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การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ

พยาบาลในปัจจุบนั 2) พฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต   สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ และ 3) ประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีทัง้แบบวิจัยเชิงคณุภาพ
และแบบวจิยัเชิงปริมาณ กลุม่ผู้ให้ข้อมลูแบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์และตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญจ านวน 23 คน ซึ่งได้มาจากการคดัเลือกแบบเจาะจง และ 2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูใน
การตอบแบบประเมนิ ได้แก่ พยาบาล จ านวน 365 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มประชากรแบบแบ่งชัน้ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจัย คือ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ แบบสอบถามความคิดเห็นสองฉบบั โดยใช้เทคนิควิจัย 
EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) และแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพพการพยาบาล การ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติบรรยาย ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์เนือ้หา การวิเคราะห์ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น  (PNI modified) 
และการวเิคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) 

                ผลการวจิยัพบวา่ 
                1.  การศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลตามสภาพ

ปัจจบุนั ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พบวา่ประกอบด้วย 11 สมรรถนะ 186 ตวัชีว้ดั 
                2.  การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน

อนาคต  สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ พบวา่ประกอบด้วย 9 สมรรถนะ 112 ตวัชีว้ดัท่ีมีองค์ประกอบ 1) ด้านความรู้ 
2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล และ 3) ด้านทกัษะ 

                3.  การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาล ในอนาคต  สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในภาพรวมค่าดชันีล าดับความส าคญัของความ
ต้องการจ าเป็น (PNI modified) ทัง้ 9 สมรรถนะ เท่ากับ 0.31 และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) 
พบวา่ สมรรถนะท่ีต ่ากวา่เกณฑ์และควรได้รับการพฒันา 3 สมรรถนะ เพ่ือรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

56260802 : Major (DEVELOPMENT EDUCATION) 
Keyword : DEVELOPMENT OF COMPETENCY MODEL, ESSENTIAL PROFESSION COMPETENCY MODEL 
FOR NURSING, THE NAVAL MEDICAL DEPARTMENT 

LT. ORAWAN SUPANPOP : THE DEVELOPMENT OF ESSENTIAL PROFESSION 
COMPETENCY MODEL FOR FUTURE NURSING UNDER THE JURISDICTION OF THE 
NAVAL MEDICAL DEPARTMENT  THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR 
CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, PH.D. 

This research aimed to 1) study competency and profession competency model for nursing at 
the present time 2) development of the essential profession competency model for future nursing of the naval 
medical department and 3) evaluate needs of development of the essential profession competency model 
for future nursing of the naval medical department. This research was conducted by applying mixed 
research methodology by both qualitative research and quantitative research. The informants consisted of 
two groups which were 1) the group who were interviewed and filled in a questionnaire, included 23 experts 
by purposive selection and 2) the group who filled in an evaluation from, including 365 nurses that under the 
jurisdiction of the naval medical department by using stratified random sampling. The research instruments 
were an interview from structure interview and questionnaires by using EDFR technique and evaluation from 
profession competency of nursing. The data were analyzed by statistics descriptive, median, interquartile 
rang, mean, standard deviation, content analysis modified priority needs index (PNI modified) and matrix 
analysis. 

                The results of this thesis were as follow: 
                1.  The study competency and profession competency model for nursing at the 

present time which defined by nursing agencies consisted of 11 competencies (186 indicators) 
                2.  The development of the essential profession competency model for future 

nursing of the naval medical department consisted of 9 competencies (112 indicators) which were indicators 
of 1) knowledge 2) attributes and 3) skills 

                3. The evaluate needs of development of the essential profession competency 
model for future nursing under the jurisdiction of the naval medical department found that analyzing of 
modified priority needs index (PNI modified) overview in 9 competencies equal 0.31. And by using matrix 
analysis is lower than specified criterion and must be improved consisted of 3 competencies for the essential 
profession competency model for future nursing of the naval medical department  
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ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาพัฒนศึกษาทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้
การศกึษาระดบัปริญญาเอก และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ เอือ้อ านวยความสะดวก 
ขอบคณุเพื่อนๆ ป.เอก พฒันศกึษา รุ่น 5 ที่คอยช่วยเหลอื ดแูลและเป็นก าลงัใจให้กนัและกนัตลอดมา 

ขอขอบพระคุณ ท่านเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ผู้อ านวยการ
วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ที่ได้ให้ความอนเุคราะห์สถานท่ีให้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ขอขอบพระคุณ
ผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มีความเมตตาและให้ความอนุเคราะห์ในการ
ให้ข้อมลูส าคญัในการสมัภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจัยในครัง้นี ้และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม ขอบคุณพี่ๆน้องๆวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์
ทหารเรือ ที่คอยช่วยและให้ก าลงัใจมาตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้ความรักความอบอุ่น คอยเป็นก าลังใจ และให้การ
สนบัสนนุเร่ืองการศกึษามาโดยตลอด 

คณุค่าและประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ผู้ วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณของบิดา 
มารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคณุทกุท่าน ท่ีได้ให้การอบรมสัง่สอน ในการประสทิธ์ิประสาทวิชาความรู้ ให้
ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า และเป็นก าลงัใจ ให้แก่ผู้วิจยัอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
 ปรากฏการณ์สากลที่เก ิดขึน้ทัว่ท ุกม ุมโลกจากกระแสโลกาภิวตัน์ ผ ่านการ
ติดต่อสื่อสารกันง่ายขึน้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสง่ผลให้มีการที่เกิดการเคลื่อนย้ายทุน การ
แลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการ น าไปสูก่ารเจริญเติบโตของตลาดอยา่งรวดเร็ว ผ่านการลงทุนท่ี
หลากหลาย  เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรหรือจากการย้ายถ่ินฐานท่ีอาศัย น ามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น ด้านสงัคมและวฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกิจท่ีก่อให้เกิดการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ ซึ่งแน่นอนท่ีสดุทุก
ประเทศต้องมีปรับตวั พัฒนาศักยภาพของบุคลากร จากกระบวนการจัดการความรู้ต่างๆ และ
องค์กรก็ต้องมีการพฒันาและปรับตวัโดยการพฒันาระบบการบริหารจัดการ การน าเทคโนโลยีท่ีมี
ความทนัสมัยมาใช้ น ามาซึ่งความสามารถในการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ๆสง่ผลให้
สามารถแขง่ขนักบัตลาดโลกได้ ซึง่ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถยอ่มได้เปรียบอยา่งยิ่งในยคุปัจจุบนัท่ี
สงัคมมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Truss, Mankin, and Kelliher 
(2012)  
 

 ดงันัน้การด ารงชีวิตและการท างานในโลกศตวรรษท่ี 21 จากรูปแบบและความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกิจท่ีเปลีย่นไป สงัคมและเศรษฐกิจท่ีขบัเคลื่อนด้วยความรู้ การสร้างคนท างานท่ีเป่ียม
ด้วยนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับมือภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่
อาจคาดคิดในโลกเศรษฐกิจทุกวนันี ้การท างานเป็นทีมจึงมีความส าคัญมากขึน้ท่ีประกอบด้วย
ผู้คนหลากหลายชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ผ่านเคร่ืองมือสื่อสาร ด้วยเหตุนี ้ทกัษะการเรียนรู้ 
ทกัษะด้านไอซีที ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตวั จึงทวีความส าคญัมากในโลกท่ี
ตลาดแรงงานท่ีมีลกัษณะไร้พรมแดน การพึง่พาอาศยัในระบบโลกท่ีเพิ่มมากขึน้จากความก้าวหน้า
ในเทคโนโลยีด้านการขนส่งและการสื่อสารท่ีช่วยเพิ่มสะดวกในการขับเคลื่อนย้ายผู้ คนและ
เคลือ่นย้ายข้อมลูขา่วสารในระดบัโลกเป็นไปได้งา่ย ท าให้สงัคมมีความเป็นพหุนิยมมากขึน้ ดงันัน้
การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การสื่อสาร และการแก้ไขความขดัแย้งจากความแตกต่างท่ีหลากหลาย



 2 
 
ทางวัฒนธรรม จึงกลายเป็นทักษะท่ีส าคัญด้วยเหตุนีพ้ลเมืองในศตวรรษท่ี 21 จึงต้องเข้าใจ
ธรรมชาติของระบบท่ีพึ่งพาอาศยักันสงูขึน้ และพฒันาทกัษะ ความรู้ และ ทศันคติ และภูมิทศัน์
การเรียนรู้ท่ีเปลีย่นไป จากความก้าวหน้าทางไอซีทีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตท่ีเปลี่ยนแปลงภูมิทศัน์
การเรียนรู้โดยไม่ยึดติดการเรียนรู้แบบเดิมๆท่ีจ ากัดในห้องเรียน นอกจากนีเ้คร่ืองมือสื่อสารแบบ
ใหม่ เช่น สื่อสงัคม (Social media) ท่ีช่วยขยายการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายมากขึน้ จึงเป็นปัจจัยท่ี
ส าคัญท่ีส่งผลต่อรูปแบบการท างาน การใช้ชีวิต และการเรียนรู้  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาพืน้ฐาน, 2556) 
 

 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกท่ีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ  
สงัคมของไทยซึง่ต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
และการพฒันากลไกตา่งๆ  ซึง่การเปลีย่นแปลงท่ีส าคญัระดบัโลกได้แก่ 1) กฎ กติกาใหม่ของโลก  
โดยเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจท่ีมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม  สิทธิ 
มนุษยชน และธรรมาภิบาล การให้ความส าคญักับการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและการ
สร้างความเป็นธรรมในการแขง่ขนัให้สงูขึน้ 2) การปรับตวัเข้าสูเ่ศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง 
รวมทัง้ภมิูภาคเอเชียทวีความส าคญัเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง 
เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวนั และ กลุม่ประเทศอาเซียน ท่ีมีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมโลก ขณะท่ีนโยบายการเปิดประเทศของจีน รัสเซีย พลวตัการขยายตวัของบราซิล
และอินเดีย และการเพิ่มขึน้ของชนชัน้กลางในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มก าลังซือ้ในตลาดโลก  
นอกจากนีก้ารรวมกลุม่ในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญ่ีปุ่ น และ
อินเดียและการเป็นประชาคมอาเซียนเม่ือปลายปี 2558 ท่ีผ่านมารวมทัง้กรอบความร่วมมืออ่ืนๆ 
อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิค 3) การเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายขุองโลกอยา่งตอ่เน่ืองโดยในช่วง
ปี พ.ศ. 2555-2559 ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึน้เป็น 81.9 ล้านคน และการเป็นสงัคม
ผู้สงูอายุของประเทศส าคัญๆ ในโลก มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายก าลงัคนข้ามประเทศเกิด 
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ขณะท่ีโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็น
การใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึน้ ท าให้การพฒันาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้ ทกัษะ และความ
ช านาญ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อใช้ทดแทนก าลงัแรงงานท่ีขาดแคลน จากประเทศท่ี
เข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุเพิ่มขึน้ 4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก จากอุณหภูมิโลกสงูขึน้สภาพ
ภมิูอากาศแปรปรวน เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติบอ่ยครัง้และทวีความรุนแรง สญูเสยีความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศในหลายพืน้ท่ีของโลก เกิดการอพยพย้ายถ่ิน แยง่ชิงทรัพยากร มีการระบาดของโรค
เพิ่มขึน้ จากโรคอุบติัใหม่ อุบติัซ า้ท่ีก่อให้เกิดปัญหาสขุภาพของประชากร  5) ความก้าวหน้าทาง
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เทคโนโลยี จากการเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีไม่เทา่เทียมกนัในแตล่ะประเทศท าให้เกิดความเหลื่อมล า้ใน
การพฒันา จึงเป็นความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและลดความเหลื่อมล า้
(รวีวรรณ ศรีเพ็ญ และ วิจิตรา กสุมุภ์, 2555, pp. 225-253)  
   

 นอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในระดับโลกยังมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศด้วย โดยเฉพาะในสว่นท่ีมีผลต่อการพฒันาศกัยภาพของบุคคลากร ได้แก่ 1) การ 
เปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจจากอัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการท่ี
ตา่งประเทศท่ีความสนใจเข้ามาลงทุนท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สง่ผลให้มี 
น าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เป็นปัจจัยสนบัสนุนในการผลิตและการบริการ น ามาซึ่งการ
เปลีย่นแปลง กฎ และระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง 
เศรษฐกิจ 2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสงัคมจากการก้าวสู่สงัคมผู้สูงอายุ เน่ืองจากมี 
โครงสร้างประชากรท่ีวยัสงูอายุเพิ่มขึน้ วยัเด็กและวยัแรงงานลดลง เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
จากตา่งประเทศ สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม รวมทัง้ปัญหาจากการมีพฤติกรรม
เสี่ยง เช่น การเสพยา เสพติด โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เป็นต้น (รวีวรรณ ศรีเพ็ญ และ วิจิตรา 
กสุมุภ์, 2555, pp. 225-253) โดยเฉพาะจากการรวมตวัของประชาคมอาเซียน ท าให้ประเทศไทย
ได้รับความสนใจจากต่างประทศเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึน้ จึงจ าเป็นต้องมีพัฒนาบุคลากรให้มี
คณุภาพ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนักบันานาประเทศ (กฤษนนัท์ เลาะหนบั, 2555) เน่ืองจาก 
"คน" เป็นทรัพยากรในการบริหารท่ีมีคุณค่าท่ีสุด การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital 
Management) จึงเป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มในทนุทางปัญญาของคนในองค์กรให้มีศกัยภาพสงู และ
มีพลงัในการท างาน ซึ่งสง่ผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จขององค์กรอย่างยัง่ยืน (ส านกังาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ม.ป.ป.) ปัจจัยท่ีส าคญัในการพฒันาทุนมนุษย์เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงนัน้มีความส าคญัตัง้แต่ระดบัองค์กร
ในการก าหนดทิศทางในการพัฒนา แนวทางในการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ เป็นต้น  
(รติพร  ถึงฝ่ัง และ โกศล  จิตวิรัตน์, 2552, p. 27) 
 

 จากสถานการณ์การเปลีย่นแปลงท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ทัง้ในโลกและภายในประเทศ
มีผลท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงด้านท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ท าให้ประเทศ
ไทยต้องก าหนดแผนในการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสมโดยได้อัญเชิญหลกั  “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัปัจเจก ครอบครัว 
ชุมชน สงัคม  จนถึงระดบัประเทศ เพื่อมุ่งให้เกิดภมิูคุ้มกนัและช่วยให้สงัคมไทยสามารถยืนหยดัอยู่
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ได้อยา่งมั่นคง ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว รวมทัง้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม เพื่อให้การพฒันาประเทศสูค่วามสมดุลและยัง่ยืน โดยให้ความส าคญักับการมี
สว่นร่วมของทุกภาคสว่นในสงัคมในกระบวนการพฒันาประเทศโดยยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” โดยการยกระดบัคุณภาพคน ท่ีมีการ
เช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันาอย่างบูรณาการ ทัง้มิติตวัคน สงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง เพื่อเป็นพลงัในขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไทย (ส านกันายกรัฐมนตรี, 
ม.ป.ป. : ออนไลน์) โดยการพฒันาทกัษะ ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิตบนฐานความรู้
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมการ ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี มาเป็นกลไก
ส าคญัในการพฒันาเพื่อรองรับการแข่งขันกับนานาประเทศ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2557: 
ออนไลน์) และใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร ระหว่างประชาชนภายในประเทศและใน
ประชาคม ซึง่ช่วยให้เกิดความสะดวกมากขึน้ (Virasakdi et al., 2011)  
  

 ดังนัน้เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีภารกิจทัง้ ท่ี รับผิดชอบในปัจจุบันและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตทัง้ภายในประทศ และภายนอกประเทศ ส านกังานข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) จึงได้ก าหนดนโยบายการพฒันาและบริหารก าลงัคนภาครัฐโดยให้ความส าคัญกับการ
พฒันาบุคลากรเพ่ือยกระดบัสมรรถนะ (ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2556, p. 3) 
โดยแต่ละกระทรวงน าไปก าหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบติัให้มีความเหมาะสม ในสว่นการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.
2555 - 2559 โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนอย่างรอบด้าน โดยการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศกึษาและการเรียนรู้อยา่งเทา่เทียม และพฒันาสิง่แวดล้อมท่ีสามารถสง่เสริมการ
เรียนรู้ ผลติและพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ยกระดบัคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาสู่สากล ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ (ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2555, pp. 4-5) และในระดบัอุดมศึกษาก็ได้ให้ความส าคญักับการ
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล การพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ประกอบวิชาชีพ การพัฒนาสมรรถนะในการท างานข้ามวัฒนธรรม การพัฒนาสมรรถนะด้าน
ภาษาองักฤษ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, p. 2) โดยสถาบนัการศึกษามีการ
ปรับตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยเฉพาะในสภาวะท่ีมีการแข่งขันระหว่างผู้ ให้บริการ
ด้วยกนัเพิ่มมากขึน้ ทัง้ด้านการผลิตและพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาให้เป็นก าลงัคนท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และสามารถเป็นก าลงัแรงงานไร้พรมแดนได้ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, p. 96) โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพบณัฑิตในด้านการสือ่สาร และ
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การติดตอ่ประสานงานเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้ภาษากลางในประชาคมอาเซียนและทัว่
โลก นอกจากนีย้งัเป็นภาษาสากลท่ีเป็นพืน้ฐานการศึกษาในการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์อีก
ด้วย (ศนูย์บริการวิชาการแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ม.ป.ป.) 
 

 ในส่วนกระทรวงสาธารณสขุได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหาร
จดัการเพื่อสนบัสนุนการจัดบริการ โดยพฒันาก าลงัคนให้มีขีดความสามารถท่ีเหมาะสม  พฒันา
ระบบสนับสนุนและพัฒนาบุคลกรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็ม
ศักยภาพในการดูแลปัญหาสุขภาพของประชาคม (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสขุ, 2552, p. 38) โดยมีนโยบายการสง่เสริมยกระดบัให้สถานบริการสาธารณสขุภายใน 
ประเทศทัง้บุคลากรและมาตรฐานการบริการท่ีเป็นสากล เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสขุภาพของภูมิภาค(Medical Hub) ในภูมิภาคอาเซียน (ส านกัการพยาบาล ส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ, 2555, pp. 21-22) มุ่งผลิตและพฒันาศกัยภาพก าลงัคนด้านสขุภาพ
ให้มีคณุภาพ มีการกระจายตวัท่ีเหมาะสม (ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ, 
2557, p. 34) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบุคลากรในวิชาชีพเพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลงจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากความเห็นชอบในความตกลงการยอมรับคุณสมบติั
ร่วมของบุคคลากรในวิชาชีพตามมาตรฐานท่ีก าหนด (Mutual Recognition Arrangement; MRA)  
 

 ส าหรับสภาการพยาบาลซึ่งมีหน้าท่ีในก าหนดขอบเขต ควบคุมมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพฯได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร ฉบบัท่ี 3 ( พ.ศ. 2555-2559 ) โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้บุคลากรในวิชาชีพมีการพฒันาก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านสขุภาพของประชาชนทกุภาคสว่นเป็นอยา่งดี มีคณุภาพได้มาตรฐานและปลอดภยัใน
ทกุระดบับริการสขุภาพ รวมทัง้สามารถท างานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน  และวิชาชีพอ่ืนทัง้
ภาครัฐและเอกชน สร้างเครือข่ายและท างานเช่ือมโยงกับองค์กรระหว่างประเทศ (สภาการ
พยาบาล, 2555, pp. 21-22) โดยให้ความส าคัญตัง้แต่กระบวนการผลิต เพราะพยาบาลเป็น
วิชาชีพหนึ่งท่ีจ าเป็นต้องพฒันาศกัยภาพให้ทนัต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในทุก
มิติ ทัง้ความสามารถในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถใน
การให้การบริการในระดบัสากล โดยเฉพาะผลจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากโลกาภิวตัน์ท าให้มี
ความก้าวทางทางเทคโนโลยี สง่ผลให้ระบบการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทศัน์เพื่อ
พัฒนาและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการให้บริการท่ีมีคุณภาพมีสมรรถนะท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ อีกทัง้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านบริการสุขภาพของ
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ประชาชนภายในประเทศ ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกท่ีต้องการด้านบริการสขุภาพท่ีมี
ความหลากหลายมากขึน้ (สภาการพยาบาล, 2555, pp. 21-22) 
 

  วิชาชีพพยาบาลในประเทศไทยได้รับการยอมรับในด้านการบริการทางสขุภาพอยู่
มาก ซึง่ถือวา่เป็นจุดแข็ง(strength) ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นโอกาส (opportunity) ดงันัน้การพฒันา
ขีดความสามารถของบุคลากรในวิชาชีพจึงถือวา่มีสว่นท่ีส าคญัมาก ระบบบริการทางด้านสขุภาพ 
พยาบาลนบัวา่ผู้ ท่ีใกล้ชิดกับผู้ รับบริการมากท่ีสดุในการให้การบริการต้องค านึงถึงความต้องการ
ของผู้ รับบริการท่ีแตกต่างกัน ทัง้เชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม  พยาบาลจึงต้องมีการ
พฒันาองค์ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ  (McCarthy., Cassidy., Graham., & 
Dympna Tuohy, 2013, p. 339)  รวมทัง้ทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศซึ่งในขณะนี ้
เข้ามามีบทบาทในการให้บริการมากขึน้ เช่น ระบบการดูแลสขุภาพทางไกล (Tele Health) ซึ่ง
นบัวา่มีประโยชน์มากตอ่สถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีผู้สงูอายุมีจ านวนเพิ่มมากขึน้น ามาซึ่งโรคเรือ้รัง
ตา่งๆ อีกทัง้ยงัสามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในระบบการบริการทางด้านสขุภาพได้โดยเฉพาะ
ในยคุท่ีขาดแคลนพยาบาล (Lin, Lord, YJ., & Hu li za zh HC, 2009) โดยการน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลทางการพยาบาล ท าให้สะดวกและรวดเร็ว พยาบาลมีเวลา
ดแูลผู้ ป่วยเพิ่มมากขึน้ ซึง่นอกจากจะมีประโยชน์ในการให้บริการทางด้านสขุภาพแล้วยงัสามารถ
น าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ สนบัสนุนการตดัสินใจทางคลินิก (Benton, 2011, pp. 4-8) และ
นอกจากนีย้งัสามารถน ามาใช้ในการบริการทางสขุภาพท่ีตอบสนองตอ่สถานการณ์ในปัจจุบนัแบบ
ไร้พรมแดน  
 

 จากการสงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะพยาบาล 
เช่น (รติพร  ถึงฝ่ัง และ โกศล  จิตวิรัตน์, 2552, pp. 27-36) ได้กลา่วถึงสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล
ท่ีต้องมีการพฒันาบุคลากรเพื่อให้มีทกัษะมากขึน้ ได้แก่ 1) ด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะทกัษะใน
การพูดภาษาอังกฤษ 2) ด้านภาวะผู้น า โดยการพฒันาองค์ความรู้  ทักษะในการปฏิบติั การ
พฒันางานวิจัย สร้างนวตักรรม 3) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีเหตุผล รอบคอบ 4) 
ความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 5) ด้านสมรรถนะการปฏิบติังานโดยเฉพาะตวั
แปรด้านจิต ควรมีการศกึษาให้มากขึน้ 6) ด้านการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งตอ่เน่ือง เช่น 
การศกึษาเพิ่มเติมการอบรม การมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา ประเมินผลกระทบ 
ประเมินผลการปฏิบติั เป็นต้น จะช่วยให้บุคลากรมีการพฒันาสมรรถนะของตนเอง และสามารถ
ปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลกาภิวตัน์ท่ีจะเกิดขึน้ได้อยา่งเหมาะสม 7) การบูรณาการท างาน
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ร่วมกับทีมสุขภาพอ่ืนเก่ียวข้องกับการปฏิบติัโดยการผสมผสานด้านทกัษะของทีมสขุภาพ (skill 
mix) และจากการศกึษาสมรรถนะพยาบาลขององค์กรทางการศกึษาพยาบาลขัน้สงูแห่งเมสแซสซู
เซส (Massachusetts Department of Higher Education Nursing) กลา่วถึงสมรรถนะหลกัของ
พยาบาล 11 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) 2) ด้านการดูแลท่ีมีผู้ ป่วย
เป็นศูนย์กลาง(Patient Centered Care) 3) ด้านการพยาบาลบาลท่ีมีความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) 4) ด้านภาวะผู้น า (Leadership) 5) ด้านหลกัพืน้ฐานในการปฏิบติั (System-
Based Practice) 6) ด้านสารสนเทศ (Informatics) 7) ด้านการสื่อสาร (Communication) 8) ด้าน
การประสานและท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 9) ด้านความปลอดภยั (Safety) 
10)  ด้านการปรับปรุงคณุภาพการบริการ (Quality Improvement) และ 11) ด้านการใช้หลกัฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based Practice) (The Massachusetts Department of Higher Education, 
2014a) ในสว่นของสภาพยาบาลได้ก าหนดสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ (Competency of Registered Nurse) เพื่อให้การบริการของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย 2)  สมรรถนะ
ด้านการปฏิบติัการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3) ด้านคุณลกัษณะเชิงวิชาชีพ 4) ด้านภาวะผู้น า 
การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ 5) ด้านวิชาการและการวิจัย 6) ด้านการสื่อสารและ
สมัพนัธภาพ 7) ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 8) ด้านสงัคม (สภาการพยาบาล, 2553, p. 2) การ
ก าหนดขอบเขตการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันบาง
ประการ ส าหรับสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ในประเทศไทย ซึ่ง
หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือด้วยจะยึดสมรรถนะผู้ประกอบ
วิชาชีพท่ีสภาการพยาบาลก าหนดใช้เป็นกรอบในการปฏิบติังาน ร่วมกับปฏิบติัตามยุทธศาสตร์ท่ี
กรมแพทย์ทหารเรือก าหนด ซึ่งในช่วงพ.ศ. 2559-2562  ได้ก าหนดให้บุคลากรในสงักัดท่ีรวมถึง
พยาบาลวิชาชีพด้วยต้องให้การสนบัสนุนการปฏิบติังานของก าลงัพลของกองทพัโดยการเตรียม
ความพร้อมด้านสขุภาพให้กบัก าลงัพล พฒันาการให้บริการสขุภาพท่ีมีคณุภาพ สร้างความเช่ือมั่น
และไว้วางใจแก่ผู้ รับบริการ เพิ่มประสทิธิภาพระบบบริการทางการแพทย์ ตอบสนองความต้องการ
ของก าลงัพลกองทัพเรือและครอบครัวและให้บริการประชาชนทั่วไป ร่วมกับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์และพัฒนา
คณุภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ, ม.ป.ป. : ออนไลน์)  
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 วิชาชีพพยาบาลไม่วา่จะอยูใ่นสงักดัใดก็ตามก็ยงัคงเป็นวิชาชีพท่ีให้บริการแก่สงัคมในการ
ดูแลสุขภาพทัง้ในยามปกติและยามเจ็บป่วย จากการปฏิ รูประบบสุขภาพท่ีน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการ ยกระดับการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการและความคาดหวงัของผู้มารับการบริการท่ีมีความหลากหลาย
มากขึน้ พยาบาลจ าเป็นต้องมีการพฒันาสมรรถนะให้มีความเหมาะสมเพื่อให้บริการท่ีมีคุณภาพ 
และปลอดภยั ปัจจุบนัระบบการสร้าง พฒันาและจดัการบุคลากรด้านสขุภาพจากการศกึษาพบว่า
ยงัไม่มีระบบการวางแผนและก าหนดนโยบายเร่ืองบุคลากรท่ีเน้นลงไปในรายละเอียดของทกัษะ 
(skill mix) ท่ีเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านีคื้อความท้าทายในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร      
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันและก าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคตอันใกล้ (จรวยพร  
ศรีศศลกัษณ์, พงษ์พิสทุธ์ิ  จงอุดมสขุ, อรพรรณ  ศรีสขุวฒันา, ทิพิชา โปษยานนท์, & วลยัพร  พชั
รนฤมล, 2556, p. 23) จากความท้าทายและความหลากหลายด้านท าให้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
ผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองของบุคลากร โดยเฉพาะสมรรถนะในเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นในการ
ให้บริการทางการพยาบาลท่ีต้องสร้างความรู้อยา่งกว้างขวางให้เกิดขึน้ เพื่อให้บุคลากรวิชาชีพการ
พยาบาล มีความรู้ สมรรถนะท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง(สมชาติ กิจยรรยง 2556, p. 70) 
โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จากกระแสโลกาภิวัตน์ อีกทัง้จากการรวมตัวของ
ประชาคมตา่งๆโดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในหลายๆด้าน
ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ระบบบริการทางด้านสขุภาพ โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลซึง่เก่ียวข้องและใกล้ชิด
กบัผู้ รับบริการมากท่ีสดุ จึงจ าเป็นต้องมีการพฒันาองค์ความรู้ สมรรถนะในด้านต่างๆให้มีความ
ทนัสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการทางด้านสขุภาพ อีกการพฒันาสมรรถนะ 
เชิงวิชาชีพยังช่วยประกันคุณภาพการบริการและคงไว้ซึ่งคุณค่าของวิชาชีพทางการพยาบาล  
(Chan et al., 2010) โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ท่ีต้องให้การบริการ
ให้กบับุคลากรทัง้กองทพัและครอบครัว ประชาชนในประเทศและประชาคม ซึ่งในปัจจุบนัพบว่า
ปัญหาสุขภาพมีความซับซ้อนและมีความรุนแรงมากขึน้ เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสขุภาพ การพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพส าหรับพยาบาล สงักดักรมแพทย์ทหารเรือจึงเป็น
สิ่งท่ีจ าเป็น จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะยังไม่พบข้อบ่งชีเ้ฉพาะของ
สมรรถนะในแตล่ะด้าน  
 

 ด้วยเหตผุลดงักลา่วผู้วิจยัเห็นวา่การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของวิชาชีพการ
พยาบาลต้องมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้โดยเฉพาะ
สมรรถนะในเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต ส าหรับพยาบาลวิชาชีพ สงักัดกรม
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แพทย์ทหารเรือ  โดยผู้ วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาในองค์ประกอบท่ีเป็นข้อบ่งชีเ้ฉพาะของ
สมรรถนะในแต่ละด้านโดยเฉพาะ ได้แก่ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) 2) ด้านคุณลกัษณะสว่น
บุคคล (Attributes) และ 3) ด้านทักษะ (Skills) ซึ่งในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยจะใช้ภาษาในเชิง
ข้อความเป็นสือ่ในการอธิบาย โดยมีการพิจารณาแบง่องค์ประกอบของสมรรถนะในแตล่ะด้านเป็น
กลุ่มย่อยๆ โดยเกิดจากการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การพัฒนาองค์กร การพัฒนา
บุคลากร แนวโน้มการพฒันาวิชาชีพในสว่นท่ีเก่ียวข้องกับพยาบาล มาใช้ในการพิจารณาในการ
จัดกลุ่มสมรรถนะในแต่ละด้าน รูปแบบท่ีได้จากการพัฒนานี ้สามารถน ามาใช้เป็นรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะของพยาบาล สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ และสว่นท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ ซึ่งจะเป็น
สว่นส าคัญประการหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลให้มีมาตรฐานและและ
สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนในประเทศ ประชาคมในการให้บริการด้านสขุภาพทัง้ใน
ปัจจุบนัและอนาคต 
 
ข้อค าถามของการวิจัย 
 

 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการหาค าตอบของการวิจัยในครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อ
ค าถามของการวิจยั ไว้ดงันี ้ 
 1.  สภาพปัจจุบนัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลที่ก าหนดโดย
หน่วยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพพยาบาล มีรูปแบบอยา่งไรบ้าง 
 2.  รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ ควรมีรูปแบบอยา่งไร   
 3.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ เป็นอยา่งไร 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ไว้ดงันี ้ 
 1.  เพื่อศกึษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลตามสภาพปัจจุบนั 
 2.  เพื่อพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ    
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 3.  เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  

 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในครัง้นีมี้ขอบเขตของการวิจยั ดงันี ้ 
  

 1.  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
  การวิจยัครัง้นี ้ศกึษาเฉพาะสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยให้ครอบคลมุองค์ประกอบของสมรรถนะ ในคุณลกัษณะ 3 
ด้าน คือ คือ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) 2) ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล (Attributes) และ 3) ด้าน
ทกัษะ (Skills)   
  

 2.  ขอบเขตด้านพืน้ที่  
  ส าหรับพืน้ท่ีท่ีใช้ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบด้วย 3 พืน้ท่ี ได้แก่ 
   2.1 กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า วิทยาลยัพยาบาล
กองทพัเรือ 
   2.2 จงัหวดัสมทุรปราการ ได้แก่ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
   2.3 จงัหวดัชลบุรี ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ  
 

  3.  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง จากการก าหนดขอบเขตด้านพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ ผู้วิจัยได้พิจารณาว่า การได้ข้อมูลท่ีถูกต้องหรือมีความเป็นไปได้มากท่ีสดุ ผู้ ให้ข้อมูลท่ี
ส าคัญควรจะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ
พยาบาล โดยมีรายละเอียด ดงันี ้  

  3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ให้ข้อมลูส าคญั (Key Informants) ในการพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือโดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ 
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 23 คน ซึง่ได้มาจากการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดย
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ก าหนดคุณสมบติัของผู้ เช่ียวชาญออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้คือ 1) คณะกรรมการสภาการพยาบาล   
2) ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการบริหารการพยาบาล 3) ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศึกษาพยาบาล         
4) ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการปฏิบติัการพยาบาล    
   3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการตอบแบบประเมิน  
   3.2.1 กลุม่ประชากรในการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต ผู้วิจยัก าหนดประชากร ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ
สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ และ นกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 ท่ีส าเร็จการศึกษาหลกัสตูรพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ปีการศกึษา 2559 
   3.2.2 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของพยาบาลวิชาชีพ สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ ได้จาก 1) พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 2) 
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 3) พยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ซึ่งมีประชากรท่ีใช้ในการศึกษาทัง้หมด 1268 คน  
(กรมแพทย์ทหารเรือ, 2559) การก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยค านวณจากสูตรของยามาเน ่
(Yamane, 1973, pp. 727-729) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ยอมให้มีความคลาดเคลือ่น ร้อย
ละ 5 โดยคิดจากจ านวนประชากรท่ี 1300 คน ได้กลุม่ตัวอย่างจ านวน 305 คน โดยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Stratified random sampling) และ 4) นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 วิทยาลยั
พยาบาลกองทพัเรือ  จ านวน 60 คน ได้กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 365 คน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 รูปแบบสมรรถนะพยาบาล  หมายถึง รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) โดย
ใช้ภาษาเป็นสื่อในการอธิบายสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล เพื่อให้เห็นโครงสร้างของ
แนวคิดและองค์ประกอบของสมรรถนะท่ีมีการจัดกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆ ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็น
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดั กรมแพทย์ทหารเรือ 
 

 การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง  กระบวนการ วิธีการต่างๆ ท่ีมุ่งเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ แสดงพฤติกรรมที่มีทกัษะความช านาญ ตระหนกัในความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของ
พยาบาลวิชาชีพ สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อการพฒันา ปรับปรุงวิชาชีพ ให้เกิดความก้าวหน้า
อยา่งตอ่เน่ือง ให้การบริการส าเร็จตามวตัถุประสงค์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้าน
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สขุภาพของก าลงัพลในกองทพั ครอบครัว และประชาชนทัว่ไปทัง้ในประเทศและประชาคมอย่าง
เหมาะสม 
 

 สมรรถนะเชิงวิชาชีพ  หมายถึง ความรู้ ความสามารถและเจตคติของพยาบาล
วิชาชีพ สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ท่ีสามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านสขุภาพ
ของก าลงัพลในกองทพั ครอบครัว และประชาชนทัว่ไปทัง้ในประเทศและในประชาคม ท่ีมีสขุภาพ
ดีหรือเจ็บป่วยเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรคและสง่เสริมสุขภาพ รวมทัง้การ
ช่วยเหลือแพทย์ท าการรักษาโรค ทัง้นีต้้องอาศยัความรู้ทางการพยาบาลท่ีได้ศึกษามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อผู้ รับบริการทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม โดยยึดหลกัให้ความปลอดภัย 
ความรับผิดชอบ ในการให้การบริการ การสง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค รวมทัง้การฟืน้ฟูสขุภาพ 
เพื่อคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพท่ีดี เป็นผู้ ร่วมงานท่ีมีประสิทธิภาพในทีมสุขภาพ มีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้เป็นเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  โดยมี
องค์ประกอบของสมรรถนะ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) 2) ด้านคุณลกัษณะสว่น
บุคคล (Attributes) และ 3) ด้านทกัษะ (Skills)  
 

  ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีมี
อยู ่หรือน าไปปฏิบติั และท าให้เกิดความส าเร็จในงานท่ีรับผิดชอบ 
 

  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง ความสามารถในเชิงวิชาชีพ
ท่ีเป็นผลจากแรงขบัภายในซึง่ท าให้บุคลากรแสดงพฤติกรรม หรือท าให้เกิดการปฏิบติังานท่ีเป็นเลศิ 
 

  ด้านทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถในเชิงวิชาชีพอันประกอบด้วย 
ความรู้ เจตคติ ท่ีบุคลากรน ามาปรับปรุงพฤติกรรมให้เหมาะสม ในอนัท่ีจะจดัการกบัปัญหารอบตวั
ในสภาพสงัคมปัจจุบนั และสามารถท ากิจกรรมตา่งๆ จนก่อให้เกิดผลส าเร็จอยา่งชดัเจน 

 

 สมรรถนะด้านการดูแลที่ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) 
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือ
คณุลกัษณะสว่นบุคคล และทกัษะเชิงวิชาชีพ ในการดูแลผู้ ป่วยเป็นรายบุคคลโดยให้ความส าคญั
กับการท าความเข้าใจบริบทและความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ และปรับเปลี่ยน
แผนการดูแลให้เหมาะสมในการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการและการพิทกัษ์สิทธิของกับ 
ผู้ ป่วย 
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 สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine   
and Military Medicine) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้าน
ความรู้ เจตคติหรือคณุลกัษณะสว่นบุคคล และทกัษะ ในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล 
เวชศาสตร์ทางทะเล และเวชศาสตร์ทหาร ในการดูแลทหารท่ีปฏิบติัตามภารกิจของกองทพั และ
กลุม่ประชากรท่ีมีสภาวะทางสขุภาพ การเจ็บป่วย การท างาน และความเสี่ยง หรือจากสาธารณ
ภยั/ภยัพิบติั ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะกบัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางน า้ ทะเล และชายฝ่ัง 

 

 สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง พฤติกรรมของ
พยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือคุณลกัษณะส่วนบุคคล และ
ทกัษะเชิงวิชาชีพ รวมทัง้ใช้ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการท างานท่ีรับผิดชอบ ตระหนกัถึง
คณุคา่ของวิชาชีพในการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ป่วยในบริบทท่ีมีความ
หลากหลาย ภายใต้ขอบเขตพระราชบัญญัติกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์  
จริยธรรมทางการพยาบาล จรรยาบรรณพยาบาล และ การก ากับดูแลขององค์กรวิชาชีพ  การ
พฒันาความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน การประเมินตนเองอย่างสม ่าเสมอ มีทักษะการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองด้านวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอย่างมี
ประสทิธิภาพ และตอ่เน่ือง 

 

 สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ี
สะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือคุณลกัษณะสว่นบุคคล และทกัษะเชิงวิชาชีพ ใน
การเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าตดัสนิใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถให้เหตุผลทางวิชาการ
ในการเป็นท่ีปรึกษา หรือเพื่อโน้มน้าว จูงใจ ให้บุคคลหรือทีมท่ีเก่ียวข้องแสดงพฤติกรรมอันท่ีจะ
ได้มาซึง่ความส าเร็จของเป้าหมายท่ีต้องการหรือขององค์กร 

 

 สมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) 
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือ
คุณลกัษณะสว่นบุคคล และทกัษะเชิงวิชาชีพ ในการน านโยบายของระบบการดูแลสุขภาพของ
หน่วยงาย/องค์กร และทรัพยากรท่ีมีอยู่  มาใช้ในการให้บริการผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ อย่างมี
ประสทิธิภาพบนฐานขององค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพและท่ีเก่ียวข้อง 

 

 สมรรถนะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and 
Information Technology) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถ
ด้านความรู้ เจตคติหรือคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะ ในการติดต่อสื่อสารอย่างมี
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ประสิทธิภาพทัง้ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ครอบครัว กลุ่มวิชาชีพ/ทีมสหสาขาท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยสามารถสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารด้นสุขภาพจากแหล่งความรู้ท่ีน่าเช่ือถือ สามารถจัดระบบสารสนเทศ และใช้ข้อมูล
สารสนเทศทางการพยาบาล ในการบริหารจัดการ การดูแลช่วยเหลือผู้ ใช้บริการ การวิจัยและ
พฒันาคณุภาพการพยาบาล 

 

 สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality 
Improvement) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ 
เจตคติหรือคุณลกัษณะสว่นบุคคล และทกัษะเชิงวิชาชีพ ความสามารถในการให้บริการผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการโดยพฒันา ปรับปรุงแนวทางในการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ภายใต้ระบบการประกัน
คุณภาพการพยาบาล เพื่อให้ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการได้รับการดูแลในขอบเขตท่ีรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

 

 สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and 
Collaboration) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้  
เจตคติ หรือคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ ในการท าหน้าท่ีของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้การให้การพยาบาลท่ีมีการท างานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ท่ีได้ร่วม
ก าหนดวัตถุประสงค์ วางแผนการท างาน มีการประสานความร่วมมือ มีการแบ่งภาระงาน 
ช่วยเหลือ สนบัสนุนพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการด าเนินไปอย่างราบร่ืน 
และบรรลเุป้าหมายของการให้บริการท่ีมีประสทิธิภาพ 

 

 สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based Practice) หมายถึงพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ 
เจตคติหรือคุณลกัษณะสว่นบุคคล และทกัษะในการหาข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ท่ีมีอยู่ในขณะนัน้ ซึ่งได้
จากสืบค้น วิเคราะห์ สงัเคราะห์อย่างเป็นระบบ มาพิจารณาตัดสินใจทางเลือกเพื่อปรับปรุง
มาตรฐานและคณุภาพของการปฏิบติัการพยาบาล 
 

 พยาบาลวิชาชีพสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ หมายถึง พยาบาลท่ีส าเร็จการศึกษา
หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในโรงพยาบาลสงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1.  ได้ทราบสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลตามสภาพปัจจุบนัท่ี
ก าหนดโดยหนว่ยงานตา่ง ๆท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพพยาบาล 
 2.  ได้รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ  
 3.  สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของตนเอง น าไปสู่
ความส าเร็จของการพฒันาวิชาชีพการพยาบาลในอนาคต  
 4.  ผลจากการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ สามารถน ามาเป็นข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัองค์กร ในการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร 
 5.  หนว่ยงาน/ องค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพการพยาบาลสามารถน ารูปแบบสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพฯ ไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในสงักดัของตนได้ 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 
 ในการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต ผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร แนวคิด และงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยั ตามล าดบัดงันี ้
 1.  แนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
 2.  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะ 
 3.  แนวคิดการจดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
 4.  แนวคิดการพฒันารูปแบบสมรรถนะในเชิงวิชาชีพพยาบาลและการประเมินสมรรถนะ 
 5.  เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) 
 6.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  
 รากฐานของแนวคิดด้านทรัพยากรมนุษย์เกิดจากความเช่ือในมนุษย์ ความเช่ือใน
ศกัยภาพท่ีอาศยัการเรียนรู้ และการให้ความส าคญักบัความตระหนกัในตนเอง (Self-Awareness) 
รวมทัง้ แนวคิดทางสงัคมศาสตร์เชิงประยุกต์ (Applied Social Science) ท่ีให้ความส าคญักับ
ความสลับซับซ้อนของปัจเจกชน และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมองเห็นปัจเจกชนในฐานะ
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ท าให้องค์กรต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดการ
รวมกลุม่ท่ีเรียกว่า American Society for Training and Development (ASTD) ขึน้ใน ค.ศ.1944 
ให้ ความส าคัญและจัดการฝึกฝนอบรม เพื่อร่วมกันก าหนดมาตรฐานการท างานของผู้ ให้การ
อบรมมืออาชีพเหลา่นัน้ จนกระทัง่ใน ค.ศ.1964 นกัเศรษฐศาสตร์ 2 คน คือ เฟรดเดอริก เฮช ฮาร์บิ
สนั (Frederick H. Harbison) และ ชาร์ลส์ เอ เมเยอร์ (Charies A. Myers) ได้ริเร่ิมการใช้ศพัท์การ
พฒันา ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เป็นครัง้แรก (สธิุนี ฤกษ์ข า, 2557, 
pp. 3-4) 
 ส าหรับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกิดขึน้อย่างเป็นทางการในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เกิดจากลีโอนาร์ด แนดเลอร์ (Leonard Nadler) ผู้ ท่ีได้รับการย่องย่องว่าบิดาของ
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ได้ตีพิมพ์หนงัสือช่ือ “ Developing Human Resource ” เม่ือปี ค.ศ. 
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1970 ซึง่แนดเลอร์ได้ให้นิยามของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ไว้อย่างเป็นทางการในครัง้แรกของ
การประชุมสมาคมนกัฝึกอบรมและพัฒนาสหรัฐอเมริกา หรือ ASTD ท่ีมลรัฐไมอามีในปี ค.ศ. 
1969 ว่า “ HRD is a series of organized activities conducted within a specified time and 
designed to produce behavioral change ” หมายถึง อนุกรมของกิจกรรมต่างๆท่ีถูกออกแบบ
และจดัการระบบเพื่อน าไปปฏิบติัในเวลาท่ีก าหนดเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของมนุษย์ (ศิรภสัสรศ์ 
วงศ์ทองดี, 2556, p. 7)  
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
 ในศตวรรษท่ี 21 ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) กลายเป็นสิ่งท่ีผู้น าองค์กร
ต้องให้ความส าคัญมากท่ีสุด เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge-base Economy) ธุรกิจต่างมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั สาเหตุความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะเชิงพลวตั (Dynamic) ท าให้
องค์กรธุรกิจต้องปรับตวัเพื่อความอยู่รอดอย่างยัง่ยืน องค์กรธุรกิจต้องหนัมาให้ความส าคญักับ
ทรัพยากรมนษุย์เป็นรายปัจเจกบุคคลเพิ่มมากขึน้ในลกัษณะเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ทุน
มนุษย์เกิดขึน้จากการตกผลึกทางความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และทักษะ 
(Skills) ของปัจเจกบุคคล สง่ผลต่อความเฉลียวฉลาดของปัจเจกบุคคลเกิดเป็นทุนทางปัญญา 
(Intellectual Capital) ขององค์กร องค์กรใดมีทุนทางปัญญาท่ีเหมาะสมจะท าให้องค์กรนัน้ก้าวสู่
การเป็นผู้ น าอุตสาหกรรมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (Sustainable 
Competitive Advantage) (รติพร  ถึงฝ่ัง และ โกศล  จิตวิรัตน์, 2552, pp. 27-36)  
 หนว่ยงานหรือองค์กรเป็นโครงสร้างท่ีมีทรัพยากรมนษุย์ ซึง่เป็นองค์ประกอบส าคญัใน
การขับเคลื่อนทิศทางหรือวิสัยทัศน์ของหน่วยงานท่ีก าหนดไว้ จึงเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปว่า
ทรัพยากรมนษุย์คือหวัใจส าคญัของการพฒันาไม่เพียงแต่ในระดบัองค์กรเท่านัน้ในระดบัประเทศ 
หรือระดับภูมิภาค ก็ล้วนแต่เห็นความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทรรศนะ วิชัย
ธนพฒัน์, 2556, p. 4) การเปลีย่นแปลงในสงัคมโลกปัจจุบนั ท าให้ต้องปรับปรุงและพฒันาระบบ
การท างานให้ก้าวทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของกระแสโลก แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 11 ให้ความส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้น “คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” 
เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่องค์กรสูงสุด เป็นทรัพยากร
มลูคา่เพิ่มไม่วา่โลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดก็ตาม แต่ทรัพยากรแต่ละองค์กรต้องการก็คือ 
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“คน” เน่ืองจาก ความรู้ (Knowledge-K) ทกัษะ (Skill-S) และความสามารถ (Abilities-A) หรือ 
KSAs มีความส าคญัตอ่ประสทิธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์กร ดงันัน้องค์กรจึงมุ่งเน้น
การปรับปรุง หรือพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรเสมอ เพื่อน าไปสู่
ประสทิธิภาพและคณุภาพในการปฏิบติังานของบุคคลในองค์กรให้แขง่ขนัได้ในระดบัโลก (ชมสภุคั  
ครุฑกะ, 2555, p. 2) การพฒันาทรัพยากรมนษุย์มีผู้ให้ค านิยามไว้หลายทา่น ดงันี ้
 

