึกษาพยาบาลต้องมีการเตรียมตัว
รองรับในการผลิตบัณฑิต พยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ เพื่อให้
บริ ก ารได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ในปัจจุบนั มีผเู้ ข้ารับบริการด้านสุขภาพชาวต่างชาติเพิม่ มากขึน้
และเป็นผลจากการที่พยาบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีการจัดท�ำ
ข้อตกลงยอมรับการร่วมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน
ดังนั้นพยาบาลยุคใหม่ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษา
เพื่อการสื่อสาร รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (ขนิษฐา
นันทบุตร, 2555)
การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพตามระบบสุ ข ภาพใหม่ จึ ง
เป็นการให้บริการสุขภาพเชิงรุก ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
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สุขภาพทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ด้านการศึกษาพยาบาลได้มี
วิวฒ
ั นาการขึน้ มาเป็นวิชาชีพตามมาตรฐานสากล และได้รบั การ
สนับสนุนจากรัฐบาลให้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพของตนเอง
เพื่อให้สามารถควบคุม และพัฒนาการประกอบวิชาชีพของ
พยาบาล และผดุงครรภ์ให้มมี าตรฐาน และมีคณ
ุ ภาพทีเ่ หมาะสม
กั บ ความต้ อ งการของสั ง คม ผู ้ รั บ บริ ก ารมี ค วามปลอดภั ย
พยาบาลที่ส�ำเร็จการศึกษา คิดเป็น ท�ำเป็น และมีจริยธรรม
ทัน ต่ อการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม
ในแต่ละยุคสมัย
ดังนั้น สถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล จึงต้องมี
ความพร้อมในการสร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ สามารถ
ให้การพยาบาลได้อย่างมีมาตรฐาน และมีความรู้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมการตัวบ่งชี้และพัฒนาเกณฑ์ประเมิน
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ามารถน�ำมาประเมิน
ความสามารถของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ว่ามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ เป็นการสร้าง
แนวทางในการปฏิ บั ติ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีมาตรฐาน และยังมั่นใจว่าผลผลิตจากการ
ศึกษาพยาบาล มีคุณภาพ คุ้มค่า สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. พัฒนาตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพ
2. ทดสอบคุ ณ ภาพเกณฑ์ ป ระเมิ น สมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพ

กรอบแนวคิดในการท�ำวิจัย

ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ศึกษาเอกสาร ต�ำรา งานวิจยั
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ค วามรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สมรรถนะวิ ช าชี พ
พยาบาล คุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพและน�ำมาวิเคราะห์
และน�ำมาสังเคราะห์สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโดยใช้กรอบตาม
มติของสภาการพยาบาล ปี 2553 ซึ่งแบ่งสมรรถนะออกเป็น
8 ด้าน แล้วน�ำมาก�ำหนดตัวบ่งชี้และสร้างเกณฑ์ประเมิน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้
เดลฟายเทคนิคในการสรุปความเห็นจาก ผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ให้ได้
เกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ และน�ำเกณฑ์ที่ได้ไป
ใช้ เ พื่ อ ตรวจสอบมาตรฐาน การเป็ น พยาบาลวิ ช าชี พ ของ
ประเทศไทย โดยมีวิธีด�ำเนินการวิจัย เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 ก�ำหนดสมรรถนะ และตัวชี้วัด ของ
สมรรถนะแต่ละด้าน ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง คือผูเ้ ชีย่ วชาญ
ซึ่งประกอบด้วย 1) พยาบาล ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน
หรือเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาและ
โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐหรือเอกชนไม่ต�่ำกว่า 10 ปี และมีใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่
และยังปฏิบัติงานอยู่ และ 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและ
ประเมินผล หมายถึงผูท้ ที่ ำ� งานด้านการสอนในสาขาวิชาการวัด
และประเมิ น ผล หรื อ ปฏิ บั ติ ง านด้ า นสาขาวิ ช าการวั ด และ
ประเมินผลมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และยังปฏิบัติงานอยู่ โดย
ผู้วิจัยเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง ได้ผู้เชี่ยวชาญทางการ
พยาบาล จ�ำนวน 18 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล และ
ประเมินผล จ�ำนวน 2 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักการของเดลฟาย
เทคนิค ที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 17 คนขึ้ น ไปอั ต รา
ความคลาดเคลื่อนจะยิ่งลดน้อยลงมากโดยแบบตรวจสอบ
รายการนี้ แ บ่ ง เป็ น สองส่ ว น ส่ ว นแรกเป็ น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของ
ผู้เชี่ยวชาญ และส่วนที่สองให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความเห็นว่า
เห็ น ด้ ว ย หรื อ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย และมี ค� ำ ถามปลายเปิ ด เพื่ อ ผู ้
เชี่ ย วชาญแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นแก้ ไ ข โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบตรวจสอบรายการตัวบ่งชี้
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 8 ด้าน และแบบร่างเกณฑ์ประเมิน
ดังนี้คือ สมรรถนะที่ 1 มี 7 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 2 มี 5 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ 3 มี 3 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 4 มี 4 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
ที่ 5 มี 3 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 6 มี 2 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 7 มี
3 ตัวบ่งชี้ และสมรรถนะที่ 8 มี 4 ตัวบ่งชี้ ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์
ขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยน�ำแบบตรวจสอบตัวบ่งชี้วัด
ตามสมรรถนะทั้ง 8 ด้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้ให้ค�ำเสนอแนะ
ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ น�ำมาปรับปรุงและด�ำเนินการตามข้อเสนอ
แนะเพื่อน�ำไปใช้ในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบ
ตัวบ่งชี้วัด ในแต่ละสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น
2.1 น�ำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ในแต่ละสมรรถนะมาปรับเปลี่ยน
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การพัฒนาเกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