 ดนยั เทียนพุฒ (2551) กลา่วว่า การพฒันาทพัยากรมนุษย์ หมายถึง การพฒันาให้
พนกังานมีความรู้ ความสามารถ ทศันคติ และประสบการณ์ท่ีเพิ่มขึน้ จนสามารถปฏิบติังานใน
ต าแหนง่ปัจจุบนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และพร้อมท่ีจะรับต าแหนง่งานในต าแหนง่ท่ีสงูขึน้  
  

 ศิรภสัสรศ์ วงศ์ทองดี (2556) กลา่วถึง การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในระดบัสากลหรือ
ระดบัโลก (Global HRD Definition) ของศาสตราจารย์แกรี เอ็น แม็กลีนท่ีได้กลา่วไว้ในปี ค.ศ. 
2006 คือ กระบวนการหรือกิจกรรมใดๆก็ตามท่ีจดัให้มีขึน้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ซึง่จะก่อให้เกิด
การพัฒนาความรู้ในงาน ประสบการณ์ ผลิตภาพ และความพึงพอใจ ทัง้ในระดับบุคคล กลุ่ม 
องค์กร ชุมชน ประเทศชาติ และสงูสดุเพื่อมวลมนษุยชาติ  
 

 Mondy (2008) กลา่ววา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยกระบวนการหลกั 
2 ประการ คือ การฝึกอบรม และการพฒันา ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของการออกแบบเพื่อมุ่งผลต่อการ
ปรับปรุงสมรรถนะของบุคคลและผลการด าเนินงานขององค์กร  
  

 ชมสภุคั  ครุฑกะ (2554) กลา่วว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development–HRD) เป็นกระบวนการท่ีมุ่งจะเปลีย่นแปลงความรู้ พฤติกรรมความสามารถทกัษะ 
และวิธีการปฏิบติังานของบุคลากรให้เป็นไปทางท่ีดีขึน้เพื่อให้บุคลากรท่ีได้รับการพฒันาแล้วนัน้
สามารถปฏิบัติงานได้ผลลพัธ์ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
คณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง และสามารถสร้างผลผลิตให้กับองค์กรท่ีสามารถแข่งขนัได้ โดยมีหลกัการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1.  การพฒันารายบุคคล (Individual Development) HRD จะช่วยเหลอืบุคลากรโดย
สร้างจุดแข็งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ท าให้จุดอ่อนหายไปสามารถดึง
ศกัยภาพท่ีมีอยู่มาใช้ให้มีประสิทธิภาพขององค์กร และท าให้เป้าหมายของบุคคลมีความส าเร็จ 
บรรลเุป้าหมายของตนเอง มีชีวิตดี ครอบครัวดี สมัพันธภาพของชุมชนดีขึน้ ในปัจจุบันมุ่งการ
พัฒนารายบุคคลท่ีให้ความส าคัญกับทุนมนุษย์ (Human Capital) เพราะทุนมนุษย์จะช่วย
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ขบัเคลือ่นองค์กรได้อยา่งประสบความส าเร็จท่ีใช้ต้นทนุเหมาะสม โดยคุณค่าทุนมนุษย์คือ ความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กรท่ีองค์กรต้องพัฒนาโดยการ
ฝึกอบรมและจดัการศกึษา (ชมสภุคั  ครุฑกะ, 2554, p. 64) 
 2.   การพฒันาอาชีพ (Career Development) HRD จะให้ความส าคญักับความ
เหมาะสมระหว่างคนกับงาน ก าหนดโครงสร้างงานและวางแผนท่ีตอบสนองงานอาชีพของ
บุคลากร และปรับบทบาทของบุคคลเพื่อขึน้สูต่ าแหน่งงาน ความท้าทายของนกัพฒันาทรัพยากร
มนษุย์มืออาชีพคือ สนบัสนนุพนกังานแตล่ะคนให้ก้าวหน้าและพฒันาตนเองโดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้และต้องพิจารณาทัง้คนและงานควบคูก่นัไป (ชมสภุคั  ครุฑกะ, 2554, p. 64) 
 3.  การพฒันาองค์กร (Organization Development) HRD จะให้ความส าคญักับ
โครงสร้างและหน้าท่ี การจัดการในกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีเน้นการสร้างสมัพันธภาพ เพื่อ
ประสทิธิภาพภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน เป็นผู้สร้างองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
จากการกระตุ้นให้คนพฒันามากขึน้ ความท้าทายของนกัพฒันาทรัพยากรมนษุย์มืออาชีพ คือ การ
ปรับปรุงการปฏิบติังานโดยใช้ กลยุทธ์ของการเรียนรู้เป็นฐานท่ีสร้างความส าเร็จให้กับองค์กรใน
เป้าหมายเชิงธุรกิจ ท่ีสามารถแข่งขันได้ ดังนัน้โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนามุ่งท่ีการสร้าง
ศกัยภาพของผู้ เรียนรู้ให้เกิดทกัษะในระดบัท่ีองค์กรต้องกาต่อไปในอนาคต คือ การพฒันาองค์กร
ให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ (ชมสภุคั  ครุฑกะ, 2554, p. 64) 
 

 ดงันัน้หลกัแนวคิดใหม่ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพของ
การพฒันารายบุคคล การพฒันาอาชีพ และการพฒันาองค์กร HRD จะเข้าไปจัดการกับบุคคลท่ี
ขาด ความรู้ ทกัษะ และความสามารถ สง่ผลให้เกิดทกัษะใหม่ท่ีสงูขึน้ ผลิตภาพมากขึน้ โดยยึด
ปรัชญาท่ีว่า “คุณภาพขององค์กร คือ คุณค่าของบุคคล” โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตของบุลากร  
สง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง สามารถมีภมิูคุ้มกนัตอ่การเปลีย่นแปลง  
 
 จากความหมายข้างต้นกล่าวได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการ
เสริมสร้างให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวิธีในการท างาน โดยการจัด
ประสบการณ์ทางการศึกษา การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบทบาทของบุคลากรให้มีความพร้อมใน
ทกุๆด้าน เพื่อน าความรู้ และทกัษะมาปรับปรุงการบริการการพยาบาลให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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ทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
 ทฤษฎีท่ีเป็นฐานรากขององค์ความรู้ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Foundational 
Theories of HRD) โดยนบัตัง้แตเ่ร่ิมโครงการฝึกอบรมภายในอุตสาหกรรม หรือ “ Training Within 
Industry Project: TWIP ” ของรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อก้าวไปสูก่ารบรรล ุ3 
เป้าหมายเร่งด่วนทั่วทุกมลรัฐ คือ 1) เพื่อการจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบโดยเน้นให้
สามารถท างานในอุตสาหกรรมตา่งๆได้ตรงตามลกัษณะงานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ี
มีทกัษะ 2) เพื่อปรับปรุงประบวนการท างานต่างๆให้ดีขึน้ 3) เพื่อปรับปรุงสมัพนัธภาพในงานหรือ
สถานประกอบการอยา่งเป็นประบวนการ  
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เกิดจากความรู้หลากหลายสาขา ใน
ท่ีนีข้อยกแนวคิด Three-legged Stool หรือ แนวคิดเก้าอีส้ามขาของสวอนสนั (Swanson, 1995; 
Swanson and Holton, 2001; 2009) ท่ีได้เสนอแนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย 
ทฤษฏีจิตวิทยา(Psychological Theories)  ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์(Economic Theories) และ
ทฤษฏีเชิงระบบ (System Theories) โดยมีรายละเอียดของทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ ดงันี ้(ศิรภสัสรศ์ วงศ์ทองดี, 2556; สธิุนี ฤกษ์ข า, 2557) 
   

 ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theories)  
 

  จิตวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาท าความเข้าใจมนุษย์ ไม่ว่าจะในเชิงพฤติกรรม การ
เรียนรู้ การเข้าสงัคมหรือการมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน นอกจากนัน้จิตวิทยาจะมีเป้าหมายในการ
อธิบายคาดการณ์พฤติกรรมและความคิดของมนุษย์แล้วยงัมีเป้าหมายท่ีจะพยายามปรับปรุง
ความเป็นอยูข่องบุคคลอีกด้วย และเน่ืองจากการพฒันาทรัพยากรมนษุย์นัน้เก่ียวข้องกับคนดงันัน้ 
ความรู้ด้านจิตวิทยาจึงจ าเป็นและเป็นพืน้ฐานส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ให้ประสบความส าเร็จ 
 

 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Theories) 
 

  เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกับความจ ากัดของทรัพยากร และการ
จัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์เป็นพืน้ฐานของทฤษฎีทุนมนุษย์ นับว่าเป็นแนวคิดท่ีถูกน ามาใช้มากในงานการ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์ นกัเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันท่ีได้รับรางวลัโนเบลด้านเศรษฐศาสตร์ เม่ือ 
ค.ศ.1979 ช่ือ Theodore W. Schultz เป็นผู้แรกท่ีกลา่วถึง “ทุนมนุษย์” (Human Capital) ในช่วง
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ทศวรรษท่ี 1960 และแนวคิดนีไ้ด้รับความสนใจเพิ่มมากขึน้จากผลการศกึษาของนกัเศรษฐศาสตร์
ชาวอเมริกันท่ีได้รับรางวลัโนเบลด้านเศรษฐศาสตร์ เช่นกันเม่ือ ค.ศ.1992 ช่ือ Gary S. Becker 
แนวคิดทนุมนษุย์มองวา่การลงทนุนัน้ไม่จ ากดัเฉพาะกบัการลงทนุในสิง่ท่ีจบัต้องได้ หรือการลงทุน
ในทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงเท่านัน้   แต่การลงทุนสามารถเกิดขึน้ได้กับมนุษย์ผ่านทาง
การศึกษา การสาธารณสขุและการฝึกอบรมต่าง ๆ โดยท่ีการลงทุนประเภทนีเ้ป็นการลงทุนท่ีจะ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนในระยะยาว (ศิรภสัสรศ์ วงศ์ทองดี, 2556; สธิุนี ฤกษ์ข า, 2557) 
  จากความส าคญัของทุนมนุษย์ท่ีมีต่อความส าเร็จอย่างยัง่ยืนขององค์กรน่ีเองจึง
ก่อให้เกิดความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการดึงดูด และรักษาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าไว้กับองค์กร ซึ่ง
เป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่าการลงทุนพฒันาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเน่ืองเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจของพนกังานว่าจะอยู่กับองค์กรต่อหรือไม่ การตดัสินใจเก่ียวกับการ
จ้างงานไม่ได้ถูกก าหนดจากองค์กรแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านัน้ แต่ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ เหล่านีจ้ะมองว่าตนเองเป็นคนอิสระ ท่ีมีสิทธ์ิในการเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากท่ีสดุ ดงันัน้ หากองค์กรปัจจุบนัไม่สามารถสนองตอบ
ความต้องการโดยเฉพาะความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองของพนักงานได้ พนักงานเหล่านีก็้มี
แนวโน้มท่ีจะย้ายไปสู่องค์กรแห่งใหม่แทน แนวคิดด้านการบริหารทุนมนุษย์ นีเ้ป็นการให้
ความส าคัญแก่การตัดสินใจท่ีจะลงทุนพัฒนาพนักงานภายในองค์กร ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการแข่งขัน และส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
พิจารณาภาพรวมขององค์กรด้วยวา่จ าเป็นต้องมีการสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม
อ่ืน ๆ อย่างไรท่ีจะท าให้พนกังานปฏิบติังานอย่างเต็มศกัยภาพสงูสดุของตนเอง  (ศิรภสัสรศ์ วงศ์
ทองดี, 2556; สธิุนี ฤกษ์ข า, 2557)  
 

 ทฤษฎีระบบ (System Theories) 
 

  ทฤษฎีเชิงระบบเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึง “ระบบ” และความสมัพันธ์เช่ือมโยง
ระหวา่งองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบ หรือกลา่วอีกนยัหนึ่งได้ว่าทฤษฎีเชิงระบบเน้นการมอง
องค์รวมวา่ทกุสิง่ล้วนมีความเก่ียวข้อง เช่ือมโยงกนั ไม่สามารถแยกสว่นได้ ซึ่งทฤษฎีนีใ้ห้แนวคิดท่ี
ส าคัญแก่งานการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถ
ประสบความส าเร็จได้ หากองค์ประกอบอ่ืน ๆ ทัง้จากภายในและภายนอกองค์กรไม่สนับสนุน
เกือ้กลูซึง่กนัและกนั นอกจากนัน้ นกัพฒันาทรัพยากรมนุษย์จะต้องตระหนกัว่า แต่ละคนมีปัจจัย
ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างและอยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีหลากหลาย การพัฒนาคนจะต้องค านึงถึง



 22 
 
องค์ประกอบเหล่านัน้ เช่น หากพนักงานมีปัญหาผลการปฏิบัติงานไม่น่าพอใจ แนวทางแก้ไข
ปัญหาอาจไม่ใช่แคก่ารฝึกอบรม เน่ืองจากอาจมีสาเหตอ่ืุนท่ีก่อให้เกิดปัญหาดังกลา่วท่ีไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม เช่น พนกังานมีความสามารถท่ีจะปฏิบติังานแต่ขาดแรงจูงใจ เน่ืองจาก
มองไม่เห็นโอกาสเจริญก้าวหน้า หรือพนกังานลดประสทิธิภาพการท างานลง เพราะปัญหาสว่นตวั 
หากสาเหตุของปัญหาเป็นเร่ืองท่ีไม่เก่ียวข้องกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนกังานแล้วการจัดโครงการฝึกอบรมก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาผลการปฏิบัติงานแต่อย่างใด 
ดงันัน้ ความเข้าใจในทฤษฎีเชิงระบบจะช่วยให้นกัพฒันาทรัพยากรมนุษย์มองภาพรวมได้ดียิ่งขึน้ 
ท าให้สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเพิ่มมากขึน้  (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 
2556; สธิุนี ฤกษ์ข า, 2557) 
 แม้วา่ความรู้ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์จะไม่หยดุแคก่ารพฒันาทรัพยากรมนษุย์
ในระดบัองค์กร แตส่ามารถครอบคลมุไปถึงการพฒันามนษุย์ในระดบัชุมชน และระดบัชาติได้ แต่
ในท่ีนี ้เนือ้หาของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์จะกลา่วถึงเฉพาะการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ภายใน
องค์กรเท่านัน้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร หมายถึง การกระท าใด ๆ ก็ตามท่ีมี
จุดมุ่งหมายให้บุคคลได้พฒันา เพื่อให้เกิดทศันคติ ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมท่ี
เอือ้อ านวยตอ่การปฏิบติังาน ทัง้งานในปัจจุบนั และงานในอนาคต ซึง่จะสง่ผลให้เกิดการปรับปรุง
ผลการปฏิบติังานทัง้ในระดบับุคคล และระดบัหนว่ยงาน จนกระทัง่ถึงระดบัองค์กร 
 
วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)  
 
 วิธีการพฒันาทรัพยากรมนษุย์มีนกัวิชาการหลายทา่นได้ให้รายละเอียด ดงันี ้
 รติพร  ถึงฝ่ัง และ โกศล  จิตวิรัตน์ (2552) กล่าวถึงวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์นัน้ มี
องค์ประกอบ ดงันี ้ 
 

  1.  การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
 

  องค์กรแห่งการเรียนรู้จะเป็นลกัษณะองค์กรท่ียืดหยุ่นและพร้อมต่อการปรับตัว 
องค์กรท่ีมีศกัยภาพต้องเรียนรู้และปรับตวัได้เร็ว บุคคลท่ีจะช่วยให้เกิดองค์กรเรียนรู้ต้องได้รับการ
เสริมพลงั เช่น คา่ตอบแทน ความก้าวหน้าในอาชีพ และเสริมสร้างศกัยภาพโดยการพฒันาความรู้
ท่ีเป็นสิ่งส าคญัยิ่ง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวตัทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องตัง้อยู่บนฐาน
องค์ความรู้ทัง้สิน้ และความรู้ในขณะนีเ้ป็นความรู้เชิงพลวตั ซึ่งเป็นสว่นส าคญัอย่างยิ่งต่อความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รากฐานส าคญัของความส าเร็จในการแขง่ขนัปัจจุบนัขึน้อยูก่บัความรู้ 
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เพราะความรู้ก่อให้เกิดความสามัคคี เกิดการรวมก าลงั และความเข้มแข็ง ถ้าคนได้รับการเสริม
พลงั แต่ไม่ได้เสริมศักยภาพก็จะท าให้องค์กรได้แต่สิ่งท่ีเป็นความต้องการด้านพืน้ฐานท่ีซึ่งไม่
สามารถท าให้เกิดผลได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ถ้าคนได้รับทัง้การเสริมพลงัและเสริมสร้างศกัยภาพ
ด้วยก็สามารถท าให้องค์กรมีศกัยภาพเพิ่มขึน้อีกด้วย (รติพร  ถึงฝ่ัง และ โกศล  จิตวิรัตน์, 2552, 
pp. 27-36) 
 

 2.  การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 

  ในศตวรรษท่ี  21 ผู้ บ ริหารจะต้องให้ความส าคัญกับการจัดการความ รู้ 
(Knowledge Management) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ท่ีอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นทุนมนุษย์
กลายเป็นต้นทุนท่ีส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ การบริหารการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) เป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั ซึ่งการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัของตลาดทัว่โลกได้ยอมรับว่ากลยุทธ์ขององค์กรและผลการ
ด าเนินงานขององค์กรมีความสมัพนัธ์กัน โดยพิจารณาได้จากศกัยภาพของความรู้ความสามารถ 
ความเป็นบริษัทระดับโลกและมีความรู้เร่ืองการตลาดระดับโลก ความเป็นผู้น าทัง้ภายในและ
ภายนอก มีความรู้เร่ืองลกูค้าทัว่โลก มีความรู้เร่ืองผู้แข่งขนัทัว่โลก มีความรู้ความสามารถเร่ืองผู้
จ าหน่ายทั่วโลก มีการประสานงานและช่วยเหลือ มีการให้ความช่วยเหลือแบบห่วงโซ่ มีการ
ตอบสนองทัว่โลก มีผลประโยชน์ของตลาดทัว่โลก และผู้ควบคุม โดยการจัดการความรู้มีขัน้ตอน  
5 ขัน้ตอนดงันี ้(1) การแสวงหาความรู้  (2) การสร้างความรู้ (3) การจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้น
ความรู้ (4) การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ (5) เทคโนโลยี (รติพร  ถึงฝ่ัง และ โกศล  จิตวิ
รัตน์, 2552, pp. 27-36) 
 

 3.  การพัฒนาสมรรถนะความสามารถ (Competency-based Development)  
 

  การพฒันาสมรรถนะความสามารถ กลา่วถึง สมรรถนะขีดความสามารถในฐานะ
ท่ีเป็นบุคลกิลกัษณะท่ีซอ่นอยูภ่ายในตวับุคคล ซึง่สามารถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคลนัน้สร้างผลการ
ปฏิบัติงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่อย่างดีท่ีสุดหรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบอยู ่
สนบัสนุนการเช่ือมโยงระหว่างสมรรถนะกับผลงานท่ีเหนือกว่า เป็นการพิจารณาถึงคุณลกัษณะ
ของแตล่ะคนกบัลกัษณะของพฤติกรรมและทกัษะท่ีส าคญั การท่ีบุคคลมีเพียงความฉลาดในการ
เรียนรู้ยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เขาเป็นผู้ ท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีโดดเด่นแต่จ าเป็นต้องมีแรงผลกัดนั
เบือ้งลกึ คณุลกัษณะสว่นบุคคลแนวคิดในตนเองและการแสดงออกท่ีเหมาะสมจะท าให้เขาเป็นผู้ ท่ี
มีผลงานโดดเดน่ 
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 4.  การพัฒนาภาวะผู้น า (Leadership Development)  
 

  การพฒันาภาวะผู้น าเป็นวิธีการท่ีเป็นระบบและเป็นกระบวนการในการออกแบบ
การบริหารจดัการ เพื่อยกระดบัความสามารถของภาวะผู้น าในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การน าตนเอง การ
น าผู้ อ่ืน การน าองค์กร และการน าการปฏิบติังานให้มากขึน้ โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีองค์กร
ทัง้หลายต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวตั ท าให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาใหม่ ๆ ท่ีท้า
ทายเกิดขึน้มากมาย บทบาทของผู้น าจึงมีความส าคัญยิ่งขึน้ ต้องมีทกัษะและสมรรถนะใหม่ ๆ 
เพิ่มขึน้ มีศกัยภาพในการ “น า” หรือโน้มน้าวผลกัดนัให้บุคคลหรือสมาชิกของกลุม่ท ากิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายความส าเร็จขององค์กร  
 

 5.  การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)  
 

  ในศตวรรษท่ี 21 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วจากโลกาภิวัตน์หรือ
เทคโนโลยี ท าให้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ มีความต้องการให้คนเก่ง เข้ามาท างานในองค์กรเพิ่มสงูขึน้
โดยมุ่งหวงัให้คนเหลา่นัน้ใช้ความรู้ความสามารถและศกัยภาพท่ีเป็นทัง้คนเก่งและคนดี  เพื่อเป็น
ทนุมนษุย์ขององค์กร ซึง่หลายองค์กรจะมีวิธีการจดัการคนกลุม่นี ้ซึง่เรียกวา่ เป็นการบริหารจดัการ
คนดีและคนเก่ง (Talent Management) โดยเร่ิมตัง้แต่การสรรหาและระบุคนเก่ง การพฒันาและ
ฝึกอบรมการจ่ายค่าตอบแทนและให้รางวลัคนเก่ง และการธ ารงรักษาคนเก่ง ให้อยู่กับองค์กรใน
ระยะยาว โดยการก าหนดกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง  เพื่อให้ได้คนเก่งมีลกัษณะท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมาย นโยบายและทิศทางขององค์กร ท าให้คนเก่งเกิดความรู้สกึมีสว่นร่วมกับเป้าหมายท่ี
องค์กรต้องการ ซึง่เป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญัตอ่ความส าเร็จขององค์กร  
 

 6.  วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Cultures or Organization Cultures)  
 

  การพฒันาทุนมนุษย์จากการศึกษาวฒันธรรมองค์กรพบว่า วฒันธรรมองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับการสร้างนวัตกรรมขององค์กร  ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีความผันผวนอยู่
ตลอดเวลารวมไปถึงความต้องการในการขยายตวัเพื่อการเจริญเติบโต เหตุผลส าคญัท่ีสดุในการ
อ้างอิงวฒันธรรมองค์กร คือ ความผกูพนัตอ่องค์กรท่ีเข้มแข็งจะท าให้องค์กรมีความสามารถในการ
แข่งขันท่ีสงูกว่าองค์กรอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกัน ทัง้นีก้ารท่ีจะสร้างหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กรใหม่ได้นัน้ คนในองค์กรจะต้องมีแรงจูงใจ และถูกกระตุ้นให้คิดหรือท าในสิ่งท่ีต่างออกไป
จากเดิม วฒันธรรมองค์กรจะเป็นตวัช่วยกระตุ้นการใช้มิติทางด้านวฒันธรรม หรือ ความผูกพนัต่อ
องค์กร (Commitment) ท าให้ผู้ประกอบการมีการใช้ความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาในการ
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สร้างสรรค์ความเข้มแข็ง สิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นการปรับเปลี่ยนสภาพของผู้ประกอบการให้เกิดความ 
เข้มแข็งน าไปสูก่ารเป็นผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจ และสามารถจะน าไปสูก่ารเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีมีศกัยภาพทางการแข่งขันในระดับโลกได้ วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นหัวใจ
ส าคญัท่ีหลอ่หลอมพนกังานให้เกิดความเช่ือมัน่ในองค์กร และทุม่เทพลงัท างานสดุชีวิต วฒันธรรม
ท่ีแข็งแกร่งท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ (รติพร  ถึงฝ่ัง และ โกศล  จิตวิรัตน์, 2552, pp. 27-36) 
 

 พิชิต เทพวรรณ์ (2554) กลา่วถึงการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ประกอบด้วย  
  1.  การให้การศึกษาอย่างเป็นทางการ ได้แก่ การศึกษาทัง้ในหลกัสตูรระยะสัน้
และระยะยาวจากสถาบนัทางการศกึษาตา่งๆ  
  2.  การประเมิน เป็นการรวบรวมข้อมลูและให้ข้อมลูย้อนกลบัจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องป็น
ผู้ให้ข้อมลู ทัง้นีเ้พื่อใช้ในการพฒันาศกัยภาพของตนเองในการพฒันาวิธีการท างาน รวมถึงการใช้
เกณฑ์มาตรฐานในการเทียบเคียง 
  3.  การใช้ประสบการณ์ในงาน เป็นการใช้ประสบการณ์ในการท างานอันเกิดจาก
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่ปัญหาตา่งๆ ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิง่ใหม่ๆ และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ เป็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างาน 
  4.  การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ได้แก่ การให้ค าแนะน า การสอนงาน เป็นต้น 

 

 Nadler and Nadler. (1989) อ้างถึงใน เจษฎา นกน้อย (2554, p. 257) กลา่วถึงการ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์ประกอบด้วย  
  1.  การฝึกอบรม เพื่อเป็นการเรียนรู้งานในปัจจุบนั การต้องการปรับปรุงคุณภาพ
งาน เม่ือมีการเปลีย่นแปลงกระบวนการท างาน หรือแผนงาน  
  2.  การศกึษา เป็นการเรียนรู้งานในอนาคต โดยจะจดัให้กบับุคลากรท่ีจะเลี่ยนขัน้
ไปสูต่ าแหนง่ท่ีสงูกวา่ หรือเม่ือเปลีย่นงาน รวมไปถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
  3.  การพฒันา เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการพัฒนาตนเองจากความรู้ท่ีได้จาก
การศกึษา หรือ อบรม ท่ีท าให้เกิดความเจริญงอกงามในตวับุคคล 
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จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนักวิชาการ 
สามารถสรุปได้ ดงัแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  แนวทางการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  
 

แนวทางการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

(HRD Approaches) 

Nadler and 
Nadler 
(1989) 

Noe et al.  
(2006) 

Mondy. 
(2008) 

ดนยั 
เทียนพฒุ 
(2551) 

ชมสภุคั  
ครุฑกะ 
(2554) 

สธุินี 
ฤกษ์ข า
(2557) 

การพฒันาอาชีพ     √ √ √ 
การพฒันาองค์กร      √ √ 
การศกึษา การฝึกอบรม 
และการพฒันา √ √ √ √ √ √ 

การประเมนิ  √     
ประสบการณ์ในงาน  √  √   
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล  √     
  

 จากการศกึษาของนกัวิชาการหลายทา่นมีความสอดคล้องกบัการศึกษาของ สปัุญญดา 
สนุทรนนธ์ (2558, p. 32) พบว่า กิจกรรมหลกัๆ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย         
5 กิจกรรมยอ่ย ได้แก่ (1) กิจกรรมการฝึกอบรม (Training) คือ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานในปัจจุบนัให้ดีขึน้ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความรู้และทกัษะเพื่อการ
ปฏิบติังานในปัจจุบนั (2) กิจกรรมการศกึษา (Education) คือ กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับปฏิบติังานในอนาคตเป็นการเรียนรู้ในลกัษณะเข้าศึกษาในสถาบนัการศึกษาอย่าง
เป็นทางการ (3) กิจกรรมการพฒันาสว่นบุคคล (Individual Development) คือ กิจกรรมท่ีเป็นการ
เรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ตามความต้องการของพนกังานเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้ใน
อนาคตเป็นการเรียนรู้ท่ีหวงัผลในระยะยาว ซึง่อาจเก่ียวหรือไม่เก่ียวข้องกบัการท างานในปัจจุบนัก็
ได้ (4) กิจกรรมการพฒันาอาชีพ (Career Development) คือ กิจกรรมเพื่อนน ามาสูค่วามก้าวหน้า
ในสาขาวิชาชีพของบุคลากรภายในองค์กร (5) กิจกรรมการพัฒนาองค์กร (Organization 
Development) คือ กิจกรรมที่องค์กรมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว โดยมีวตัถุประสงค์ท่ี
จะพฒันาความรู้ความสามารถแบบองค์รวมให้บุคลากร  
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กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 
 ทรัสซ์  แมนคิน และ คีลลเิทอร์ (Truss et al., 2012) กลา่วถึง แนวโน้มโลกาภิวตัน์ท่ีมี
ผลตอ่องค์กรโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาอยา่งรวดเร็วของระบบการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสง่ผลต่อการแข่งขนัในตลาดโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร 
และรูปแบบของธุรกิจใหม่ท่ีน ามาก าหนดวิธีการต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตมนุษย์โดยผ่าน
กระบวนการพฒันาตา่งๆ องค์กรจึงต้องให้ความส าคญัในการพฒันาตนเองเพื่อให้สามารถอยู่ได้
ในภาวะท่ีเปิดเสรีทางการค้าท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
กฎหมาย และน ามาซึง่การเจริญเติบโตของตลาดการค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 การเปลี่ยนแปลงทางโลกาภิวตัน์ท่ีมีผลต่อระบบเศรษฐกิจน ามาซึ่งการพฒันาระบบ
สารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรท่ีต้องมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานจาก
ความหลากหลายของก าลงัแรงงาน ความต้องการผลิตภณัฑ์จ านวนมาก การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนัผ่านการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร (Internet) ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการแข่งขนัใหม่
ทางการตลาดหรือท่ีเรียกวา่ E-commerce จากการเปลีย่นแปลงทางระบบเศรษฐกิจดงักลา่วสง่ผล
ตอ่องค์กรท่ีต้องมีการพฒันา ดงัแสดงในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2  ระบบเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมีผลตอ่องค์กร 
 

 

ที่มา: Catherine Truss, David  Mankin, & Clare  Kelliher. (2012). Strategic Human 
Resource Management: New York: Oxford University Press 11-19 
 

การแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 

ความต้องการขององค์กร 

ด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
 - ตดิตอ่ส่ือสารผา่นระบบดจิิตอลท่ีมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ การใช้อุปกรณ์พกพา เช่น 
Laptops, Mobile Telephone 
 - วธีิการให้บริการลกูค้าผา่นเครือขา่ย 
 - วธีิการให้บริการลกูค้าผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 
อินตร้าเน็ต 

- การท างานท่ีต้องการบคุลากรท่ีมาจากหลากหลาย 
- ผู้น าท่ีมีวสิยัทศัน์  
- ผู้น าท่ีสามารถวางแผน เตรียมความพร้อมให้กบัองค์กร เช่น 
การเตรียมบุคลากรเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการ
พฒันาทนุทางปัญญา จากการเรียนรู้ การพฒันาทักษะ การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์    เป็นต้น  
- เพิม่มลูคา่ของผลติภณัฑ์/ การบริการ 
- ขยายตลาดการค้า/ การบริการ 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) ระบบเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมีผลตอ่องค์กร 
 

 

ที่มา: Catherine Truss, David  Mankin, & Clare  Kelliher. (2012). Strategic Human 
Resource Management: New York: Oxford University Press 11-19 
  
ผลของโลกาภวิัตน์ต่อทรัพยากรมนุษย์ 
 
 แนวคิดการเพิ่มทุนทางการตลาดท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรจะมี
ความสมัพันธ์กับทรัพยากรมนุษย์ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
องค์กรท่ีน าองค์ความรู้ไปสูค่วามสามารถในการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน ในยุคโลกาภิวตัน์การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพมีความหลากหลายแนวทางในการปฏิบัติ เช่น การศึกษา การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การให้คา่ตอบแทนตามความสามารถ เป็นต้น ซึ่งต้องอาศยัความร่วมมือ
จากผู้ ท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะระดบั เพื่อให้องค์กรบรรลเุป้าหมายตามวางแผนไว้ ดงันัน้องค์กรจะต้อง
ก าหนดความต้องการ คุณสมบัติของบุคลากรท่ีจะบรรจุเข้าท างาน (Truss et al., 2012, pp. 11-
19)  ดงัแสดงในตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 

ความต้องการขององค์กร 

ด้านการแข่งขันในตลาดโลก 
- เกิดการรวมตวัของตลาด 

- เกิดการเคล่ือนย้ายทนุ/แรงงาน 
- เกิดตลาดรูปแบบใหม่ๆ  เช่น เอเชีย 
ด้านโครงสร้างขององค์กร 
 - แบบควบรวมกิจการ หรือ แบบพนัธมติร 
- การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ท่ีมีความยืดหยุ่น 
- การเคล่ือนย้ายแรงงานทัง้ภาคการผลิต การ
บริการ ท่ีมีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

- การท างานท่ีต้องการบคุลากรท่ีมาจากหลากหลาย 
- ผู้น าท่ีมีวสิยัทศัน์  
- ผู้น าท่ีสามารถวางแผน เตรียมความพร้อมให้กับองค์กร 
เช่น การเตรียมบุคลากรเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดย
การพฒันาทนุทางปัญญา จากการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะ  
การแลกเปล่ียนประสบการณ์    เป็นต้น  
- เพิม่มลูคา่ของผลติภณัฑ์/ การบริการ 
- ขยายตลาดการค้า/ การบริการ 
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ตารางที่ 3 แสดงคณุสมบติัของบุคลากร 

 

ที่มา Catherine Truss, David  Mankin, & Clare  Kelliher. (2012). Strategic Human 
Resource Management: New York: Oxford University Press 11-19 

องค์กร กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

ผู้ น า ท่ีสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จใน
อนาคตได้ 

- ผา่นโปรแกรม/ หลกัสตูร การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดย
การพัฒนาทักษะภาวะผู้ น าทัง้ในหน่วยและนอกหน่วย 
ผ่านการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ การสัมมนา ระบบพ่ีเลีย้ง 
ระบบการตดิตาม เป็นต้น  
- ส่งเสริมเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน เช่น การ
พิจารณาจากความตัง้ใจในการท างาน การให้รางวลัจาก
ผลงาน การพิจารณาคดัเลือกบรรจุในต าแหน่ง ส่งเสริมให้
เกิดความมัน่คงในอาชีพ 
- ผู้น าท่ีมีความส านึก รับผิดชอบต่อนโยบาย/ วฒันธรรม
ขององค์กร 

โครงสร้างองค์กรมีความยืดหยุ่น - สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ท่ีเกิดจากบุคลากรท่ีมาจาก
หลากหลายชาติท่ีต้องอาศยัความร่วมมือ/ การมีส่วนร่วม
ของบคุลากร 
- มีการแลกเปล่ียนงานเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบตั ิ
จากการศกึษาหาข้อมลูทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ระบบสนับสนุน(ทัง้ภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร) 

- การสร้างเครือขา่ยร่วมกนั 
- การพฒันาทกัษะการพดู/ ภาษาท่ีใช้ในการบริการ 
- การให้ความส าคญักบัวฒันธรรมท่ีแตกตา่งของผู้ ร่วมงาน 
- การอ านวยความสะดวก ให้การสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
จากบคุลากรท่ีมาจากหลากหลายชาต ิ

ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่ี มีความ
หลากหลาย 

- ผ่านการศึกษา/ ฝึกอบรม โดยเฉพาะการติดต่อส่ือสาร
เพ่ือการใช้ส่ือความหมาย เพ่ือให้องค์กรบรรลเุป้าหมายให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
- ผา่นการเตรียมความพร้อมในการท างานเป็นทีมท่ีมีความ
แตกตา่งทางวฒันธรรม 
- มีทักษะการบริหาร ให้การสนับสนุนลูกจ้าง/ แรงงานได้
เรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริง 
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ตาราง 3 (ต่อ) แสดงคณุสมบติัของบุคลากร  

 

ที่มา Catherine Truss, David  Mankin, & Clare  Kelliher. (2012). Strategic Human 
Resource Management: New York: Oxford University Press 11-19 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 
 
 ประเทศไทยก าลงัเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อม ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านนโยบายการค้าโลก ด้านสงัคม นโยบายสาธารณสุข และการ
ปฏิรูปตา่ง ๆ ตลอดทัง้การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและระบาดวิทยา ซึ่งสง่ผลกระทบต่อระบบ
บริการสาธารณสขุและระบบก าลงัคนด้านสขุภาพ จากสถานการณ์และแนวโน้ม และสภาพปัญหา

องค์กร กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

การพฒันาสมรรถนะและทกัษะในการปฏิบตังิาน - กระบวนการติดตามประเมินสมรรถนะ ทักษะของ
บคุลากร การให้คา่ตอบแทน 
- ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากแหล่งเรียนรู้
ตา่งๆ 

การพฒันานวตักรรม/ การแบง่ปันความรู้ - การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นวฒันธรรมของ
องค์กร 
- การช่วยเหลือบคุลากรในการเรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ  
- ส่งเสริมแนวทางเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆในการ
ท างาน 
- ให้การสนบัสนนุเทคโนโลยีท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
พฒันาแนวคดิใหม่ๆ จากการใช้ทรัพยากรท่ีหลากหลาย
ร่วมกนั 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการและ
เครือขา่ยทางสงัคมในการแก้ปัญหา 

ระบบการจดัการความรู้ - พฒันาแนวทางการสร้างความรู้/ การแบง่ปันความรู้ 
- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งองค์กร 
- การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบุคลากร เช่น 
การศึกษาผ่านระบบทางไกลแบบ e- learning หรือ
การเรียนรู้ผา่นการปฏิสมัพนัธ์กนั 
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ด้านก าลังคนด้านสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี ้(ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสขุ, 2550, pp. 9-11) 
 

 สถานการณ์และแนวโน้มที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  
  

  1.  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์ส่งเสริมให้คนต่างชาติมารับบริการสาธารณสุขในประเทศไทยเพื่อหวังผลทางด้าน
เศรษฐกิจ เป็นผลให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมากขึน้ ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการ
ไหลของบุคลากรสขุภาพจากภาครัฐสูภ่าคเอกชน  
  2.  ผลจากการพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม การศกึษา และเทคโนโลยีของประเทศ 
สง่ผลให้ความต้องการและความคาดหวงัของประชาชนตอ่ระบบบริการสขุภาพสงูขึน้อยา่งมาก ท า
ให้เกิดการเรียกร้องบริการและคณุภาพการบริการมากขึน้ และเกิดกรณีการร้องทุกข์ภายใต้ระบบ
หลกัประกนัสขุภาพมากขึน้  
  3.  นโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสู่ส่วนท้องถ่ิน ส่งผลให้เกิดการ
แสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการผลิต 
และการจ้างงานก าลงัคนด้านสขุภาพ  
  4.  นโยบายสาธารณสขุท่ีเน้นการสร้างเสริมสขุภาพ และการสง่เสริมด้านแพทย์
แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาพืน้บ้าน ซึ่งจะเห็นว่างานสุขภาพนัน้กว้างขึน้และมี
ความเก่ียวข้องกับหลายภาคส่วน องค์กรภาคประชาชนภู มิปัญญาพืน้บ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน เครือข่ายสขุภาพภาคประชาชน เครือข่าย/องค์กรเอกชนไม่แสวงหา
ก าไร ตลอดทัง้ก าลังคนด้านสุขภาพภาครัฐ ดังนัน้บทบาทของบุคลากรด้านสุขภาพอาจจะ
เปลีย่นไปโดยเน้นการท างานร่วมกบัเครือขา่ยอ่ืนและภาคประชาชนมากขึน้  
  5.  การใช้บริการสขุภาพท่ีเพิ่มขึน้และเปลีย่นแปลงไป ซึ่งเป็นผลจากหลายปัจจัย 
ได้แก่ นโยบายหลกัประกันสขุภาพสง่ผลให้อัตราการใช้บริการสาธารณสุขเพิ่มขึน้ แนวโน้มการ
เพิ่มขึน้ของผู้สงูอายุ โรคเรือ้รัง อุบติัการณ์ของโรคเกิดใหม่ เช่น ไข้หวดันก SAR อีโบลา เป็นต้น 
ตลอดทัง้นโยบายการเข้าถึงยาด้านเชือ้ไวรัสของผู้ ติดเชือ้ HIV / เอดส์ ต่างก็สง่ผลต่อภาระงานท่ี
เพิ่มมากขึน้  
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 สภาพปัญหาด้านก าลังคนด้านสุขภาพ 
  

  แม้วา่กระทรวงสาธารณสขุได้ด าเนินการวางแผนและพฒันาก าลงัคนด้านสขุภาพ
และได้ด าเนินการแก้ปัญหามาอยา่งตอ่เน่ือง แตอ่ยา่งไรก็ตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของปัญหาด้านก าลงัคนบางประการและขณะเดียวกันก็เกิด
ปัญหาใหม่ ๆ ตามขึน้มา (ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ, 2550, pp. 9-11) 
กลา่วโดยสรุปได้ดงันี ้  
  1.  การขาดแคลนก าลงัคน การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อความ
ต้องการก าลงัคน ท่ีเพิ่มขึน้ เช่น นโยบายการประกันสขุภาพถ้วนหน้า นโยบายการรับยาต้านไวรัส
เอดส์ของผู้ ป่วยเอดส์ทุกคน อุบติัการณ์ของโรค SARs ไข้หวดันก การเพิ่มขึน้ของโรคเรือ้รังและ
ผู้สูงอายุ การเพิ่มขึน้ของแรงงานต่างด้าว และนโยบายส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขแก่
ชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจัยเหล่านีท้ าให้เกิดความต้องการก าลงัคน ซึ่งมีจ านวนจ ากัด ส่งผลให้เกิด
ปัญหาความขาดแคลนมากยิ่งขึน้    
  2.  การกระจายก าลงัคนท่ีไม่เป็นธรรม แม้จะมีนโยบายเพิ่มการผลิตและการใช้
มาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มก าลงัคนด้านสขุภาพเข้าไปสูช่นบทเพื่อการกระจายอย่างเป็นธรรม แต่
ปัญหาด้านความไม่สมดุลของการกระจายก าลงัคนยงัคงด ารงอยู่ จะเห็นได้จากความหนาแน่น
ของแพทย์ ทนัตแพทย์ เภสชักร และพยาบาล ปฏิบติังานในกรุงเทพ ฯ สงูกวา่ในภมิูภาค  
  3.  ความไม่เหมาะสมของสิง่แวดล้อมในการท างานและระบบการสนบัสนุน แม้มี
การใช้มาตรการตา่ง ๆ เพื่อจูงใจบุคลากรในการท างาน ได้แก่ การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
และการสร้างแรงจูงใจตา่ง ๆ โดยได้น ามาตรการจูงใจท่ีไม่เป็นตวัเงิน ได้แก่ โอกาสในการศึกษา / 
ฝึกอบรม มาตรการด้านสงัคม เป็นต้น  
  4.  การขาดกลไกการผลดัดนัเชิงนโยบาย โดยเฉพาะการจดัสรรอตัราก าลงัในการ
บรรจุภาครัฐ การพฒันาระบบก าลงัคนท่ีผา่นมาขาดความต่อเน่ือง จากการวางแผนก าลงัคนและ
การผลติการขาดการเช่ือมโยง สง่ผลตอ่การผลติท่ีไม่สอดคล้องกบัความต้องการของระบบสขุภาพ
ทัง้ด้านปริมาณและคุณภาพสง่ผลต่อปัญหาการขาดแคลนในบางวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล 
ในขณะท่ีบางวิชาชีพ เช่น ทนัตแพทย์ และเภสชักร มีแนวโน้มจะเต็ม  
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 แนวทางการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล 
  

 ในการพฒันาวิชาชีพพยาบาล ซึง่มีสภาพยาบาลเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบในการในการ
บริหารงานได้ก าหนดยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ. 2555-2559 ดงันี ้ (สภาการพยาบาล, 
2554, pp. 11-12) 
 กรอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1.1 พัฒนานโยบายและควบคุมระบบการผลิตบุคลากรสาขา
พยาบาลศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 พัฒนานโยบายส่งเสริมสนับสนุนและก ากับระบบการจัด
การศกึษาตอ่เน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1.3 พฒันานโยบายสง่เสริมและสนบัสนุนระบบและกลไกในการ
ควบคมุคณุภาพการบริการ การพยาบาลและการผดงุครรภ์  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1.4 พฒันานโยบายสง่เสริมและสนบัสนุนระบบและกลไกในการ
ปฏิบติัการพยาบาลขัน้สงู  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1.5 พฒันาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มี
คณุลกัษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 กรอบยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2.1 เร่งรัดการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการขาดแคลน
ก าลงัคนสาขาพยาบาลศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 การพฒันาความก้าวหน้าและความเป็นธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ 
 กรอบยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
  ยทุธศาสตร์ท่ี 3.1 เร่งรัดพฒันาระบบและกลไกสง่เสริมการวิจยั  
  ยทุธศาสตร์ท่ี 3.2 พฒันากลไกสง่เสริมการจดัการความรู้ทางการพยาบาล  
  ยทุธศาสตร์ท่ี 3.3 เร่งรัดพฒันาภาวะผู้น าของผู้บริหารพยาบาลระดบัสงู  
 กรอบยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร  
  ยทุธศาสตร์ท่ี 4.1 พฒันาระบบการบริหารจดัการองค์กร ให้มีประสทิธิภาพ  
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  ยทุธศาสตร์ท่ี 4.2 เร่งรัดพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนอง
พนัธกิจสภาการพยาบาล  
  ยทุธศาสตร์ท่ี 4.3 เร่งรัดพฒันาการประชาสมัพนัธ์สภาการพยาบาลในเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4.4 เร่งรัดพฒันากระบวนการด าเนินการทางด้านกฎหมาย และ
จริยธรรม  
  ยทุธศาสตร์ท่ี 4.5 พฒันาระบบประกนัคณุภาพของสภาการพยาบาล  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4.6 สง่เสริมพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตาม
แผนพฒันาการพยาบาลและ การผดงุครรภ์แหง่ชาติ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550 – 2559 
 กรอบยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานโยบายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
และระบบสุขภาพที่เป็น มาตรฐานสากล  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5.1 เร่งรัดพฒันาความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศ
เพื่อพฒันาระบบบริการ และสขุภาพ ท่ีเป็นมาตรฐานสากลและพฒันาการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและ การผดงุครรภ์  
  ยทุธศาสตร์ท่ี 5.2 เร่งรัดการเสนอกฎหมายส าคญั เพื่อพฒันาการบริการสขุภาพ
และพฒันาการพยาบาล 
  

 ส านักการพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การบริการพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ. 2556 – 2560 โดยการพฒันาภายใต้หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในระบบสขุภาพ ให้ความส าคญักับการ
สร้างกระบวนการมีสว่นร่วมของทุกภาคสว่นในสงัคม ระดบัประเทศ ระดบัอาเซียน และนานา
ประเทศ เพื่อการสร้างหลกัประกันในคุณภาพของการจัดบริการพยาบาลท่ีครอบคลมุ  เป็นธรรม 
เห็นคุณค่าของการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ ให้กับผู้ รับบริการยุทธศาสตร์การบริการ
พยาบาลระดบัประเทศ ได้ก าหนด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายหลกั ดงันี ้(ส านกัการพยาบาล 
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ, 2555, pp. 1-3) 
  วิสัยทัศน์ “การบริการพยาบาลมีคณุภาพเป็นเลศิ บุคลากรมีความสขุ บนวิถีแห่ง
การพฒันาท่ียัง่ยืน เพื่อสขุภาวะท่ีดีของประชาชน” 
  พันธกิจ  
  1.  พฒันาระบบบริการพยาบาลให้มีคุณภาพเป็นเลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ
อยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรมในสถานบริการสขุภาพทกุระดบั 
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  2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการดูแลสขุภาพตนเองของ
ประชาชน 
  3.  การพฒันาระบบบริการพยาบาลท่ีพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน/ภยัพิบติั และ
โรคอุบติัใหม่/อุบติัซ า้ 
  4.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการพยาบาลท่ีครอบคลมุทัง้องค์กร
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัอาเซียน และ นานาประเทศ ให้มี
ประสทิธิภาพ 
  5.  พฒันาระบบการบริหารจัดการบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสเป็นธรรมสร้างความผกูพนัยดึมัน่ตอ่องค์กรบุคลากรมีความสขุ 
 