ข้อความ ให้มีความชัดเจน กระชับ และเข้าใจตรงกัน น�ำ
สมรรถนะแต่ละด้าน และดัชนีแต่ละข้อ มาสร้างเครื่องมือ
ประเมินแบบมาตรการให้คะแนน 5 ระดับ ตามทฤษฎี และหลัก
การสร้างเกณฑ์ประเมิน
2.2 ก� ำ หนดเกณฑ์ ป ระเมิ น ในแต่ ล ะดั ช นี และ
ให้ความหมายเกณฑ์ประเมินแต่ละดังนีร้ ะดับ 5 ดีมาก หมายถึง
ระดับสมรรถนะที่ผู้รับการประเมินมีความสามารถในระดับสูง
มาก สามารถคิด/ตัดสินใจ หรือปฏิบัติได้โดยอิสระ, ระดับ 4 ดี
หมายถึง ระดับสมรรถนะทีผ่ รู้ บั การประเมินมีความสามารถใน
ระดับสูง สามารถคิด/ตัดสินใจ หรือปฏิบัติได้ภายใต้การดูแล
ของผูน้ เิ ทศในบางครัง้ , ระดับ 3 พอใช้ หมายถึง ระดับสมรรถนะ
ที่ผู้รับการประเมินมีความสามารถในระดับปานกลาง สามารถ
คิด/ตัดสินใจ หรือปฏิบัติได้ภายใต้การดูแลของผู้นิเทศ, ระดับ
2 ต้องช่วยเหลือ หมายถึง ระดับสมรรถนะที่ผู้รับการประเมิน
มีความสามารถในระดับต�ำ่ ไม่สามารถคิด/ตัดสินใจ หรือปฏิบตั ิ
ได้โดยไม่มีผู้ช่วยเหลือแนะน�ำ และ ระดับ 1 ต้องแก้ไขหมายถึง
ระดับสมรรถนะที่ผู้รับการประเมิน ไม่สามารถคิด/ตัดสินใจ
หรือปฏิบัติได้ ต้องฝึกซ�้ำ
2.3 น�ำเครื่องมือประเมินสมรรถนะที่ปรับปรุงแล้ว
ส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการ
อีกครั้ง ในครั้งนี้ประกอบด้วย
		 สมรรถนะที่ 1 มี 7 ตัวบ่งชี้ 25 เกณฑ์ประเมิน
สมรรถนะที่ 2 มี 5 ตัวบ่งชี้ 94 เกณฑ์ประเมิน สมรรถนะที่ 3
มี 3 ตัวบ่งชี้ 12 เกณฑ์ประเมิน สมรรถนะที่ 4 มี 4 ตัวบ่งชี้ 20
เกณฑ์ประเมิน สมรรถนะที่ 5 มี 3 ตัวบ่งชี้ 15 เกณฑ์ประเมิน
สมรรถนะที่ 6 มี 2 ตัวบ่งชี้ 9 เกณฑ์ประเมิน สมรรถนะที่ 7 มี
3 ตัวบ่งชี้ 12 เกณฑ์ประเมิน และ สมรรถนะที่ 8 มี 1 ตัวบ่งชี้
5 เกณฑ์ประเมินโดยสมรรถนะที่ 8 มีตวั บ่งชี้ ลดลงจาก 4 เหลือ
เพียง 1 เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสมรรถนะ ด้านสังคมจะ
ประเมินในรายละเอียดได้ยากเพราะผู้ประเมินไม่ได้ใกล้ชิดกับ
ผู้ถูกประเมิน ถึงขั้นทราบในทุกรายละเอียด จึงปรับลดให้เหลือ
เพียงตัวบ่งชี้เดียวเพื่อสามารถประเมินได้ชัดเจนขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำเกณฑ์
ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ไปใช้โดยน�ำเกณฑ์ประเมิน
สมรรถนะพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ พั ฒ นาแล้ ว ไปใช้ กั บ บั ณ ฑิ ต
พยาบาลศาสตร์ที่ส�ำเร็จการศึกษาไม่เกิน 2 ปี และพยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วยหรือหัวหน้าเวร ในสถานพยาบาลเอกชน
ด้วยวิธีการ ดังนี้คือ วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือหลัง
น�ำไปทดลองใช้ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน�ำเกณฑ์
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ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ไปใช้
จากนั้นน�ำมาใช้กลับกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการ
สุ ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น โดยสุ ่ ม จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศจากภาคเหนื อ
ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุม่ โรงพยาบาล
มาภาคละ 1 แห่ง 2) บัณฑิตพยาบาลที่ส�ำเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาเอกชน ในประเทศไทย ไม่เกิน 2 ปี ตาม
โรงพยาบาลที่สุ่มได้ทั้งหมดจาก 4 ภาค โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 112 คน แล้วน�ำมาหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือหลัง
จากน�ำไปใช้ และความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการน�ำ
ไปใช้ซำ�้ อีกครัง้ แล้วจัดท�ำคูม่ อื เกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพ

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้เสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์พร้อมเครื่องมือ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ เมือ่ ผ่านการตรวจสอบแล้วจึงด�ำเนิน
การ ดังนี้
1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น ถึงอธิการบดี ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยพยาบาล และ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
วิจัย
2) ติดต่อผู้รับผิดชอบในการประสานงานในแต่ละ
สถาบัน
3) ท� ำ หนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบ
สอบถาม และการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั โดยการน�ำแบบสอบถาม
ไปท�ำความเข้าใจด้วยตนเอง และการเก็บรวบรวมข้อมูลกลับ
ทางไปรษณีย์

การวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์หาค่าความถี่ของการตอบ
ค�ำถามแต่ละข้อ และเลือกข้อที่เห็นด้วยที่มีค่าความถี่ร้อยละ
80 ขึ้นไป แสดงว่ามีความเห็นสอดคล้องกัน
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง (Index
of item objective congruence; IOC) ถ้าค่าความสอดคล้อง
มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้อง
ขัน้ ตอนที่ 3 วิเคราะห์คา่ ความถี่ และร้อยละของการ
ประเมินความเป็นไปได้ในการน�ำเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ
พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ พั ฒ นาแล้ ว ไปใช้ ข้ อ ที่ มี ค ่ า ความถี่ ตั้ ง แต่
ร้อยละ 70 ขึน้ ไป ถือว่ามีความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้ในระดับ
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มากข้อที่มีค่าความถี่ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 69 ถือว่ามีความเป็นไป
ได้ในการน�ำไปใช้ระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าความถี่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ถือว่ามีความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้ต�่ำ วิเคราะห์
ข้อมูล โดยการหาค่าความเชื่อมั่นของเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพ ด้วยสูตรการหาความเชื่อมั่นของครอนบาค
(Cronbach’s Coefficient Alpha) ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.7
จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผลการวิจัย

จากเทคนิคเดลฟายทีม่ ขี นั้ ตอนและระเบียบแบบแผน
ทีช่ ดั เจน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญตอบแบบสอบถามจ�ำนวนสามรอบ โดย
ในแต่ละรอบผู้วิจัยจะสรุปค�ำตอบของรอบนั้นเพื่อเป็นข้อมูล
ส�ำหรับตอบค�ำถามในรอบถัดไป โดยเชื่อมั่นว่าค�ำตอบในแต่ละ
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รอบจะถูกเกลาให้ "ถูกต้อง" มากยิ่งขึ้น ซึ่งสุดท้ายการสอบถาม
จะหยุดลงเมื่อได้ข้อสรุปที่มั่นคง และการน�ำเสนอค�ำตอบด้วย
สถิติ (statistical group response) ผู้วิจัยน�ำเสนอตารางที่
1 - 3 เพื่อแสดงที่มาของเครื่องมือที่ใช้, ตารางที่ 4 - 6 แสดงผล
ที่ได้จากการน�ำเครื่องมือไปใช้ และใช้สัญลักษณ์ C1 แทน
สมรรถนะด้านจริยธรรมจรรยาบรรณและกฎหมาย, C2 แทน
สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์, C3
แทน สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ, C4 แทน สมรรถนะ
ด้านภาวะผู้น�ำการจัดการและการพัฒนาคุณภาพ, C5 แทน
สมรรถนะด้านวิชาการและการวิจัย, C6 แทน สมรรถนะด้าน
การสือ่ สารและสัมพันธภาพ, C7 แทน สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ และ C8 แทน สมรรถนะด้านสังคม

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้วัดในแต่ละสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญ
สมรรถนะ/		 เห็นด้วย			 ไม่เห็นด้วย 		
จ�ำนวนตัวบ่งชี้ (ข้อ)
จ�ำนวน		 ร้อยละ
จ�ำนวน		 ร้อยละ
C1/7
C2/5
C3/3
C4/4
C5/3
C6/2
C7/3
C8/4

20
20
20
20
20
20
20
19

100
100
100
100
100
100
100
95

0
0
0
0
0
0
0
1

ข้อคิดเห็น

0
0
0
0
0
0
0
5

ตารางที่ 2 ค่าความสอดคล้องในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหาของตัวบ่งชี้ในแต่ละสมรรถนะโดยผู้เชี่ยวชาญ
สมรรถนะ

จ�ำนวนตัวบ่งชี้

จ�ำนวนเกณฑ์ประเมิน

IOC

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

7
5
3
4
3
2
3
1

25
94
12
20
15
9
12
5

0.90-1.00
0.80-1.00
0.90-1.00
0.80-1.00
0.80-1.00
0.90-1.00
0.90-1.00
0.80-1.00

ตารางที่ 3 ค่าความเชื่อมั่นของเกณฑ์ประเมินโดยรวมหลังน�ำไปทดลองใช้ และหลังจากน�ำไปใช้จริง
α หลังทดลองใช้
0.9868

α หลังน�ำไปใช้จริง
0.9810
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ตารางที่ 4 ค่าความเชื่อมั่นของเกณฑ์ประเมินรายด้านและโดยรวมหลังจากน�ำไปใช้จริง
α

α หลังน�ำไปใช้จริง

α C1
α C2
α C3
α C4
α C5
α C6
α C7
α C8
α Total

0.9061
0.9845
0.9447
0.9701
0.9602
0.9331
0.9417
0.9751
0.9810

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยในแต่ละสมรรถนะโดยสรุป
สมรรถนะ

X

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

3.75-4.54
2.70-4.10
4.08-4.57
3.75-4.12
3.53-3.88
3.67-4.22
3.78-4.18
3.74-3.86

ตารางที่ 6 จ�ำนวนร้อยละคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพไปใช้ (n = 112)
สมรรถนะ
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

มาก
n

ร้อยละ

76
87
72
76
73
81
76
77

67.90
77.70
64.30
67.90
65.20
72.30
67.90
68.80
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ความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้
ปานกลาง
n
ร้อยละ
35
24
38
33
35
31
36
35