  เป้าหมายหลัก 
  1.  ระบบบริการพยาบาล ของสถานบริการสขุภาพระดบัทุติยภูมิ ตติยภูมิและ
ศนูย์ความเช่ียวชาญระดบัสงูในแตล่ะภมิูภาคมีคณุภาพท่ีเป็นเลศิ 
  2.  ระบบบริการพยาบาลปฐมภมิูท่ีมีประสทิธิภาพและคณุภาพตามมาตรฐาน 
  3.  ระบบบริการพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉิน/ภยัพิบติัและโรคอุบติัใหม่/อุบติั
ซ า้ท่ีมีประสทิธิภาพ 
  4.  ความร่วมมือของเครือข่ายบริการพยาบาลในระดบัประเทศ ระดบัอาเซียน 
และ นานาประเทศมีความเข้มแข็ง 
  5.  ระบบบริหารจัดการบริการพยาบาลมีเอกภาพและธรรมาภิบาล บุคลากร
ทางการพยาบาลมีความสขุและยดึมัน่ผกูพนัตอ่องค์กร 
  6.  การพฒันาระบบบริการพยาบาลท่ีพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน/ภยัพิบติั และ
โรคอุบติัใหม่/อุบติัซ า้ 
  7.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการพยาบาลท่ีครอบคลมุทัง้องค์กร
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัอาเซียน และ นานาประเทศ ให้มี
ประสทิธิภาพ 
  8.  พฒันาระบบการบริหารจัดการบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสเป็นธรรมสร้างความผกูพนัยดึมัน่ตอ่องค์กรบุคลากรมีความสขุ 
  ยุทธศาสตร์ 
  ยทุธศาสตร์การบริการพยาบาลระดบัประเทศ พ.ศ. 2556 – 2560 ประกอบด้วย 
5 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้
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  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคณุภาพระบบบริการพยาบาลสูค่วามเป็นเลศิ 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาระบบบริการพยาบาลปฐมภมิูให้มีคณุภาพ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาระบบบริการพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉิน / ภยัพิบติั 
และโรคอุบติัใหม่/ อุบติัซ า้ 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาความเข้มแข็งของเครือขา่ยความร่วมมือทางการพยาบาล
ทกุภาคสว่นในระดบัประเทศ ระดบัอาเซียนและ นานาประเทศ 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการบุคลากร
และองค์กรพยาบาล 
 

แนวคิดการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
 
การศึกษาพยาบาล  
 
  การศกึษาพยาบาลในอดีตจะสอนทฤษฎีและฝึกปฏิบติักับผู้ ป่วยท่ีอยู่ในโรงพยาบาล
เป็นส่วนใหญ่ ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลา จ าเป็นต้องปรับปรุงหลกัสูตรและวิธีการสอน เพื่อให้สามารถท างานในโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ในทุกสถานการณ์ รู้จักคิดอย่างใช้วิจารณญาณ (Critical Thinking) ในการ
แก้ปัญหา ในส่วนเนือ้หาของความรู้นัน้มีพืน้ฐานท่ีกว้างซึ่งรวมทัง้วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สงัคม 
ภาษา และมนษุยศาสตร์ และความรู้ในเร่ืองการสง่เสริมและปกป้องสขุภาพ การซ่อมแซมและการ
ฟืน้ฟูสภาพ รวมทัง้การฝึกปฏิบติัการพยาบาลทัง้ในชุมชน (บ้าน โรงเรียน โรงงาน สถานท่ีพกัฟืน้ 
เป็นต้น) และโรงพยาบาล (สมจิต หนเุจริญกลุ, 2543, p. 54) 
 อนาคตของการพยาบาลภายใต้อิทธิพลของความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ สงัคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ดงันัน้บุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพพยาบาล จึงต้องสนใจการการศกึษา เพื่อ
เป็นการเตรียมพยาบาลส าหรับอนาคต สภาการพยาบาลจึงต้องควบคุมการศึกษาพยาบาล โดย
การตรวจรับรองสถาบันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งผู้ ท่ีจบการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตในการได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์จะต้องผา่นการทดสอบสอบความรู้ในหมวดวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทัง้หมดโดย
สภาการพยาบาล เม่ือสอบผา่นจึงจะได้ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชัน้1 และตามพระราชบญัญัติปี พ.ศ.2540 และต้องต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี (สมจิต หนุเจริญกุล, 
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2543, p. 54) ซึง่ปัจจุบนัมีสถาบนัการศกึษาพยาบาลท่ีจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 86  
สถาบนั ทีผา่นการรับรองหลกัสตูรจากสภาการพยาบาล (สภาการพยาบาล, 2559) 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
  
 ยุวดี วฒันานนท์ (2552) ได้อธิบายถึงการศึกษาทางการพยาบาลมีกระบวนการจัด
การศึกษาเช่นเดียวกับศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีมีแบบแผนในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน โดยมี
องค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญั 3 ประการ  ได้แก่  
 องค์ประกอบที่ 1 จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
  จ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศกึษาออกเป็น 3 ด้าน  
  1.  ด้านพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้ เรียนเกิด
ความรู้ในสมอง โดยแบ่งระดบัความเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Bloom และคณะ เป็น 6 ขัน้ ได้แก่ 
ความรู้-จ า , ความเข้าใจ, การน าไปใช้, การวิเคราะห์, การสงัเคราะห์ และการประเมินคณุคา่ 
  2.  ด้านจิตพิสยั (Affective Domain) มีจุดมุ่งหมายท่ีต้องการให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ในด้าน จิตใจ-อารมณ์ ได้แก่ เจตคติ, คา่นิยม, ความเช่ือ โดยผู้ เรียนจะมีการแสดงพฤติกรรม
ตา่ง ๆ  
  3.  ด้านทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain) เป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ท่ี
มุ่งหมายให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้กบัระบบประสาทสมัผสั กล้ามเนือ้ และอวยัวะตา่ง ๆ ของ
ร่างกาย โดยผู้ เรียนจะมีการแสดงพฤติกรรมออกมา สว่นมากจะประเมินพฒันาการท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้ เรียน 
 องค์ประกอบที่ 2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นการสร้างสถานการณ์หรือเงื่อนไข เพื่อให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีพงึประสงค์อยา่งถาวร มีวิธีการ
จดัประสบการณ์อยูห่ลากหลายวิธี แตว่ิธีท่ีนิยมใช้ คือ ใช้การสอนเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
การจดัประสบการณ์การเรียน โดยให้มีความสอดคล้องกบัหลกัสตูร  
 องค์ประกอบที่ 3 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
  การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน กระท าได้ทุกขัน้ตอนของการเรียนการสอน 
ได้แก่ ก่อนเร่ิมเรียน ระหว่างการเรียน และหลงัการเรียน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผล เช่น เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียน หรือเป็นการประเมินแบบสรุปเพื่อตดัสิน
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คณุคา่ของผู้ เรียน ซึง่โดยทัว่ไปแล้ววตัถปุระสงค์ของการจัดการเรียนการสอนมุ่งพฒันาผู้ เรียนให้มี
ความเจริญงอกงามใน 3 ด้าน คือ  
  1.  ด้านพทุธิพิสยั ซึง่เน้นถึงการพฒันาทางด้านความรู้ ความเข้าใจความคิดและ
สติปัญญา  
  2.  ด้านจิตพิสยั ซึง่เน้นถึงการพฒันาทางด้านความรู้สกึทางจิตใจที่แสดงออกทาง
อารมณ์ คณุลกัษณะและบุคลกิภาพ  
  3.  ด้านทักษะพิสัย  ซึ่งเน้นถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายเพื่อใช้ในการ
ปฏิบติังานได้อยา่งคลอ่งแคลว่  
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
 
 ส าหรับการศึกษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ
(วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ, 2555, p. 2)  ได้มีการปรับปรุงหลกัสตูรมาอยา่งตอ่เน่ือง ปัจจุบนัใช้
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงหลกัสตูรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์พยาบาล
ศาสตร์ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนีย้ังยึดระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
เน่ืองจากเป็นสถาบนัสมทบ และระเบียบกองทพัเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2530 และฉบับท่ี 5 
พ.ศ.2540 และระเบียบกรมยทุธศกึษาทหารเรือ วา่ด้วยการออกหนงัสอืรับรองการศกึษา เน่ืองจาก
เป็นสถาบนัการศกึษาในสงักดักองทพัเรือ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พยาบาลของกองทพัเรือมีความรู้  
ความสามารถ ทัง้ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ   มีคณุธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
ตอ่วิชาชีพ ตอ่สงัคม และมีคุณลกัษณะทางทหารท่ีพงึประสงค์ 
 

 กรอบแนวคิดการออกแบบหลักสูตร 
 

 วิทยาลยัพยาบาลกองทัพเรือ  ปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเลือกเสรี  
และหมวดวิชาทหาร  
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 หมวดวิชาเฉพาะถือเป็นเนือ้หาสาระส าคญัของสาขาพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย
กลุม่พืน้ฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ โดยกลุม่วิชาชีพประกอบด้วยรายวิชาทางการพยาบาลทัง้ภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบติั เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถให้การดูแลสขุภาพผู้ รับบริการในทุกช่วง
ชีวิต (Life Span) นบัตัง้แตม่ารดาและทารก  เด็กและวยัรุ่น  ผู้ ใหญ่และผู้สงูอายุ โดยในแต่ละช่วง
ชีวิตจะต้องศกึษาการดแูลตอ่เน่ืองในทกุระยะของสขุภาพและความเจ็บป่วย (Health and Illness 
Continuum) จากภาวะสขุภาพดีไปสูภ่าวะเจ็บป่วยเฉียบพลนั  เจ็บป่วยวิกฤตและฉกุเฉิน  เจ็บป่วย
เรือ้รัง ตลอดจนการเจ็บป่วยระยะสดุท้าย โดยครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ได้แก่ การ
สง่เสริมสขุภาพ  การป้องกนัความเจ็บป่วย  การดแูลรักษาและการฟื้นฟูสขุภาพ ทัง้ในระดบับุคคล  
ครอบครัว  และชุมชน  โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวมภายใต้การจัดการศึกษาโดยใช้มโนทัศน์
ทางการพยาบาล (Nursing Concepts) เป็นแกนหลกั และน ากระบวนการพยาบาล (Nursing 
Process) ทฤษฎีการพยาบาล (Nursing Theories)  และการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 
(Research based learning)   มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน 
 นอกจากนีห้ลักสูตรก าหนดให้มีการศึกษาทางด้านการพยาบาลสาธารณภัยและ
อุบัติภัยทางน า้ และการพยาบาลความดันบรรยากาศสูง ตลอดจนการศึกษาท่ีเก่ียวข้องด้าน
การทหารและการแพทย์ทหารอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหลกัสตูร 
 

 ปรัชญาของหลักสูตร 
 

 วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ มีความเช่ือวา่การพยาบาลท่ีมีคณุภาพจะต้องปฏิบติัอยู่
บนพืน้ฐานของการบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการพยาบาลเพื่อให้การดแูลแบบองค์รวมแก่บุคคล  ครอบครัว  
ชุมชนในทุกช่วงวัย ตัง้แต่ภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยง  เจ็บป่วย และวาระสุดท้ายของชีวิต  
ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพให้
สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการด้านสาธารณสขุท่ีส าคญัของภูมิภาคและสงัคม การ
จัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถชีน้ าตนเองในการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายบูรณาการ
วิธีการสอนและการวิจยัสอดแทรกในรายวิชา  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศกึษามีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล  มีคุณลกัษณะทางทหาร มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
และด ารงตนอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ (วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ, 2555, p. 6)  
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 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

   บณัฑิตพยาบาลศาสตร์ท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของ
วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ มีความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะ ดงันี  ้ (วิทยาลยัพยาบาล
กองทพัเรือ, 2555, pp. 6-7)   
  1.  รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง สามารถประยุกต์ได้
อยา่งเหมาะสมในการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล 
  2.  ให้การพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม แก่ผู้ ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะ
สขุภาพ ทกุระดบัของสถานบริการสขุภาพ และความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยใช้ศาสตร์และ
ศิลปะทางการพยาบาล และหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  3.  มีความรู้ในศาสตร์ทางเวชศาสตร์ทางทะเลท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาลสา
ธารณภยัและอุบติัภยัทางน า้ การพยาบาลความดนับรรยากาศสงู และการบริการทางการแพทย์
สนบัสนนุการปฏิบติัการทางทหาร 
  4.  คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ทัง้ในการปฏิบติัการพยาบาลและสถานการณ์ทัว่ไป 
  5.  ใช้กระบวนการวิจยัและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการปฏิบติัการพยาบาล  
  6.  ศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล มีจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ มีความรับผิดชอบและเอือ้อาทร 
  7.  มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี มีภาวะผู้น า สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ท างานเป็นทีมกบัสหวิชาชีพ 
  8.  สามารถบริหารจดัการในองค์กรทางสขุภาพ 
  9.  สนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาตนเอง วิชาชีพ และสงัคมได้อยา่งตอ่เน่ือง 
  10.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติัการพยาบาลและ
การสือ่สาร 
  11.  มีภาวะผู้น าทางทหาร ประกอบด้วย มีความรับผิดชอบ มีความสามารถใน
การปกครองบงัคบับญัชา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความเช่ือมั่น และกล้าตดัสินใจ เสียสละเพื่อ
สว่นรวม กล้าหาญอดทน 
  12.  มีบุคลกิลกัษณะทหาร ประกอบด้วย มีความสง่างาม ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย สขุภาพร่างกายแข็งแรง 
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  13.  มีระเบียบวินยั ประกอบด้วย ประพฤติปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของ
สถาบนั ประพฤติตนตามแบบธรรมเนียมทหาร ตรงตอ่เวลา มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
  14.  จงรักภกัดีตอ่สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ, 2555, pp. 55-
56) 
 

  1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลกัศาสนา หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพตลอดจนสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้บริโภค สิทธิผู้ ป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 
   1.2 สามารถแยกแยะความถกูต้อง  ความดี และความชัว่ได้ 
   1.3 เคารพในคณุคา่และศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ 
   1.4 รับผิดชอบตอ่การกระท าของตนเอง / ตอ่องค์กร / ตอ่วิชาชีพ 
   1.5 จงรักภกัดีตอ่ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  มีระเบียบวินยัมีความ
ซื่อสตัย์ และด ารงรักษาขนบธรรมเนียมทหาร 
   1.6 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจัดการกับปัญหา
จริยธรรมในการด ารงชีพ และในการปฏิบติังานในวิชาชีพการพยาบาล  
   1.7 เป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืนทัง้ในการด ารงตนและการปฏิบติังาน  
   1.8 ส่งเสริมให้ผู้ ป่วย/ผู้ ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเพื่อปกป้อง
สทิธิของตนเองท่ีจะถกูละเมิด 
  2.  ด้านความรู้ 
   2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคญัของศาสตร์ท่ีเป็นพืน้ฐานชีวิต
และ พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีครอบคลมุทัง้วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์  สงัคมศาสตร์ 
กฎหมายและการปกครอง  ระบอบประชาธิปไตย 
   2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการ
พยาบาล  ระบบสขุภาพ  และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปลีย่นแปลงของสงัคมและตอ่ระบบสขุภาพ 
   2.3 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคญัของกระบวนการพยาบาลและการ
น าไปใช้ 
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   2.4 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคญัของกระบวนการแสวงหาความรู้ 
การจดัการความรู้  กระบวนการวิจยั  กระบวนการบริหารและการจดัการองค์กร 
   2.5 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคญัเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล และระบบจ าแนกข้อมลูทางการพยาบาล   
   2.6 มีความรู้  ความเข้าใจในวัฒนธรรม  สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสงัคมโลกท่ีมีผลกระทบตอ่ภาวะสขุภาพและประชาชน 
   2.7 มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางเวชศาสตร์ทางทะเลท่ีเก่ียวข้องกับ
การพยาบาลสาธารณภยัและอุบติัภยัทางน า้  การพยาบาลความดนับรรยากาศสงูและการบริการ
ทางการแพทย์สนบัสนนุการปฏิบติัการทางทหาร 
  3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 ตระหนกัรู้ในศกัยภาพและสิง่ท่ีเป็นจุดอ่อนของตน เพื่อพฒันาตนเองให้มี
ความสามารถเพ่ิมมากขึน้สามารถน าไปสูก่ารปฏิบติัการพยาบาล  การสอน  การแสวงหาความรู้ท่ี
มีประสทิธิภาพ และการเป็นผู้น าท่ีเข้มแข็ง 
   3.2 สามารถสบืค้นและวิเคราะห์ข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย  
   3.3 สามารถน าข้อมลู และหลกัฐานไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ 
   3.4 สามารถคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ  โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและท่ี
เก่ียวข้อง  รวมทัง้ใช้ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการ
ให้บริการการพยาบาล 
   3.5 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางการวิจัยและนวัตกรรมท่ี
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
   3.6 สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบททางสขุภาพท่ีเปลีย่นไป 
  4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
ผู้ใช้บริการ  ผู้ ร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา 
   4.2 สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมในทีมการพยาบาล 
ทีมสขุภาพ  และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสขุทกุระดบัและในบริบทหรือสถานการณ์ท่ี
แตกตา่งกนั 
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   4.3 สามารถแสดงออกซึง่ภาวะผู้น าในการผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี
ในองค์กร  ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้า 
   4.4 รับผิดชอบต่อหน้าท่ี  ต่อสงัคม  และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 
วิชาชีพ องค์กรและสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง  
   4.5 มีระเบียบวินยั  มีภาวะผู้น าตลอดจนบุคลกิลกัษณะทางทหาร 

 

  5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลกัตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติในการพยาบาล
อยา่งเหมาะสม 
   5.2 สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารท่ีมีคุณภาพ  รวมทัง้สามารถอ่าน 
วิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมลู  ขา่วสารแก่ผู้ อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 
   5.3 สามารถสือ่สารภาษาไทยได้อยา่งมีประสทิธิภาพทัง้การพูด การฟัง  การ
อ่าน การเขียนและการน าเสนอรวมทัง้สามารถอ่านวารสารและต าราภาษาองักฤษ อยา่งเข้าใจ 
   5.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พืน้ฐานท่ีจ าเป็น 
   5.5 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
  6.  ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
   6.1 สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้
ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล รวมทัง้ใช้กระบวนการพยาบาล หลกัฐานเชิงประจักษ์และการ
สือ่สารเชิงบ าบดัในการพยาบาล บุคคล ครอบครัวและชุมชน 
   6.2 สามารถปฏิบติัการสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล 
การบ าบดัและบรรเทาอาการ และการฟืน้ฟูสขุภาพแก่ผู้ ใช้บริการทุกภาวะสขุภาพและทุกช่วงวยั 
รวมทัง้การผดุงครรภ์  ในทุกระดบัของสถานบริการสขุภาพ ตาม พรบ.วิชาชีพ พ.ศ. 2528 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2540 
   6.3 ปฏิบติัการพยาบาลด้วยความเมตตา กรุณา และเอือ้อาทรโดยยึดมั่นใน
คณุธรรม จริยธรรม กฎหมายและสทิธิของผู้ ป่วย   
   6.4 ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงความเป็นปัจเจก บุคคลและความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 
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   6.5 แสดงภาวะผู้น าในการปฏิบติังาน สามารถบริหารทีมการพยาบาล ทีมสห
สาขาวิชาชีพและการท างานในชุมชน ในหนว่ยงานบริการสขุภาพของชุมชน 
 

แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะ 
 
สมรรถนะ (Competency) 
 
 ในบริบทของประเทศในปัจจุบนัท่ีต้องเผชิญกบัสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัภมิูภาค โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเป็นประชาคมอาเซียน สง่ผลให้ภาครัฐของ
ไทยต้องมีการปรับตวัเพื่อให้ก้าวทนัสมาชิกประเทศในภมิูภาคเดียวกัน และเพื่อการปฏิสมัพนัธ์กัน
ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านกังาน ก.พ.) ในฐานะ
องค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีหน้าท่ีในการพัฒนาและบริหารก าลงัคน
ภาครัฐ โดยการบริหารก าลงัคนให้สอดคล้องกบับทบาทภารกิจท่ีมีในปัจจุบนั เตรียมพร้อมสาหรับ
อนาคต และการพฒันาทกัษะและศกัยภาพของก าลงัคนภาครัฐและเตรียมความพร้อมบุคลากร
ภาครัฐ ซึ่งน าไปสูก่ารก าหนดเป้าหมายของการยกระดบัขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ ให้มี
สมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าท่ีและภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต และมีความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน โดยท่ีสามารถปฏิบติังานได้อยา่งมืออาชีพ 
สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าประเทศไปสูก่าร
แขง่ขนัในเวทีระดบัโลก (ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2556, p. 3) โดยได้ก าหนด
คณุลกัษณะของบุคลากรท่ีภาครัฐคาดหวงั ประกอบด้วย 
 1.  เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากบริบทของประเทศในปัจจุบนัต้องเผชิญกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญทัง้ในระดับประเทศและระดับโลก จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่ภาครัฐได้ บุคลากรภาครัฐจึงควรต้องเตรียมพร้อมในด้านสมรรถนะท่ีจะ
น าการเปลีย่นแปลงเพื่อลดอุปสรรคและความเสีย่ง 
 2.  มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีสมรรถนะในการท างานท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ท างานเป็นทีม
และมีความรู้เชิงลึกในภารกิจท่ีตนเองปฏิบติัตลอดจนมีความโปร่งใส เข้าใจและปรับใช้วิธีการ
ท างาน ในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานสากล ระดบัภมิูภาค 
 3.  มีความเป็นนานาชาติ โดยมีความเปิดกว้างทางความคิดกับบริบทนานาชาติเคารพ
ในความแตกตา่งและความหลากหลายของประชาคม และมีทกัษะการท างานในบริบทสากล 
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 4.  มีความเป็นผู้สนับสนุนภาคส่วน ต่างๆ โดยมียุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนในการน าภาค
สว่นอ่ืนๆ ของสงัคมท่ีจะก้าวสูก่ารเป็นสว่นหนึง่ของประชาคมอาเซียน มีมาตรฐานในการให้บริการ
ในระดบัมาตรฐานสากล ลดอุปสรรคและอ านวยความสะดวกให้ผู้ รับบริการ 
 
 สมรรถนะ มีความหมายดังนี ้
 
 พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมาย สมรรถนะ หมายถึง 
ความสามารถ มักจะใช้กับบุคคลซึ่งหมายถึง ความสามารถ อ านาจ ความแข็งแรง ตรงกับ
ภาษาองักฤษวา่ “Competency” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546)  
 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553a) ให้ความหมาย สมรรถนะ 
(Competency) หมายถึง คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ 
และคณุลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีท าให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเดน่ในองค์กร  
 

 นิสดารก์ เวชยานนท์ (2553)ให้ความหมาย สมรรถนะ (Competency) หมายถึง 
พฤติกรรมที่ท าให้คนสามารถท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 

 ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร (2554) ให้ความหมาย สมรรถนะ (Competency) 
หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคณุลกัษณะของบุคคล(Attributes) ซึง่บุคคลนัน้
แสดงออกเป็นวิธีคิดและพฤติกรรมในการท างานท่ีจะสง่ผลตอ่การปฏิบติังานของแต่ละบุคคล และ
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง อันจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จตามมาตรฐานหรือสูง กว่า
มาตรฐานท่ีองค์กรได้ก าหนดเอาไว้  
 

 บุญใจ ศรีสถิตนรากูร (2550) ให้ความหมาย สมรรถนะ หมายถึง ลกัษณะ(Traits) 
คุณลกัษณะ(Characteristics) พฤติกรรม(Behaviors) ความรู้(Knowledge) ความสามารถ
(Ability) ความถนดั(Aptitude) และทกัษะ(Skills)  
 

 สรุชัย  พรหมพนัธ์ุ (2554) ให้ความหมาย สมรรถนะ (Competency) หมายถึง การ
แสดงถึงความ สามารถท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของงาน
นัน้ๆ  
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 อรุณี เฮงยศมาก (2555) ให้ความหมาย สมรรถนะ หมายถึง ความรู้  ทักษะ 
ความสามารถ ของแต่ละบุคคลในการปฏิบติังานให้บรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงพฤติกรรมความรู้ เจตคติ บุคลกิภาพท่ีดีตอ่การปฏิบติังานนัน้ ๆ  
 

 อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ (2555) ให้ความหมาย สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ขีด
ความสามารถ ศักยภาพ หรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ซึ่งเป็นการกระท าหรือการแสดงออกของ
บุคลากรในองค์กร  
 

 สถาบนัด ารงราชานุภาพ ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (2553) ให้ความหมาย 
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และความสามารถ 
(Abilities) ของมนษุย์ท่ีแสดงผา่นพฤติกรรม (Attributes) ในความเป็นจริงแล้ว ความสามารถของ 
มนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถซ่อนเร้น (Talent) มีอยู่อย่างมหาศาล เพียง แต่ว่ายงัไม่ได้ถูก
น ามาใช้อย่างจริงจัง ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ ทศันคติและสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว 
สอดคล้องกบัทฤษฎีภเูขาน า้แข็ง (Iceberg)  
 

 ประชิด ศราธพันธ์ (2555) ให้ความหมาย สมรรถนะ (Competency) หมายถึง 
คุณลกัษณะทัง้ในด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมของบุคคลท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
ต าแหนง่ บทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบหนึง่ๆให้ประสบความส าเร็จ  
 

 ประกาย จิโรจน์กุล และ จุรีรัตน์ กิจสมพร (2551)  ให้ความหมาย สมรรถนะ 
(Competency) หมายถึง ความรู้ ทกัษะ เจตคติ บุคลิกลกัษณะ และ ความสามารถ หรือ 
สมรรถภาพท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งพึงมีในการปฏิบติังานตามบทบาท หน้าท่ีของตนได้อย่างดี หรือ 
ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด และสามารถแสดงให้เห็นในรูปพฤติกรรมท่ีสงัเกตได้ สมรรถนะ ตรงกับ
ค าในภาษาองักฤษวา่ Competence หรือ Ability   
 

 สกุัญญา รัศมีธรรมโชติ (2558)  ให้ความหมาย สมรรถนะ(Competency) หมายถึง 
ความรู้(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคุณลกัษณะสว่นบุคคล(Characteristic or  Attitutes) ท่ี
ท าให้บุคคลผู้นัน้ท างาน ในความรับผิดชอบของตนได้ดีกวา่ผู้ อ่ืน  
 

 Boyatzis (1982) ให้ความหมายของสมรถนะ หมายถึง สิ่งท่ีมีอยู่ในตวับุคคลซึ่งถือ
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจัย
สภาพแวดล้อมขององค์กร และท าให้บุคคลมุ่งมัน่สูผ่ลลพัธ์ท่ีต้องการ  
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 Mitrani, Dalziel, and Fitt (1992)ให้ความหมายของสมรรถนะว่าเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของบุคคลท่ีมีความเช่ือมโยงกบัประสทิธิผลหรือผลการปฏิบติังานในการท างาน   
 

 McClelland (1973) ให้ความหมายของสมรรถนะ (Competency) หมายถึง 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลกัการหรือ วิชาการท่ีมีอยู่ในตวัเองนัน้ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
งานท่ีตนท า จนได้ผลปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบด้านความรู้ (Knowledge) 
ด้านทกัษะ (Skill) และ ด้านคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก (Attributes/ Behavior) เช่น 
อุปนิสยั (Trait), บทบาททางสงัคม (Social role), การรับรู้ตนเอง (Self-image) และแรงจูงใจ (Motive)  
 

 Spencer. Lyle M and Spencer (1993) ให้ความหมายของสมรรถนะ ว่าเป็น
คณุลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผลต่อความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ท่ีใช้และ/
หรือการปฏิบัติงานท่ีได้ผลการท างานท่ีดีขึน้กว่าเดิม นอกจากนี ้  ได้ขยายความหมายของ
สมรรถนะว่าเป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญของแต่ละบุคคล (Underlying characteristic) ท่ีมี
ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ท่ีใช้ (Criterion reference) และ/หรือ
การปฏิบัติงานท่ีได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐาน (Superior performance) สามารถอธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพท่ี 1 ตอ่ไปนี ้ 
 

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานที่ต้องการ 

 

 
 
ที่มา: Spencer. Lyle M & Spencer, 1993, p 11 
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 ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานที่ต้องการ ประกอบด้วย 

 
 1.  แรงจูงใจ (Motive) เป็นสิง่ท่ีบุคคลคิดหรือต้องการอยา่งแท้จริง ซึง่จะเป็นแรงขบัใน
การก าหนดทิศทางหรือการเลือกของบุคคลเพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรม หรือการตอบสนองต่อ
เป้าหมายหรือการถอยออกไปจากสิง่ตา่งๆ เหลา่นัน้ 
 2.  คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Trait) เป็นคุณลกัษณะทางกายภาพของบุคคลและ
รวมถึงการตอบสนองของบุคคลตอ่ข้อมลูหรือสถานการณ์ท่ีเผชิญ 
 3.  แนวคิดของตนเอง (Self-concept) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับทศันคติ (Attitude) ค่านิยม 
(Value) และภาพลกัษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง (Self-image) ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้เกิด
พฤติกรรมและท าให้สามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีตอ่สถานการณ์ต่างๆ ในช่วงระยะสัน้ๆ ได้ 
 4.  ความรู้ (Knowledge) เป็นขอบเขตของข้อมูลหรือเนือ้หาเฉพาะด้านท่ีบุคคลใด
บุคคลหนึง่ครอบครองอยู ่
 5.  ทกัษะ (Skill) เป็นความสามารถในการปฏิบติังานทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับด้านกายภาพ 
การใช้ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดบัท่ีสามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ความรู้ก าหนดเหตุผลหรือ
การวางแผนในการจดัการ และในขณะเดียวกนัก็ตระหนกัถึงความซบัซ้อนของข้อมลูได้ 

 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553b, pp. 1-4) ได้น าแนวคิด
สมรรถนะมาแบง่แบง่ระดบัตามความยากงา่ยของการประเมินและพฒันาตามทฤษฏีภูเขาน า้แข็ง 
(Iceberg Model) ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที่  2 แสดงระดับของการประเมินและพัฒนาสมรรถนะตามทฤษฏีภูเขาน า้แข็ง 
(Iceberg Model) 
    

          
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553: 2) 
 คุณลกัษณะของสมรรถนะทัง้ 5 คุณลกัษณะนี ้สามารถน ามาจัดกลุม่ภายใต้เกณฑ์
ของพฤติกรรมที่แสดงออกและสงัเกตเห็นได้งา่ยจ านวน 2 คณุลกัษณะ ดงันี ้
 1.  สมรรถนะท่ีสงัเกตได้หรือเห็นได้ (Visible) ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ 
(Skill) ซึง่เป็นสมรรถนะท่ีมีโอกาสพฒันาได้โดยงา่ย 
 2.  สมรรถนะท่ีอยู่ลกึลงไปหรือซ่อนอยู่ภายในตวับุคคล (Hidden) ได้แก่ แรงจูงใจ 
(Motive) คณุลกัษณะสว่นบุคคล (Trait) ซึง่เป็นสมรรถนะท่ียากตอ่การวดัและพฒันา 
 นอกจากนี ้ยงัมีสมรรถนะท่ีเรียกวา่ แนวคิดของตนเอง (Self-concept) ได้แก่ ทศันคติ 
และคา่นิยม ซึง่เป็นสมรรถนะท่ีปรับเปลีย่นได้แต่ต้องใช้ระยะเวลานานและสามารถท าได้ด้วยการ
ฝึกอบรม การใช้หลักจิตวิทยา หรือการสัง่สมประสบการณ์ในการพัฒนาแต่ก็เป็นสิ่ งท่ีท าได้
คอ่นข้างยากและต้องใช้เวลา 
 

 Dale and Hes (1995, p. 80)  กลา่วถึงสมรรถนะว่าเป็นการค้นหาสิ่งท่ีท าให้เกิดการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Excellence) หรือการปฏิบัติงานท่ีเหนือกว่า (Superior performance) 
นอกจากนีย้ังได้ให้ความหมายของสมรรถนะในด้านอาชีพ (Occupational competency) ว่า
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ความรู้ (Knowledge): ข้อมลูความรู้ท่ีบุคคลมีในสาขาตา่งๆ 

 

 ทกัษะ (Skills): ความเช่ียวชาญ ช านาญพเิศษในด้านตา่งๆ  

 

บทบาทท่ีแสดงออกตอ่สงัคม (Social Role): บทบาทท่ีบคุคล

แสดงออกตอ่ผู้ อ่ืน 

 

ภาพลกัษณ์ภายใน (Self-Image): ความรู้สกึนึกคดิเก่ียวกบั

เอกลกัษณ์และคณุคา่ของตน  

 

 อปุนิสยั (Traits): ความเคยชิน พฤตกิรรมซ า้ๆในรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่ง  

 

แรงผลกัดนัเบือ้งลกึ (Motives): จินตนาการ แนวโน้ม วิธีคดิ 

วธีิปฏิบตัตินอนัเป็นไปโดยธรรมชาตขิองบคุคล 
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หมายถึงความสามารถ (Ability) ในการท ากิจกรรมต่างๆ ในสายอาชีพเพื่อให้เกิดการปฏิบติังาน
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีถูกคาดหวังไว้  ค าว่ามาตรฐานในท่ีนีห้มายถึงองค์ประกอบของ
ความสามารถรวมกบัเกณฑ์การปฏิบติังานและค าอธิบายขอบเขตงาน  
 

 วฒันา พฒันพงศ์ (2547: 33) อ้างถึงใน อธิพงศ์ ฤทธิชยั (ม.ป.ป.) กลา่วว่า สมรรถนะ 
(Competency) หมายถึง ระดบัของความสามารถในการปรับและใช้กระบวนทศัน์ (Paradigm) 
ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้ และทักษะ เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสงูสดุในการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรในองค์กร บุคลากรทุกคนควรมีความสามารถ
พืน้ฐานในหน้าท่ีท่ีเหมือนกันครบถ้วนและเท่าเทียมกัน และควรพฒันาตนเองให้มีความสามารถ
พิเศษท่ีแตกตา่งกนัออกไปนอกเหนือจากความสามารถของงานในหน้าท่ี ทัง้นีข้ึน้อยู่กับศกัยภาพ 
ระดบัความสามารถทางอารมณ์ (Emotional quotient : EQ) และความสามารถทางสติปัญญา 
(Intelligence quotient: IQ)  
 เม่ือกลา่วถึง competency โดยทัว่ไปมกัจะกลา่วถึงภูเขาน า้แข็งหรือ Iceberg Model 
ท่ีประกอบไปด้วยสว่นท่ีอยูเ่หนือน า้และสว่นท่ีอยูใ่ต้น า้ 
  ส่วนท่ีอยู่เหนือน า้ เป็นส่วนท่ีมองเห็นได้ชัดสามารถวัดและประเมินได้ง่าย 
ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ท่ีต้องอาศัยการเรียนรู้จากห้องเรียนหรือห้องอบรม และ 
ทกัษะ (Skills) เกิดจากการฝึกฝน ฝึกปฏิบติัจนช านาญ ทัง้นีท้กัษะจะประกอบด้วย ทกัษะด้านการ
บริหาร ( Management Skills) และทกัษะในงานเฉพาะด้านหรือในเชิงเทคนิค (Technical Skills) 
  สว่นท่ีอยูใ่ต้น า้ หรือคณุสมบติัพิเศษสว่นบุคคล (Personal Attributes) เป็นสว่นท่ี
มองเห็นได้ยากกวา่ต้องอาศยัการสงัเกต ทัง้นีส้ว่นท่ีอยู่ใต้น า้ประกอบด้วยแนวความคิด ลกัษณะ
นิสยั และแรงขบัหรือแรงบนัดาลใจ ท่ีเป็นคณุสมบติัท่ีติดตวัมาตัง้แต่เกิดหรือพฒันาการตัง้แต่สมัย
ยงัเด็ก เช่น ความละเอียดรอบคอบ มนษุยสมัพนัธ์ การควบคมุอารมณ์และบุคลกิภาพ 
  

 จากที่น าเสนอมาข้างต้น ท าให้สามารถสรุปได้วา่สมรรถนะหรือขีดความสามารถ 
(Competency) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลกัษณะของบุคคล 
(Attributes) ซึ่งแสดงออกให้เห็นจากพฤติกรรม ความคิด จากการปฏิบติังานท่ีจะสง่ผลต่อการ
ปฏิบติังานของบุคคลนัน้ให้บรรลเุป้าหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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 ประเภทของสมรรถนะ (Competency)  
 
 ส าหรับการจดัแบง่ประเภทของสมรรถนะนัน้ มีนกัวิชาการหลายท่าน ได้ให้ทรรศนะท่ี
แตกตา่งกนัออกไป ดงันี ้ 
 

 ส านกัอนามยักรุงเทพมหานคร (2554) ได้จดักลุม่สมรรถนะเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.  สมรรถนะหลกั (Core Competencies) คือคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของ
พนกังานทกุต าแหนง่ก าหนดขึน้เพื่อหลอ่หลอมคา่นิยมและพฤติกรรมที่พงึประสงค์ร่วม 
 2.  สมรรถนะประจ ากลุม่งาน (Functional Competencies) คือสมรรถนะท่ีก าหนด
เฉพาะส าหรับแต่ละกลุม่งาน เพื่อสนบัสนุนให้พนกังานผู้ด ารงต าแหน่งในกลุม่งานเดียวกันแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าท่ีและสง่เสริมให้สามารถปฏิบติัภารกิจในหน้าท่ีได้ดียิ่งขึน้ 
 

 อธิพงศ์ ฤทธิชยั (ม.ป.ป.) ได้จดักลุม่สมรรถนะเป็น 2 ประเภท   คือ 
 1.  สมรรถนะหลกั (Core competency) ซึ่งเป็นคุณลกัษณะท่ีพนักงานทุกคนใน
องค์กรจ าเป็นต้องมี ทัง้นีเ้พื่อให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้บรรลเุป้าหมายขององค์กร อาทิ ความรอบ
รู้เก่ียวกบัองค์กร ความซื่อสตัย์ ความใฝ่รู้ และความรับผิดชอบ เป็นต้น  
 2  สมรรถนะตามสายงาน (Functional competency) ซึ่งเป็นคุณลกัษณะท่ีพนกังาน
ท่ีปฏิบติังานในต าแหนง่ตา่งๆ ควรมีเพื่อให้งานส าเร็จและได้ผลลพัธ์ตามท่ีต้องการ  

 

 อาภรณ์ ภูว่ิทยพนัธ์ุ (2555, p. 55)ได้จดักลุม่สมรรถนะเป็น 3 ประเภท คือ   
 1.  Core Competency เป็นความสามารถหลกั ก าหนดขึน้จากวิสยัทศัน์ ภารกิจ ท่ี
คาดหวงัจากพนกังานทกุระดบั 
 2.  Managerial Competency เป็นความสามารถด้านการบริหารจัดการ ก าหนดขึน้
จากบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร ท่ีคาดหวงัให้ผู้บริหารแตล่ะระดบัจ าเป็นต้องมี 
 3.  Functional Competency เป็นความสามารถในงานเฉพาะด้านท่ีก าหนดขึน้จาก
ขอบเขตงานของแตล่ะต าแหนง่ 
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  รติพร  ถึงฝ่ัง และ โกศล  จิตวิรัตน์ (2552, p. 32) ได้จัดกลุม่สมรรถนะเป็น 3 
ประเภท  คือ 
 1.  สมรรถนะหลกั ขีดความสามารถหลกั คือ บุคลิกลกัษณะการแสดงออกของ
พฤติกรรมของพนกังานทุกคนในองค์กรท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และ
อุปนิสยัของคนในองค์กรโดยรวม  
 2.  สมรรถนะบริหาร ขีดความสามารถด้านการบริหาร คือ ความรู้ ความสามารถด้าน
การบริหารจัดการ เป็นขีดความสามารถท่ีมีได้ทัง้ในระดับผู้ บริหารและระดับพนักงาน ซึ่งจะ
แตกตา่งกนัตามบทบาทหน้าท่ีการบริหารจัดการ เป็นขีดความสามารถท่ีมีได้ทัง้ในระดบัผู้บริหาร
และระดบัพนกังานซึง่จะแตกตา่งกนัตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 3.  สมรรถนะตามสายงาน ขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน คือ ความรู้ ความ 
สามารถในงานท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ทกัษะและคณุลกัษณะเฉพาะของงานตา่ง ๆ  
 

  สถาบนัด ารงราชานุภาพ ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (2553, p. 14) อ้างถึง 
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547) ได้จดักลุม่สมรรถนะเป็น 3 ประเภท  คือ 

 1.  สมรรถนะหลกั (Core competency) หมายถึง บุคลกิลกัษณะ ของคนท่ีสะท้อนให้
เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และอุปนิสยั ของคนในองค์กรโดยรวมท่ีจะช่วยสนบัสนุน
ให้องค์กรบรรลเุป้าหมายตาม วิสยัทศัน์ได้  
 2.  สมรรถนะตามสายงาน (Job competency) หมายถึง บุคลิก ลกัษณะของคนท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และ อุปนิสยัท่ีจะช่วยสง่เสริมให้คนนัน้ๆ 
สามารถสร้างผลงานในการปฏิบติังาน ต าแหนง่นัน้ๆ ได้สงูกวา่มาตรฐาน 
 3.  สมรรถนะสว่นบุคคล (Personal competency) หมายถึง บุคลกิ ลกัษณะของคนท่ี
สะท้อนให้ เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือและ อุปนิสยัท่ีท าให้บุคคลนัน้มีความสามารถ
ในการท าสิง่ใด สิง่หนึง่ ได้โดดเดน่ กวา่คนทัว่ไป เช่น สามารถอาศยัอยู่กับแมงป่องหรืออสรพิษได้ 
เป็นต้น ซึง่ เรามกัจะเรียกสมรรถนะสว่นบุคคลวา่ความสามารถพิเศษสว่นบุคคล  
 

 และกลา่วถึง จิรประภา อัครบวร (2549: 68) ได้จัดกลุม่สมรรถนะเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 
 1.  สมรรถนะหลกั (Core competency) คือ พฤติกรรมท่ีดี ท่ี ทุกคนในองค์กรต้องมี 
เพื่อแสดงถึงวฒันธรรมและหลกันิยมขององค์กร  
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 2.  สมรรถนะบริหาร (Professional competency) คือ คณุสมบติั ความสามารถด้าน
การบริหารท่ีบุคลากรในองค์กรทกุคนจ าเป็นต้องมี ในการท างาน เพื่อให้งานส าเร็จและสอดคล้อง
กบัแผนกลยทุธ์ วิสยัทศัน์ของ องค์กร  
 3.  สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical competency) คือ ทกัษะ ด้านวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ในการน าไปปฏิบติังานให้บรรลผุลส าเร็จ ซึง่จะแตกต่าง กันตามลกัษณะงาน โดยสามารถจ าแนก
ได้ 2 สว่นย่อย ได้แก่ สมรรถนะเชิง เทคนิคหลกั (Core technical competency) และสมรรถนะ
เชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific technical competency) 
 

 McClelland (1973) ได้จ าแนกสมรรถนะออกเป็น 2 กลุม่  ดงันี ้
 1.  สมรรถนะขัน้พืน้ฐาน (Threshold Competency) หมายถึง ความรู้ หรือทักษะ
พืน้ฐานท่ีบุคลจ าเป็นต้องมีในการท างานต าแหน่งต่างๆ ลกัษณะผลงานท่ีได้จะไม่แตกต่างจาก
บุคคลอ่ืนๆ  
 2.  สมรรถนะท่ีท าให้บุคคลแตกต่างจากบุคคลอ่ืน (Differentiating Competency) 
หมายถึง ปัจจยัท่ีท าให้บุคคลมีผลการปฏิบติังานมีความโดดเด่นมากกว่าบุคคลทัว่ๆๆป ซึ่งบุคคล
ในกลุ่มนีม้ักจะมุ่งเน้นการใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความส าเร็จในงานท่ีดีเลิศ ซึ่งนกัวิชาการจะให้ความส าคญัมากกว่ากลุม่แรกโดยได้อธิบายเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตา่ง ดงันี ้
  2.1 Competency กับ Knowledge: Competency หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ก่อให้เกิดผลงานท่ีดีเลิศ (Excellent Performance) เท่านัน้ ดงันัน้ตวัความรู้ (Knowledge) โดดๆ
จึงไม่ถือว่าเป็น Competency เว้นแต่สามารถน าความรู้ในเร่ืองนัน้ๆมาประยุกต์ใช้ในงานจนเกิด
ความส าเร็จ จึงจะถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของ Competency 
  2.2 Competency กับ Skills: Competency เก่ียวข้องกับทกัษะจะหมายถึงการ
ใช้ทกัษะท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จอยา่งชดัเจน 
  2.3 Competency กับ Motive/Attitude: Competency หมายถึงแรงขับจาก
ภายในท่ีท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อน าไปสูเ่ป้าหมายท่ีวางไว้จนเกิดเป็นผลส าเร็จ 
  

 จึงอาจสรุปได้ว่า สมรรถนะสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ สมรรถนะหลกั 
(Core competency) ซึ่งเป็นคุณลกัษณะท่ีพนักงานทุกคนในองค์กรจ าเป็นต้องมี ทัง้นีเ้พื่อให้
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้บรรลเุป้าหมายขององค์กร อาทิ ความรอบรู้เก่ียวกับองค์กร ความซื่อสตัย์ 
ความใฝ่รู้ และความรับผิดชอบ เป็นต้น อีกประเภทหนึ่งคือสมรรถนะตามสายงาน (Functional 
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competency) ซึง่เป็นคณุลกัษณะท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานในต าแหนง่ตา่งๆ ควรมีเพื่อให้งานส าเร็จ
และได้ผลลพัธ์ตามท่ีต้องการ  
 
 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
  

 ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร (2554) กล่าวถึงองค์ประกอบของ สมรรถนะ เป็น
ผลรวมของทกัษะ ความรู้ ค่านิยม ทัศนคติ ลกัษณะสว่นบุคคลแรงจูงใจ ท่ีแสดงออกผ่าน
พฤติกรรม (Demonstrated behavior) ซึ่งมีความส าคัญและส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานได้อยา่งมีคณุภาพและประสทิธิภาพสงูกวา่มาตรฐานทัว่ไป โดยมีคณุลกัษณะดงันี ้ 
 1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีต้องรู้ เป็นความรู้ท่ีเป็น
สาระส าคญั เช่น ความรู้ด้านการตรวจรักษาเบือ้งต้น เป็นต้น 
 2.  ทกัษะ (Skill) คือ สิ่งท่ีต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทกัษะท่ีเกิดได้นัน้มาจากพืน้ฐานทางความรู้ 
และสามารถปฏิบติัได้อยา่งแคลว่คลอ่งวอ่งไว 
 3.  ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self–concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็นเก่ียวกับภาพลกัษณ์ของตน หรือสิ่งท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง 
เป็นต้น  
 4.  บุคลกิลกัษณะประจ าตวัของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งท่ีอธิบายถึงบุคคลนัน้ เช่น คน
ท่ีนา่เช่ือถือและไว้วางใจได้ หรือมีลกัษณะเป็นผู้น า เป็นต้น 
 5.  แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขบัภายใน ซึ่งท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสูเ่ป้าหมาย หรือมุ่งสูค่วามส าเร็จ เป็นต้น 
  

 สุรชัย  พรหมพันธ์ุ (2554, p. 188)  กล่าวถึง สมรรถนะมีองค์ประกอบหลกั ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ เก่ียวพนักนัและสนบัสนนุซึง่กนัและกัน 3 ประการ คือ 1) การแสดงออกทางความรู้ 
( Knowledge) 2) (Skill) การแสดงออกทางทกัษะ 3) การแสดงออกทางคุณลกัษณะของบุคคล 
(Attributes)  
 

 สกุัญญา รัศมีธรรมโชติ (2558, p. 15) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของสมรรถนะตาม
แนวคิดของ David C. McClelland 5 สว่น ดงันี ้ 
  Skills คือ ทักษะ สิ่งท่ีบุคคลท าได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดความ
ช านาญ 
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  Knowledge คือ ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้
การบริหารต้นทนุ 
  Self-concept คือ ทศันคติ ค่านิยมและความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลกัษณ์ของตน 
หรือสิ่งท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเป็น เช่น คนท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเองสูงจะเช่ือว่าตนเองสามารถ
แก้ปัญหาตา่งๆได้ 
  Trait คือ บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล เป็นสิ่งท่ีอธิบายถึงบุคคลนัน้ เช่น 
เป็นบุคคลท่ีนา่เช่ือถือ ไว้วางใจ มีลกัษณะเป็นผู้น า 
  Motive คือ แรงจูงใจ หรือแรงขบัภายในซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่
สิง่ท่ีเป็นเป้าหมาย เช่น บุคคลท่ีมุ่งผลส าเร็จ มกัพยายามท างานให้ส าเร็จตามท่ีตัง้ไว้ และปรับปรุง
วิธีการท างานของตนตลอดเวลา 

 

 Spencer. Lyle M and Spencer (1993, pp. 9-12)  กลา่วถึงคุณลกัษณะเฉพาะของ
สมรรถนะ ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญั 5 ประการ ได้แก่ 
  1.  แรงจูงใจ (Motive) หมายถึงสิง่ตา่งๆท่ีบุคคลมกัจะคิดถึงตลอดเวลาหรือมักจะ
ต้องการตลอดเวลา ซึง่น าไปสูก่ารแสดงออกหรือมีพฤติกรรมที่น าไปสูเ่ป้าหมาย 
  2.  ลกัษณะเฉพาะ (Trait) หมายถึงลกัษณะทางกายภาพและการตอบสนองท่ี
กระท าสม ่าเสมอกบัสถานการณ์หรือขา่วสารท่ีได้รับ 
  3.  มโนทัศน์ในตน หรือ ทศันคติ (Self-concept) หมายถึง ภาพลกัษณะของ
ตนเองท่ีเก่ียวข้องกบั ความเช่ือ การให้คณุคา่ 
  4.  ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ขา่งสารหรือข้อมลูท่ีบุคคลมีอยูใ่นเร่ืองนัน้ๆ 
  5.  ทกัษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแสดงออก หรือ
กระท าทัง้ด้านจิตใจและด้านกายภาพ 
  