31.30
21.40
33.90
29.50
31.30
21.70
32.10
31.30

น้อย
n

ร้อยละ

1
1
2
3
4
0
0
0

0.90
0.90
1.80
2.70
3.60
0.00
0.00
0.00

The Development of Criterion Onevaluation Register Nurses Competencies

สรุปและอภิปรายผล

1. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นในการก�ำหนดตัว
บ่งชีว้ ดั สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นด้วยกับตัวบ่ง
ชีว้ ดั ในแต่ละสมรรถนะสอดคล้องกันทุกสมรรถนะ (ตามตาราง 1)
แสดงให้เห็นว่าพยาบาลวิชาชีพที่ส�ำเร็จการศึกษาใหม่จ�ำเป็น
ต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานในการให้การพยาบาล
แก่ผใู้ ช้บริการทุกวัย ทัง้ ทีม่ สี ขุ ภาพดี ภาวะเสีย่ งและเจ็บป่วย ใน
สถานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ โดยมีความรู้แบบ
กว้าง ๆ ในการพยาบาลผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรค และความเจ็บป่วย
ที่เป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศ การป้องกันปัญหา และความ
เจ็บป่วยเหล่านั้น มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล
ที่ไม่ซับซ้อนในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การให้การ
พยาบาลผู้ที่เจ็บป่วย ทั้งในภาวะเฉียบพลัน เรื้อรัง มีความรู้
ความสามารถระดับพืน้ ฐานในการพยาบาลผูป้ ว่ ยในภาวะวิกฤติ
ฉุกเฉิน และการผดุงครรภ์ (สภาการพยาบาล, 2553)
2. แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพทีไ่ ด้จาก
การวิจัยจะสามารถน�ำไปใช้ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
ที่ส�ำเร็จการศึกษาใหม่ (ไม่เกิน 2 ปี) ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานมากนัก (Elaine & Birgit, 2000) ต้องอาศัย
การชี้น�ำจึงจะท�ำได้ หรือใช้ประเมินผู้ที่มีประสบการณ์การ
ท�ำงานมาก่อนแต่มีการเปลี่ยนแปลงที่ท�ำงานหรือย้ายที่ท�ำงาน
ใหม่จงึ มีสภาพทีเ่ ป็นผูเ้ ริม่ ต้นใหม่ได้เช่นกันโดยเห็นได้จากเกณฑ์
ที่น�ำไปประเมินมีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง (Benner, 1984)
3. จากตารางที่ 5 พบว่าสมรรถนะด้านการปฏิบัติ
การพยาบาล และการผดุงครรภ์มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด โดยจากการ
วิจัยพบว่าที่ตัวบ่งชี้ที่ 4 ความรู้ความสามารถด้านการพยาบาล
ครอบครั ว และการผดุ ง ครรภ์ มี ค ่ า เฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด โดยเฉพาะ
ในเกณฑ์ประเมินในส่วนของการ ท�ำคลอดปกติ การตัด และ
ซ่อมแซมฝีเย็บ และส่งต่อตามความจ�ำเป็น มีคะแนนเฉลี่ย
รายข้อต�ำ่ สุด โดยให้เหตุผลว่าในช่วงของการฝึกภาคปฏิบตั ขิ ณะ
ที่อยู่ในแผนกห้องคลอดมีประสบการณ์ในการท�ำคลอด และ
การตัดฝีเย็บแค่ตามประสบการณ์ขั้นต�่ำ และเมื่อจบมาท�ำงาน
จริงอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน การท�ำคลอด และการตัดฝีเย็บ
เป็นหน้าทีข่ องแพทย์ พยาบาลไม่ได้ลงมือปฏิบตั จิ งึ ไม่เกิดความ
ช�ำนาญ
4. จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่าความเป็นไปได้ใน
การน�ำสมรรถนะไปใช้ มีค่าแตกต่างกันโดยสมรรถนะที่มีความ
เป็นไปได้มาก คือ สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาล และ
การผดุงครรภ์ และสมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ
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ทั้งนี้เป็นผลจากการที่สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ เป็นสมรรถนะเฉพาะของวิชาชีพพยาบาลซึง่
ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในสถานศึกษา
ต่อเนือ่ งไปจนท�ำงานจริง บุคลากรพยาบาล ถือเป็นผูท้ มี่ บี ทบาท
ส�ำคัญในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับงานการบริการให้กับผู้ป่วย
ครอบครัว และชุมชน เนือ่ งจากพยาบาล เป็นบุคลากรกลุม่ ใหญ่
และใกล้ชดิ กับผูร้ บั บริการมากทีส่ ดุ การปฏิบตั งิ านของพยาบาล
ถื อ เป็ น ลั ก ษณะงานที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น วิ ช าชี พ เนื่ อ งจาก
มีการน�ำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
โดยมี เ ครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น วิ ช าชี พ นั่ น คื อ
การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการพยาบาล การเปรียบเทียบ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ ารพยาบาล กับขัน้ ตอนการแก้ไขปัญหาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่วนสมรรถนะด้านการสื่อสาร
และสัมพันธภาพ เป็นเรื่องใกล้ตัว และมีความส�ำคัญในยุคสมัย
ที่ปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการด้านสุขภาพชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
และเป็นผลจากการที่พยาบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีการจัดท�ำ
ข้อตกลงยอมรับการร่วมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน
ประเทศไทยในฐานะผู้น�ำด้านบริการสุขภาพในกลุ่มประเทศ
อาเซียน จึงมีโอกาสดีที่จะได้รับประโยชน์อย่างมาก วิชาชีพ
การพยาบาลซึ่งมีส่วนร่วมอย่างส�ำคัญในธุรกิจ บริการสุขภาพ
จึงควรตื่นตัว และเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะสถาบันการ
ศึ ก ษาพยาบาลซึ่ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการผลิ ต พยาบาลที่ มี
ศักยภาพในการท�ำงานให้บริการสุขภาพได้ดีในสังคม ของ
อาเซียน ควรรับทราบข้อมูลและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้นว่า การลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพ
การพยาบาลของอาเซี ย นเมื่ อ ปี 2549 เพื่ อ ที่ จ ะริ เ ริ่ ม การ
เปลี่ยนแปลงสถาบันให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันในประชาคมอาเซียน และสังคมภายนอก (อุดมรัตน์
สงวนศิริธรรม, 2555). และยังต้องมีการเตรียมพร้อมส�ำหรับ
สมรรถนะด้านการสื่อสาร และสัมพันธภาพ และพยาบาล
ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (Stull, 1968) เนื่องจากในปัจจุบัน
มีผู้เข้ารับบริการด้านสุขภาพชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น และเป็น
ผลจากการที่พยาบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีการจัดท�ำข้อตกลง
ยอมรับการร่วมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน (สุจิตรา
เหลืองอมรเลิศ, 2555) เมื่อไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว
บัณฑิตพยาบาลต้องเตรียมพร้อมเพือ่ ให้บริการการพยาบาลเพือ่
รองรับผูป้ ว่ ยต่างชาติทเี่ ข้ามารับบริการสุขภาพและการพยาบาล
ในไทย อย่างต่อเนื่องและจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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ดังนั้นการจัดการศึกษาพยาบาลต้องเตรียมพร้อม
เพื่อให้พยาบาลมีสมรรถนะอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากลักษณะ
เฉพาะของวิชาชีพ สมรรถนะทั้ง 8 ด้าน โดยรวมนี้ จะช่วยให้
พยาบาลวิชาชีพที่ส�ำเร็จการศึกษาใหม่ เห็นภาพรวมของความ
เป็นวิชาชีพพยาบาลที่จะสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ตาม
ขอบเขตของวิชาชีพอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบ เป็นผูร้ ว่ ม
งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านการศึกษา พบว่าบัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะ
ในด้านการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ์ความสามารถ
ต�่ำกว่าด้านอื่น ๆ แต่เป็นสมรรถนะที่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับ
วิชาชีพพยาบาล จึงต้องมีการปรับการฝึกทักษะด้านการปฏิบัติ
ในขณะที่ศึกษาในแต่ละสถาบันให้มากขึ้น และจัดการเรียน
การสอนให้มีความรู้ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
2. ด้านบริการ ควรมีการประเมินทักษะทางด้าน
การสือ่ สาร และสัมพันธภาพเป็นระยะ ๆ และมีการเสริมทักษะ
ด้านการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ และเป็นที่ยอมรับของสากล
3. ด้านบริหาร สถานพยาบาลจึงควรเตรียมการ
พั ฒ นาสมรรถนะในด้ า นการพยาบาลครอบครั ว และการ
ผดุงครรภ์ เพื่อเป็นการเสริมทักษะให้กับพยาบาลที่ส�ำเร็จ
การศึกษาใหม่
ค�ำขอบคุณ
ผู ้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการพยาบาล รวมถึง
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