 ดงันัน้จึงกลา่วได้วา่องค์ประกอบของสมรรถนะประกอบด้วย 1) ความรู้ 2) ทกัษะ 3) 
ทศันคติ 4) บุคลกิลกัษณะประจ าตวัของบุคคล 5) แรงขบัภายใน 
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 การพัฒนาสมรรถนะ 
 
 สรุชัย  พรหมพันธ์ุ (2554, pp. 299-303)กล่าวถึง การพัฒนาสมรรถนะโดยทัว่ไป
หมายถึง การพัฒนาในระดับบุคคล ดังนัน้เคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีจะพัฒนารายบุคคลในแต่ละ
หนว่ยงานยอ่มมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพท่ีตรงกบัความต้องการขององค์กร เช่น 
การฝึกอบรม การสอนงาน การเป็นพี่เลีย้ง การหมนุเวียนงาน การดงูาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
ให้ข้อมลูป้อนกลบั การฝึกงานกบัผู้ เช่ียวชาญ การประชุมสมัมนา  
 

 อรุณี เฮงยศมาก (2555, p. 381)  กลา่วถึงการพฒันาสมรรถนะท่ียึดหลกัการพฒันา
ตามองค์ประกอบของสมรรถนะและต้องการสง่เสริม/ เสริมสร้างให้เกิดสิง่นัน้ ได้แก่  
  จัดการฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึน้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ เจตคติ และทกัษะการปฏิบัติงาน รวมทัง้เพิ่มประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
ได้แก่ การฝึกอบรมภายในองค์กร (In-service training) ภายในหน่วยงาน ผู้ ให้ความรู้อาจเป็น
วิทยากรภายในองค์กร ภายนอกองค์กร หรือผสมผสานระหว่างวิทยากรทัง้ภายในและภายนอก 
ตลอดจนฝึกอบรมจากแหลง่การฝึกอบรมภายนอก (Out souring of training)  
  การศกึษา (Education) เป็นกิจกรรมทีเ่พิ่มศกัยภาพทางปัญญาเพื่อน าความรู้มา
ใช้ปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบ และเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีสงูขึน้ เพื่อ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในงาน ได้แก่ 1) การศึกษาต่อเน่ือง (Continuing education)  เช่น 
การศกึษาเฉพาะทาง 2)  การจัดบริการวิชาการในหน่วยงาน (In-services education) เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการหรือแลกเปลี่ยนความรู้ในสโมสรวิชาการ 
(Journal club) เป็นต้น  
 สรุปการพัฒนาสมรรถนะ จุดประสงค์เพื่อสง่เสริมบุคลากรให้ได้รับการพฒันาอย่าง
ตอ่เน่ือง เพื่อให้มีสมรรถนะในการท างานได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ ซึ่งจะสง่ผลต่อความส าเร็จของ
องค์กร 
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 ประโยชน์ของสมรรถนะ (Competency)  
 
 มีนกัวิชาการหลายทา่นได้กลา่วถึง ดงันี ้  
 

 ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553a, p. 5)กลา่วถึงประโยชน์ของการ
จดัท าต้นแบบสมรรถนะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีมีตอ่องค์กร ผู้บงัคบับญัชาและเจ้าหน้าท่ี  ดงันี ้
  ประโยชน์ตอ่องค์กร ได้แก่ 1) ท าให้ได้กรอบแนวคิดท่ีมีคุณภาพและเป็นเอกภาพ
ตอ่การประยกุต์ใช้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2) สร้างความเหมาะสมระหว่างงานและผู้
ด ารงต าแหนง่ได้ดีกวา่ ท าให้ได้ผลงานท่ีดีขึน้ 
  ประโยชน์ตอ่ผู้บงัคบับญัชา ได้แก่ 1) ให้ตวัชีว้ดัท่ีชดัเจนในการสรรหาบุคลากรเข้า
สูอ่งค์กร 2) ให้ผู้บังคับบัญชาใช้มาตรฐานเดียวกันในการประเมินผลงาน และสามารถเข้าใจ
จุดเดน่และจุดด้อย ของแตล่ะบุคคลได้อย่างถูกต้องตามลกัษณะงาน 3) ช่วยให้ผู้บงัคบับญัชาใน
การประเมินและพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา 
  ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ด ารงต าแหน่ง ได้แก่ 1) สร้างความชัดเจนเก่ียวกับสิ่งท่ี
องค์กรคาดหวงัและแนวทางการปฏิบติังานให้เกิดความส าเร็จ 2) ช่วยสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ โดยการสร้างหลกัประกันว่าสมรรถนะของตนเหมาะสมกับต าแหน่งแล้ว 3) ช่วยให้แต่ละ
บุคคลเข้าใจความแตกตา่งของแตล่ะงาน และเร่งพฒันาตนเองเพื่อโยกย้ายสูต่ าแหนง่ใหม่ 
 

 ส านกัอนามัยกรุงเทพมหานคร (2554)  กล่าวถึงประโยชน์ของการน าสมรรถนะไป
ประยกุต์ใช้ในการจดัการทรัพยากรมนษุย์  สามารถท าได้หลายประการ  คือ 
 1.  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource planning) จะเป็นการวางแผน
ทรัพยากรมนษุย์ ทัง้ความต้องการเก่ียวกับต าแหน่ง ซึ่งจะต้องเก่ียวข้องกับการก าหนดสมรรถนะ 
ในแต่ละต าแหน่งเพื่อให้ทราบว่าในองค์กรมีคนท่ีเหมาะสมจะต้องมีสมรรถนะใดบ้าง  เพื่อให้
สอดคล้องกบัการวางกลยทุธ์ขององค์กร  
 2.  การตีค่างานและการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน (Job evaluation of wage and 
salary administration) สมรรถนะสามารถน ามาใช้ในการก าหนดค่างาน (Compensable factor) 
เช่น วิธีการ point method โดยการก าหนดปัจจยัแล้วให้คะแนนว่าแต่ละปัจจัยมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ในต าแหนง่งานนัน้ ๆ มากน้อยเพียงใด เป็นต้น 
 3.  การสรรหาและการคัดเลือก(Recruitment and selection) เม่ือมีการก าหนด
สมรรถนะไว้แล้วการสรรหาพนกังานก็ต้องให้สอดคล้องกบัสมรรถนะตรงกบัต าแหนง่งาน 
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 4.  การบรรจุต าแหนง่ ก็ควรค านงึถึงสมรรถนะของผู้ มีคณุสมบติัเหมาะสมหรือมีความ 
สามารถตรงตามต าแหนง่ท่ีต้องการ 
 5.  การฝึกอบรมและพฒันา (Training and development) การฝึกอบรมและพฒันา
ก็ด าเนินการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัสมรรถนะของบุคลากรให้เต็มขีดสดุของแตล่ะคน 
 6.  การวางแผนสายอาชีพและการสืบทอดต าแหน่ง  (Career planning and 
succession planning) องค์กรจะต้องวางแผนเส้นทางอาชีพ (Career path) ในแต่ละเส้นทางท่ี
แตล่ะคนก้าวเดินไปในแต่ละขัน้ตอนนัน้ต้องมีสมรรถนะอะไรบ้าง องค์กรจะช่วยเหลือให้ก้าวหน้า
ได้อย่างไรและตนเองจะต้องพัฒนาอย่างไร ในองค์กรจะต้องมีการสร้างบุคคลขึน้มาแทนใน
ต าแหนง่บริหารเป็นการสบืทอด จะต้องมีการพฒันาสมรรถนะอยา่งไร และต้องมีการวดัสมรรถนะ
เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาอยา่งไร ซึง่จะน าไปสูก่ระบวนการฝึกอบรมตอ่ไป 
 7.  การโยกย้าย การเลิกจ้าง การเลื่อนต าแหน่ง (Rotation termination and 
promotion) การทราบสมรรถนะของแตล่ะคนท าให้สามารถบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการโยกย้าย 
การเลกิจ้าง และการเลือ่นต าแหนง่ ได้งา่ยและเหมาะสม 

 

 อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ (2555, pp. 48-54) กลา่วถึงการน าสมรรถนะ (Competency) 
มาใช้ประโยชน์  คือ  
 1.  การสรรหาคัดเลือกพนักงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาคนท่ีเหมาะสมกับองค์กร
และลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ  
 2.  การจัดท าแผนระยะสัน้ เป็นการก าหนดหลกัสตูรการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับ 
Competency ท่ีก าหนดขึน้ เช่น องค์กรต้องการให้พนกังานมี Competency การท างานเป็นทีม ก็
จดัหลกัสตูรฝึกอบรมเทคนิคการท างานเป็นทีม 
 3.  การจัดท าแผนฝึกอบรมระยะยาว โดยสว่นใหญ่จะจัดท าเป็นแผน 3-5 ปี เพื่อให้
พนกังานรู้วา่ในแตล่ะปีตนเองจะต้องได้รับการฝึกอบรมหลกัสตูรใดบ้าง 
 4.  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เป็นแผนงานท่ีก าหนดขึน้จากการ
ประเมินผลความสามารถของพนกังาน โดยน า Competency ท่ีเป็นความสามารถท่ีคาดหวงัท่ี
ก าหนดขึน้ของต าแหน่งงานมาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินความสามารถของพนกังานในปัจจุบนั เพื่อ
ประเมินหาช่องว่างของความสามารถ (Competency Gap Assessment) ซึ่งผลการประเมิน
แบง่เป็น 3 แบบ ดงันี ้
  จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถในปัจจุบันมากกว่าความสามารถท่ีคาดหวัง 
(Actual Competency > Expected Competency) 
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  จุดอ่อน หมายถึง ความสามารถในปัจจุบันน้อยกว่าความสามารถท่ีคาดหวัง  
(Actual Competency < Expected Competency) 
  ตามมาตรฐาน หมายถึง ความสามารถท่ีคาดหวงัเท่ากับความสามารุในปัจจุบนั 
(Actual Competency = Expected Competency)  
 น าผลการประเมินท่ีได้โดยเฉพาะท่ีเป็นจุดอ่อนของพนกังานมาพฒันา โดยมุ่งเน้นการ
พฒันาอ่ืนๆ เช่น การสอนงาน การดงูานนอกสถานท่ี การท ากิจกรรม เป็นต้น 
 5.  การประเมินผลการปฏิบติังาน พบว่าองค์กรสว่นใหญ่จะใช้ตวัชีว้ดัผลงาน หรือ 
KPIs (Key Performance Indicators) เป็นแนวทางในการประเมินผลงานของพนกังาน 
 6.  การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ใช้เป็นเกณฑ์ก าหนดให้พนกังานรับรู้
วา่ในแตล่ะต าแหน่งจะต้องมี Competency ใดบ้างเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม พฒันาตนเอง
ในการก้าวสูต่ าแหนง่เหลา่นัน้ 
 7.  การบริหารคนเก่ง/ คนดี/ และผู้สืบทอดต าแหน่งงาน ซึ่ง Competency นอกจาก
จะช่วยในการสรรหาคดัเลอืกพนกังานแล้ว คนเก่ง/ คนดีก็เป็นสว่นส าคญัท่ีช่วยให้องค์กรได้เปรียบ
คูแ่ข็ง เน่ืองจากคนเก่ง/ คนดี จะเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซึ่งจะท าให้การ
ด าเนินกิจกรรมขององค์กรได้เปรียบ 
 

 สรุชัย  พรหมพนัธ์ุ (2554, pp. 297-298) กลา่วถึงการน าสมรรถนะ (Competency) 
มาใช้ประโยชน์ แบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัรายบุคคล ระดบัหน่วยงานหรือหัวหน้างาน และ 
ระดบัองค์กร ดงันี ้
 1.  ระดบัรายบุคคล เพื่อ การปรับปรุง การพฒันา และ การเตรียมความพร้อม 
  การปรับปรุง (To Improve) ความสามารถท่ีมีอยู่ และปรับปรุงผลงานท่ีบุคคล
รับผิดชอบให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
  การพฒันา (To Develop) อย่างต่อเน่ืองทัง้การพฒันาความสามารถท่ีมีอยู่ให้ดี
ยิ่งขึน้ เพิ่มศกัยภาพการท างานของบุคลากรให้มีความสามารถท่ีจะรับผิดชอบงานท่ีสงูขึน้ 
  การเตรียมความพร้อม (To Prepare) ให้บุคลากรมีความพร้อมในการท างานใน
ต าแหนง่ท่ีสงูขึน้ 
 2.  ระดบัหนว่ยงาน หรือหวัหน้างาน เพื่อ การทดแทนงาน ผลงานของหน่วย คุณภาพ
ชีวิตการท างาน 
  การทดแทนงาน (Work Replacement) บุคลากรเกิดทกัษะในการท างานหลาย
ด้าน (Multi Skills) ท าให้สามารถท างานทดแทนกรณี โอน ย้าย ออก เป็นต้น 
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  ผลงานของหน่วย (Department Performance) การท่ีบุคคลมีการเรียนรู้และ
พฒันาความสามารถอย่างต่อเน่ือง ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานได้ดีขึน้ ท าให้ผลงานของ
หนว่ยงานก็ดีตามไปด้วย 
  คณุภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) ความสามารถในการจัดการงาน
ท่ีท าได้เป็นอยา่งดี จะท าให้มีเวลามากพอท่ีจะไปจัดการกับชีวิตสว่นตวัได้ ซึ่งถือว่าเป็นการรักษา
สมดลุในการท างานกบัชีวิตสว่นตวั 
 3.  ระดบัองค์กร เพื่อ ผลงานขององค์กร การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร ความ
ได้เปรียบในการแขง่ขนั 
  ผลงานขององค์กร (Corporate Performance) การพฒันาในระดบับุคคลท าให้
บุคลากรมีการพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเน่ืองท าให้สมัฤทธ์ิผลของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
ซึง่สง่ผลตอ่ความส าเร็จขององค์กรด้วย 
  การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร (Corporate Branding) บุคลากรท่ีมี
ความสามารถมีสว่นช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร จากมมุมองของบุคลากรภายนอก 
  ความได้เปรียบในการแขง่ขนั  (Competitive Advantage) การพัฒนา
บุคลากรอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้บุคลากรมีผลการปฏิบติังานท่ีดี สง่ผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่ง
ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแขง่ขนักบัหนว่ยงานภายนอก 
 

 ดังนัน้จึงกล่าวได้ว่าประโยชน์ของสมรรถนะ สามารถน ามาใช้ในการประเมิน 
ค้นหา และพฒันาบุคลากรให้มีขีดความสามารถให้สูงขึน้  ซึ่งจะสง่ผลให้องค์กรเป็นองค์กรท่ีมี
ศกัยภาพสงู (High Performance Organization – HPO) ซึ่งการท่ีองค์กรจะมีศกัยภาพสงูสิ่ง
ส าคัญก็คือ “คน” ในองค์กรจะต้องมีศกัยภาพสงูด้วยการพัฒนาให้มีขีดความสามารถสงูตาม 
Competency ตามท่ีองค์กรก าหนด 
 
 รูปแบบ 
 
 มีนกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายของ รูปแบบ ดงันี ้
 

 รัตนะ บัวสนธ์ (2556) รูปแบบ ซึ่งตรงกับค าว่า “method” นัน้ หมายถึง ภาพร่าง/
แผนงานท่ีแสดงถึงองค์ประกอบ ขัน้ตอนการด าเนินงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมักใช้ค าว่า “วิธีการ” 
หรือ “แนวทางการด าเนินงาน”  
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 กาญจนา คุณารักษ์ (2555) รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีเป็นตัวแทนของโครงสร้างทาง
ความคิดท่ีส าคญัของเร่ืองท่ีศกึษา ท่ีถกูพฒันาขึน้เพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ให้
เข้าใจได้ง่ายขึน้ หรือ น ามาใช้ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ ตลอดจนใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไป 

 

 กมลชนก ภาคภูมิ (2556) รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างของความคิด ท่ีแสดง
องค์ประกอบและความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีส าคญัของสิ่งท่ีศึกษา หรือสิ่งท่ีบุคคลใช้ในการ
หาค าตอบ ความรู้ และความเข้าใจในปรากฏการณ์ตา่งๆ  
 

 สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง แบบแผนของความคิดในการด าเนินงาน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิง่ท่ีต้องการศกึษา 
 

 ประเภทของรูปแบบ 
 
 ประ เภทของรูปแบบสามารถจ าแนกได้หลากหลายรูปแบบตามแต่ละศาสตร์หรือ 
สาขาวิชา โดยทั่วไปสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) และ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) อย่างไรก็ตามในทางระบบ
สาธารณสุขการก าหนดประเภทของรูปแบบในสิ่งท่ีต้องการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้อยา่งถกูต้องนัน้ ดงันี ้(ปญุญพฒัน์ ไชยเมล์, 2558) 
  1.  ความมุ่งหมายของการน าไปใช้ ได้แก่ การวิจัยขัน้พืน้ฐาน (Basic หรือ pure 
research) การวิจัยประยุกต์ (Applied research) และการวิจัยและพัฒนา (Research and 
development) 
  2.  ตามลกัษณะการแจกแจงหรือการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive research) การวิจยัเชิงวิเคราะห์ (Analytic research)  
  3.  ตามวิธีการท่ีได้มาซึง่ผลการศึกษา ได้แก่ การวิจัยเชิงสงัเกต (Observational 
research) และการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) 
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 ลักษณะของรูปแบบที่ดี  
 
 ลกัษณะของรูปแบบท่ีดี ดงันี ้(Keeves, 1988, p. 560)  
  1.  ควรประกอบด้วยความสมัพนัธ์อย่างมีโครงสร้าง (structural relationship) 
มากกวา่ ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัแบบรวม ๆ (associative relationship)  
  2.  น าไปสูก่ารท านายผลซึง่สามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
  3.  อธิบายโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลได้อย่างชัดเจน สามารถพยากรณ์
และอธิบายปรากฏการณ์ได้ 
  4.  น าไปสูก่ารสร้างแนวคิดใหม่ หรือ สร้างมโนทศัน์ใหม่ โดยสร้างความสมัพนัธ์
ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซึง่เป็นการขยายในเร่ืองท่ีก าลงัศกึษา 
 

แนวคิดการพัฒนารูปแบบสมรรถนะในเชิงวชิาชีพพยาบาล 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล 
 
 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กรพยาบาลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
ประกอบด้วย ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จาก
การศกึษาของนกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ทศันะถึงสาระส าคญัดงันี ้
  

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2556)ได้ศึกษาการภาพอนาคตระบบสุขภาพท่ี
เก่ียวข้องกับสาระส าคัญของปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อระบบสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า  ซึ่ง
สอดคล้องกบั บุญใจ ศรีสถิตนรากรู (2550, pp. 32-43) ท่ีได้ศึกษาอนาคตขององค์กรพยาบาลใน
ศตวรรษท่ี 21 ถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรพยาบาลในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต  เกิด
จากการเปลีย่นแปลงประชากรด้านโครงสร้าง ประชากรในสงัคมจะกลายเป็นสงัคมผู้สงูอายุ ซึ่งจะ
สง่ผลตอ่โครงสร้างรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ขณะท่ีภาระค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพอันเน่ืองจาก
โรคท่ีเกิดกับผู้สงูอายุมากขึน้ ซึ่งรวมถึงโรคไม่ติดต่อเรือ้รังและปัญหาสขุภาพจิตจากความเครียด 
ปัญหาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองเพิ่มขึน้เกิดการย้ายถ่ินฐานของคนในประเทศและชาว
ตา่งประเทศท่ีเข้ามาท างาน ประชากรอยู่อย่างแออัด เกิดการแย่งชิงทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
ความหลากหลายทางชีวภาพจะลดลง สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ภยัธรรมชาติทวีความ
รุนแรงและมีความถ่ีสงูขึน้ มีโรคใหม่ ๆ เกิดขึน้โดยเฉพาะการระบาดของโรคติดเชือ้อุบติัใหม่และ
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โรคอุบติัซ า้ได้ง่าย จากการเดินทาง การย้ายถ่ินฐาน มีการพบเชือ้โรคมีการดือ้ยามากขึน้ น าไปสู่
การพฒันายาหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก้าวหน้าท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
ข้อมลูขา่วสารได้ทกุท่ีทกุเวลา จะมีบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และการดูแลผู้ ป่วย
ทางไกล (Tele care) เพิ่มขึน้  แนวโน้มการรักษาผู้ ป่วยท่ีพึง่พาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์จะ
มากขึน้ เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากปัจจัยต่างๆดงัท่ี
กลา่ว สง่ผลให้ต้องมีการปฏิรูปใหญ่ของโครงสร้างทัง้การเมืองและกฎหมาย  รวมถึงระบบสขุภาพ 
ท่ีจะสร้างหลักประกันสุขภาพท่ีเหมาะสมให้กับประชาชน รวมถึง การเฝ้าระวัง ส่งเสริม และ
ป้องกนัโรคท่ีอาจเกิดขึน้จากแรงงานตา่งชาติ และการดแูลสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานตา่งชาติด้วย 
นอกจากนีมี้การกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน(อปท.) มากขึน้  ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการบริหารการตดัสินใจ การตรวจสอบโครงการและนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบต่อ
พืน้ท่ีมากขึน้  
 ปิยะ หาญวรวงศ์ชยั (2555, pp. 17-31) ได้กลา่วถึงบริบทและสถานการณ์มหภาคท่ี
เปลีย่นไปและความท้าทายตอ่ระบบสขุภาพในหนงัสอืปฏิรูปสถาบนัวิจัยระบบสาธารณสขุ(สวรส) 
ก้าวสู ่การวิจยัระบบสขุภาพในทศวรรษท่ี 3 วา่ การเปลีย่นแปลงบริบทท่ีหลากหลายท่ีจะสง่ผลต่อ
การพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคตจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทัง้ในประเทศและ
นานาชาติรวมทัง้การสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ เพื่อท าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในบริบท
สภาพแวดล้อม โดยอ้างอิงถึง PESTEL framework เพื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมในระดบัมหภาค 
ดงันี ้
 1.  การเมือง (Politics) หมายรวมถึงกลไก กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงใน
นโยบายรัฐและนโยบายสาธารณะ 
 2.  เศรษฐกิจ (Economy) ครอบคลมุระบบและกลไกท่ีจะสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความสมัพนัธ์ของการผลติ การบริโภค รายได้และการลงทนุของประชาชน ธุรกิจเอกชนและของรัฐ 
 3.  สงัคม (Social) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสงัคม ตัง้แต่เกิดจนตายทัง้ใน
ระบบการศกึษา การท างาน รูปแบบการจ้างงาน การเคลือ่นย้ายแรงงาน ประชากรศาสตร์ผู้สงูอาย ุ
ระบาดวิทยา การศาสนา การกระจายรายได้และความเหลือ่มล า้ในด้านตา่งๆ เป็นต้น 
 4.  เทคโนโลยี (Technology) ครอบคลุมทัง้ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information technology) และ การเปลี่ยนแปลงในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสง่ผลต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนในรูปแบบตา่งๆ รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วย 
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 5.  สิ่งแวดล้อม (Environment) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาวะอากาศ อุณหภูมิ
และการดูแลสิ่งแวดล้อม การก าจัดของเสียและสารมีพิษ และการใช้พลงังาน ทัง้ในส่วนของ
นโยบาย คา่นิยม และพฤติกรรมของสงัคม 
 6. กฎหมาย (Law) รวมถึงสภาพบริบทท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายและการบงัคบัใช้ท่ี
สง่ผลตอ่การท างานของกลไกตา่งๆ ในสงัคม  
  ผลการศึกษา 
   1) The Guardian ซึ่งเป็นหนงัสือพิมพ์ของสหราชอาณาจักรได้ตีพิมพ์เม่ือปี 
2555 กลา่วถึงการท านายอนาคตในยี่สบิปีข้างหน้าโดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้
ท านายการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ โดยประเด็นต่างๆ ครอบคลมุถึงเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม ศาสนา ศิลปะ การค้าและการโฆษณา การสื่อสาร การขนสง่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พลงังาน อาหาร กฎหมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสขุภาพ พบวา่เปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคตท่ีมีผลตอ่การให้บริการด้านสขุภาพ ได้แก่ การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมและภมิูอากาศมี
ผลตอ่สขุภาพ มีการใช้วคัซีนใหม่ๆเพื่อป้องกนัโรคตา่งๆ มากขึน้ การเปลี่ยนแปลงบริการสขุภาพท่ี
เน้นเร่ืองการให้การศกึษาและการเพิ่มขึน้ของรายจ่ายด้านสขุภาพ      
   2) The World Business Council for Sustainable Development กลา่วถึง
ภาพอนาคตส าหรับปี 2593 จากการระดมความเห็นร่วมกันขององค์กรธุรกิจระดบันานาชาติ 29 
องค์กร เพื่อก าหนดเป็นวิสยัทศัน์ปี 2593 โดยมองการเปลี่ยนแปลงหลกัในระดบัโลกใน 3 ประเด็น
หลกั ได้แก่ 1) การเติบโตของประชากร (จ านวน) และการเพิ่มขนาดของเมือง (urbanization) ท า
ให้มีการบริโภคมากขึน้ 2) สงัคมจะมีแรงเฉ่ือยในการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากขาด
การบริหารจัดการท่ีเพียงพอ 3) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์จะเสื่อมทรามลง  ภายใต้การ
เปลีย่นแปลงในสภาพภมิูอากาศ (Climate change)   
   3) The future agenda 2020   กลา่วถึงการพยากรณ์อนาคตศาสตร์ส าหรับ
ปี 2553 โดยการรวมตวักันของผู้ เช่ียวชาญในศาสตร์ต่างๆ หลายสาขา จากทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และนกัวิชาการ  ในการพยากรณ์อนาคตในระดบัมหภาคมี 4 ประเด็น  ได้แก่ 1) มีความไม่สมดุล
ในการเติบโตของประชากร เช่น มีผู้สงูอายุมากขึน้ มีการเติบโตของเมือง 2) มีความขาดแคลน
ทรัพยากรหลกัๆ เพิ่มมากขึน้ เช่น พลงังาน น า้ ท่ีดิน โลหะ และ อาหาร 3) อ านาจทางเศรษฐกิจจะ
ย้ายมาฝ่ังเอเชียเร็วขึน้ โดยจีนและอินเดียมีบทบาทส าคญั 4) การเข้าถึงข้อมลูโดยอาศยัเทคโนโลยี
ไร้สาย อินเตอร์เน็ตและเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีเช่ือมต่อเป็นเครือข่ายได้  จากแนวโน้มท่ีจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังกลา่วท าให้เกิดระบบการดูแลผู้ ป่วยทางไกลเพื่อให้การดูแลโดยไม่ต้องออกจาก
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บ้าน เกิดโรคเรือ้รัง เช่น เบาหวานและโรคอ้วนมากขึน้ รวมทัง้เกิดการระบาดของโรค  การใช้
เทคโนโลยีในการรักษาทางการแพทย์ การทอ่งเท่ียวเพื่อการรักษาพยาบาล (medical tourism) จะ
เพิ่มมากขึน้ 
   4) The Envision Technology กลา่วถึง การพยากรณ์ทิศทางการพฒันา
เทคโนโลยี โดยการรวมตวักนัขององค์กรท่ีเช่ียวชาญด้านการคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีสขุภาพ 
ในสาขาต่างๆ ไว้ 6 ประเด็น ได้แก่ 1) เทคโนโลยีส าหรับ Regeneration 2) เทคโนโลยีส าหรับ 
Treatments 3) เทคโนโลยีส าหรับ Augmentation 4) เทคโนโลยีส าหรับ Bio gerontology 5) 
เทคโนโลยีส าหรับ Telemedicine และ 6) เทคโนโลยีส าหรับ Diagnostics (ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย, 
2555) 
 

  สรุป การเปลีย่นแปลงบริบทในระดบัมหภาค ทัง้ในสว่นของการเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีในอนาคต มีแนวโน้มสง่ผลต่อระบบสขุภาพในด้านต่างๆ ท่ี
หลากหลาย เช่น การเปลี่ยนแปลงในลกัษณะของประชากร การเพิ่มความเช่ือมโยงกับประเทศ
ตา่งๆ ในโลก การมีเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ แนวโน้มการขาดแคลนทรัพยากร ความเหลื่อม
ล า้ในด้านตา่งๆ จะเป็นสิง่ท้าทายท่ีระบบสขุภาพจะต้องเผชิญ ดงันัน้การท าความเข้าใจในแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงเหลา่นีน้่าจะมีสว่นช่วยก าหนดทิศทางในการพฒันาทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ
การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ในสาขาวิชาชีพพยาบาล เพื่อท่ีจะสามารถให้การบริการ
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทในระดับมหภาค
ตา่งๆ เหลา่นีไ้ด้ในอนาคต 
 
การก าหนดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 
 
 การก าหนดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งหมายถึง การใช้ความรู้ ความสามารถ
และเจตคติของพยาบาลวิชาชีพท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท่ีจะท าให้สามารถ
ปฏิบติัการพยาบาลได้ตามขอบเขตของวิชาชีพอยา่งปลอดภยัมีความรับผิดชอบ เป็นผู้ ร่วมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง และพฒันางานอย่างต่อเน่ือง เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สงัคม (สภาการพยาบาล, 2553, p. 2) ซึง่สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยท่ีก าหนด
โดย สภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลกัของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศ  ท่ี
ก่อตัง้ขึน้ตาม พระราชบญัญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ พ.ศ. 2528 ได้ด าเนินภารกิจ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีพนัธกิจท่ีส าคัญหลายประการ เช่น คุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ 



 66 
 
เพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นธรรม พฒันาวิชาชีพการให้ก้าวสูส่ากล และสามารถ
ชีน้ าด้านสขุภาพแก่สงัคมได้ด้วยการเสริมสร้างความรู้ การจดัการความรู้ และการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรทางการพยาบาล (สภาการพยาบาล, 2554, p. 3) 
 
 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพของสภาการพยาบาล ประเทศไทย 
  
 สภาการพยาบาลได้ก าหนดสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 8 ด้าน (สภาการ
พยาบาล, 2553, pp. 2-19) ได้แก่ 
 

 1.  สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย 
 2.  สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 
 3.  สมรรถนะด้านคณุลกัษณะเชิงวิชาชีพ 
 4.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า การจดัการ และการพฒันาคณุภาพ 
 5.  สมรรถนะด้านวิชาการและการวิจยั 
 6.  สมรรถนะด้านการสือ่สารและสมัพนัธภาพ 
 7.  สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 8.  สมรรถนะด้านสงัคม 
 
 สมรรถนะด้านที่ 1 สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย  
 
  มีความรู้ ความเข้าใจ ทฤษฎีและหลกัคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ศาสนาและวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค สิทธิเด็ก สิทธิผู้ ป่วย หลกักฎหมายทั่วไป 
พ.ร.บ.สขุภาพแหง่ชาติ พ.ร.บ.สขุภาพจิต พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ร.บ.
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ร.บ.ท่ีเก่ียวข้อง ขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาลและ
ข้อบงัคบัว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์รวมทัง้
ข้อบงัคบัวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง มีจิตส านึกทางจริยธรรม ตระหนกัในคุณค่า ความเช่ือของตนเอง
และผู้ อ่ืน มีความไวต่อประเด็นจริยธรรมและกฎหมาย มีความสามารถในการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม และประยุกต์สูก่ารปฏิบติัการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม  (สภาการพยาบาล, 2553) 
ได้แก่ 
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  1.1  ตระหนกัในคุณค่า ความเช่ือของตนเองและผู้ อ่ืนและไม่ใช้คุณค่าความเช่ือ
ของตนเองในการตดัสินใจผู้ อ่ืน ให้การพยาบาลโดยการแสดงออกถึงการเคารพในคุณค่า ความ
เช่ือ และศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ 
  1.2  ตระหนกัในข้อจ ากัดของสมรรถนะตนเอง ไม่เสี่ยงในการปฏิบติังานท่ีอาจ
เกิดผลเสยีตอ่ผู้ใช้บริการและปรึกษาผู้ รู้อยา่งเหมาะสมเพื่อความปลอดภยัของผู้ใช้บริการ 
  1.3  แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัการพยาบาลของตน 
  1.4  สง่เสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจในสทิธิของตน 
  1.5  ปกป้องผู้ ท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ หรือได้รับการปฏิบติัท่ีผิด
หลกัคณุธรรม จริยธรรม อยา่งเหมาะสม 
  1.6  วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติการ
พยาบาล ตดัสนิใจเชิงจริยธรรมและด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ในสถานการณ์ท่ีมีความขดัแย้ง
ทางจริยธรรมและกฎหมายท่ีไม่ซบัซ้อน 
  1.7  ปฏิบติัการพยาบาลโดยแสดงออกซึง่ความเมตตา กรุณา ค านึงถึงประโยชน์
สงูสดุของผู้ใช้บริการ จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 สมรรถนะด้านที่ 2 สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 
 บูรณาการแนวคิด ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ศิลปะการพยาบาล ใน
การปฏิบัติการพยาบาลระดับพืน้ฐาน เพื่อให้การพยาบาลแบบองค์รวมท่ีมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และค านงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ในการสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันโรค ดูแล 
ช่วยเหลอื และฟืน้ฟู แก่ผู้ ใช้บริการทุกกลุม่วยั ทุกช่วงชีวิต ทัง้ผู้ ท่ีอยู่ในภาวะสขุภาพดี ภาวะเสี่ยง 
เจ็บป่วยเฉียบพลนั ฉุกเฉิน วิกฤต และเรือ้รัง โดยเฉพาะการเจ็บป่วยท่ีเป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศและชุมชน (สภาการพยาบาล, 2553) ได้แก่ 
  2.1  ความรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อให้การพยาบาล ผู้ ใช้บริการทุกกลุ่มวัย ทุกช่วงชีวิต ทัง้ผู้ มี
สขุภาพดี ภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย เพื่อสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสขุภาพในความ
เจ็บป่วยท่ีส าคญัของประเทศได้อยา่งเหมาะสม 
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   2.1.1 ประเมินสภาพผู้ ใช้บริการโดยใช้เทคนิควิธีการประเมินสภาพท่ี
เหมาะสมกบับุคคล วฒันธรรม ภาวะสขุภาพ จากแหลง่ข้อมลูท่ีเหมาะสม และได้ข้อมลูท่ีจ าเป็นตอ่
การปฏิบติัการพยาบาลอยา่งเป็นองค์รวม (กาย จิต จิตวิญญาณ สงัคม)  
   2.1.2 ประเมินปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสง่เสริมสุขภาพ ทัง้ปัจจัยด้านบุคคล 
สิง่แวดล้อมทางกายภาพ สิง่แวดล้อมด้านสงัคม วฒันธรรม  
   2.1.3 วิเคราะห์ข้อมูล และวินิจฉัยการพยาบาล โดยใช้กระบวนการคิด 
วิเคราะห์ บนพืน้ฐานของข้อมลู และหลกัการวินิจฉยัการพยาบาลได้อยา่งครบถ้วน 
   2.1.4 วางแผนการพยาบาลท่ีสอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการพยาบาล โดยใช้
ข้อมลู ความรู้เชิงประจกัษ์ ก าหนดเป้าหมายผลลพัธ์ท่ีชัดเจน ผู้ ใช้บริการ/ครอบครัว/ผู้ดูแล มีสว่น
ร่วมในการวางแผนอย่างเหมาะสม แผนการพยาบาลเป็นแผนท่ีมีความเป็นไปได้ มีความ
เฉพาะเจาะจงกบัผู้ใช้บริการ เหมาะสมกบับริบททางสงัคม วฒันธรรม ของผู้ใช้บริการ 
   2.1.5 ปฏิบัติการพยาบาลท่ีสอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการพยาบาลและ
แผนการพยาบาล เพื่อให้บรรลเุป้าหมายการพยาบาล โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้เทคนิควิธีการปฏิบัติการพยาบาลท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการ มีความเหมาะสมกับผู้ ใช้บริการและครอบครัว ใช้หลกัการสง่เสริมการดูแลตนเอง หลกั
ความปลอดภยั ใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ินอยา่งเหมาะสม 
   2.1.6 ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับ
เป้าหมาย/ผลลพัธ์ทางการพยาบาล ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตัง้แต่ผู้ ใช้บริการอยู่ในความดูแล
จนกระทัง่การปฏิบติัการพยาบาลบรรลวุตัถปุระสงค์ หรือผู้ใช้บริการสามารถดแูลตนเองได้ 
   2.1.7 บนัทึกทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนัตาม
กระบวนการพยาบาล 
  2.2  ความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสขุภาพและการป้องกันโรค มีความรู้
ในหลกัการ กลยทุธ์ และกลวิธีในการสร้างเสริมสขุภาพ การสร้างเสริมพลงัอ านาจ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และสามารถด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และความเจ็บป่วยใน
ผู้ใช้บริการทกุวยั ทัง้สขุภาพดี อยูใ่นภาวะเสีย่ง และเจ็บป่วย เพื่อให้สามารถดูแลและพึ่งตนเองได้ 
ทัง้ในระดบับุคคล ครอบครัว กลุม่คน และชุมชน 
   2.2.1 ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคลแต่ละวัยและ
ครอบครัว โดยใช้กลวิธีท่ีเหมาะสม รวมทัง้การประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสขุภาพ วินิจฉัยภาวะ
สขุภาพ ภาวะโภชนาการ การเจริญเติบโต และพฒันาการของบุคคลแตล่ะช่วงชีวิต ภาวะเสี่ยงของ
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โรคและความเจ็บป่วยท่ีเป็นปัญหาของประเทศและวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลและ
ครอบครัวได้อยา่งเหมาะสม 
   2.2.2 ใช้หลกัการสร้างเสริมสุขภาพ หลกัการทางสุขศึกษา หลกัการปรับ 
เปลีย่นพฤติกรรม หลกัการเสริมพลงัอ านาจ ในการสร้างเสริมพฤติกรรมสขุภาพท่ีส าคญั  
   2.2.3 ให้ภมิูคุ้มกนัโรค ตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนด  
   2.2.4 ให้ค าแนะน าในการเลีย้งด ูและสง่เสริมการเจริญเติบโตและพฒันาการ
ของเด็กปกติ ค้นหาปัญหาและกระตุ้นพฒันาการเด็ก และสง่ตอ่ตามความจ าเป็น 
   2.2.5 ประเมิน วินิจฉัย ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน โดยใช้เทคนิควิธี ท่ี
เหมาะสม และใช้กลวิธีการด าเนินการในชุมชนในการสร้างความเข้มแข็ง และสร้างความร่วมมือ
ของชุมชน เพื่อด าเนินการลดปัจจยัเสีย่งตอ่สขุภาพ และสร้างกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ 
   2.2.6 วิเคราะห์ความรู้จากภมิูปัญญาท้องถ่ิน เพื่อน ามาใช้ในการป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสขุภาพของบุคคล ครอบครัว กลุม่ และชุมชน 
   2.2.7 จดัท าโครงการสร้างเสริมสขุภาพ  การป้องกนัโรคและความเจ็บป่วยแก่
ครอบครัว กลุม่คน และชุมชน 
  2.3  ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ ป่วยอย่างต่อเน่ือง มีความรู้ในการ
ตอบสนองของบุคคล และครอบครัวต่อการเจ็บป่วยทัง้ด้านกาย จิต สงัคม สามารถใช้หลกัการ
บ าบดัทางการพยาบาลในการดูแลผู้ ใช้บริการท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลนั ฉุกเฉิน วิกฤต และเรือ้รังท่ีไม่
ซบัซ้อนอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่รับไว้ดูแลจนกระทัง่ผู้ ใช้บริการและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ 
หรือจนถึงวาระสดุท้ายของชีวิต หรือสามารถสง่ต่อได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้เข้าใช้บทบาทของ
ตนเองในการจดัการสาธารณภยั 
   2.3.1 ประเมินภาวะสขุภาพ ภาวะเสี่ยง ความสามารถในการดูแลตนเอง 
วินิจฉัยการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาลผู้ ป่วยในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลนั ฉุกเฉิน วิกฤติ 
เรือ้รัง ได้อยา่งปลอดภยั 
   2.3.2 ใช้หลักการและเทคโนโลยีการบ าบัดทางการพยาบาล (nursing 
therapeutic principles and technology) ในการจัดการอาการ การดูแลความสขุสบาย การเฝ้า
ระวงั และการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน การลกุลามของโรค และความพิการ รวมทัง้การสง่เสริมการ
ฟืน้หายให้เหมาะสมกบัความเจ็บป่วย และความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ใช้บริการ 
   2.3.3 ใช้หลักการดูแลต่อเน่ือง หลักการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพผู้ใช้บริการและครอบครัวในการดแูลตนเองได้ 
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   2.3.4 ใช้หลกัการดูแลแบบประคบัประคอง (palliative care) ในการดูและ
ผู้ ป่วยระยะสดุท้าย ให้ผู้ ป่วยตายอยา่งสงบ และสมศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ 
   2.3.5 วิเคราะห์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน แสวงหาแหลง่สนบัสนุนทาง
สงัคมมาใช้ในการดแูลผู้ใช้บริการท่ีมีความเจ็บป่วยได้อยา่งเหมาะสม 
  2.4  ความรู้ความสามารถด้านการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ์  มี
ความรู้เก่ียวกับทฤษฎีครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ จิตสงัคม ของหญิงในระยะตัง้ครรภ์ 
ระยะคลอด ระยะหลงัคลอด สามารถรับฝากครรภ์ คัดกรองภาวะเสี่ยง ท าคลอดปกติ ให้การ
พยาบาลมารดา ทารก และครอบครัวในระยะหลงัคลอด ส่งเสริมการเลีย้งดูลกูด้วยนมแม่ และ
ให้บริการวางแผนครอบครัวได้ 
   2.4.1 ใช้กระบวนการพยาบาลในการสง่เสริม การดูแลหญิงและครอบครัวใน
ระยะตัง้ครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิด ทัง้ในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซ้อน ให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพตามบริบทของผู้ ใช้บริการและครอบครัว โดย
ประยกุต์ภมิูปัญญาท้องถ่ินมาใช้ได้อยา่งเหมาะสม 
   2.4.2 รับฝากครรภ์ คดักรองภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และสง่ต่อได้อย่าง
เหมาะสม 
   2.4.3 ท าคลอดปกติได้ รู้วิธีการตดัและซ่อมแซมฝีเย็บ และสง่ต่อตามความ
จ าเป็น 
   2.4.4 สง่เสริมการเลีย้งดลูกูด้วยนมแม่อยา่งมีประสทิธิภาพ 
   2.4.5 ช่วยเหลอืแพทย์ในการท าสติูศาสตร์หตัถการ 
   2.4.6 ให้บริการวางแผนครอบครัวตามขอบเขตวิชาชีพ 
   2.4.7 สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เร่ืองการมีเพศสมัพันธ์ท่ีปลอดภัย การ
เตรียมความพร้อมในการมีครอบครัว การเตรียมตวัเป็นบิดามารดา การเตรียมตวัเพื่อการคลอด 
และการปฏิบติัตนในทกุระยะของการตัง้ครรภ์และการคลอด การดแูลทารกแรกเกิด 
   2.4.8 สร้างเสริมสมัพันธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารก และครอบครัวใน
ระยะตัง้ครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด 
  2.5  หัตถการและทักษะ/เทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติัทักษะและเทคนิคการพยาบาลทัว่ไป เพื่อการพยาบาลแก่ผู้ ใช้บริการ
ทกุกลุม่วยั ทกุภาวะสขุภาพ เพื่อบรรเทาอาการและแก้ไขปัญหาสขุภาพ 
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   2.5.1 การปฏิบติัหตัถการตามข้อบงัคบัสภาการพยาบาลวา่ด้วยข้อจ ากดัและ
เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ได้แก่ การท าแผล การ
ตกแตง่บาดแผล การเย็บแผล การตดัไหม การผา่ฝี ในต าแหนง่ซึง่ไม่เป็นอันตรายต่ออวยัวะส าคญั
ของร่างกาย การถอดเลบ็ การจีห้ดู หรือจีต้าปลา การผ่าตดัเอาสิ่งแปลกปลอมท่ีอยู่ในต าแหน่งซึ่ง
ไม่เป็นอนัตรายตอ่อวยัวะส าคญัของร่างกายออกโดยฉีดยาระงบัความรูสกึทางผิวหนงั การล้างตา 
   2.5.2 ทักษะและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไปตามท่ีสภาการ
พยาบาลก าหนด  
  
 สมรรถนะด้านที่ 3 สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ  
 
 มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือเป็นตัวอย่างท่ีดีด้านสขุภาพ แสดงออกอย่างเหมาะสมกับ
บุคคล กาละ เทศะ มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ แสดงความคิดเห็น
ด้วยความรู้ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ เช่ือมั่นในตนเองอย่างมีเหตุผล (สภาการพยาบาล, 2553) 
ได้แก่ 
  3.1  บุคลกิภาพเชิงวิชาชีพ 
   3.1.1 มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือในฐานะพยาบาลผู้ มีความรู้ความสามารถใน
การดแูลสขุภาพ 
   3.1.2 มีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์ มีวินยัในตนเอง 
   3.1.3 มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และการใช้วิจารณญาณทาง
คลนิิก (clinical judgment)  
   3.1.4 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ และโต้แย้งด้วย
เหตผุล 
   3.1.5 มีพฤติกรรมสขุภาพท่ีดี และแสดงออกถึงความยายามในการลดปัจจัย
เสีย่งตอ่สขุภาพของตนเอง 
   3.1.6 พฤติกรรมการบริการโดยแสดงความเต็มใจ ความกระตือรือร้นในการ
ให้การบริการแก่ผู้ใช้บริการ 
   3.1.7 มีความไวทางวฒันธรรม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับความเป็น
ปัจเจกบุคล วฒันธรรมของผู้ใช้บริการ ผู้ ร่วมงาน และช่ืนชมผู้ อ่ืน 
   3.1.8 ตระหนกัในสิทธ์ิ และหน้าท่ีในการปฏิบติังาน ปกป้องสิทธ์ิท่ีควรได้รับ 
และรับผิดชอบในหน้าท่ีตามขอบเขตวิชาชีพ 
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  3.2  พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
   3.2.1 วิเคราะห์ และประเมินตนเอง รับฟังค าวิพากษ์ เพื่อพฒันาตนเอง 
   3.2.2 แสวงหาโอกาสการพฒันาตนเองในรูปแบบท่ีหลากหลายอยา่งตอ่เน่ือง 
   3.2.3 ใฝ่รู้ ศกึษาหาความรู้ในการปฏิบติัการพยาบาล ความรู้ท่ีเก่ียวข้องและ
น าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการพฒันางานท่ีรับผิดชอบ 
  3.3  มีเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพการพยาบาล 
   3.3.1 แสดงออกถึงความภมิูใจ มีอุดมการณ์ และศรัทธาในวิชาชีพ 
   3.3.2 เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ สนบัสนนุ ให้ความร่วมมือ และร่วมกิจกรรม
ขององค์กรวิชาชีพ 
   3.3.3 มีสว่นร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
และด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพ 
   3.3.4 รักษาประโยชน์ของสว่นรวม องค์กร และวิชาชีพ 
 
 สมรรถนะด้านที่  4 สมรรถนะด้านภาวะผู้น า การจัดการ และการพัฒนา
คุณภาพ  
 
 มีความรู้ในทฤษฎีภาวะผู้ น า  การท างานเป็นทีม ทฤษฎีการบริหารเบื อ้งต้น 
กระบวนการบริหารจัดการด้านสุขภาพ หลกัการพืน้ฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ การประกัน
คณุภาพ และกระบวนการพฒันาคณุภาพ สามารถใช้ความรู้ในการปฏิบติังานได้อยา่งเหมาะสม มี
ความสามารถในการท างานเป็นทีม ในทีมการพยาบาลและทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย
ของทีมได้ รวมทัง้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (สภาการ
พยาบาล, 2553) ได้แก่ 
  4.1  ภาวะผู้น า 
   4.1.1 มีคุณลกัษณะของผู้น า ใช้กลวิธีการน าในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 
   4.1.2 สามารถให้เหตผุลเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนมีความคิดคล้อยตาม 
   4.1.3 สามารถจูงใจ เสริมแรง และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังาน 
   4.1.4 มีความกล้าในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการและหนว่ยงาน 
   4.1.5 แสวงหาการสนบัสนนุ ความร่วมมือในการปฏิบติังานจากผู้ เก่ียวข้อง 
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   4.1.6 เจรจาต่อรองด้วยเหตุผล และประโยชน์ร่วมกันในสถานการณ์ท่ีไม่
ซบัซ้อน 
   4.1.7 มีสว่นร่วมในการผลกัดนัให้เกิดการเปลีย่นแปลงในทางท่ีดีขององค์กร 
  4.2  การบริหารจดัการและการพฒันาคณุภาพการพยาบาล 
   4.2.1 มีความรู้และสามารถบริหารจัดการงานท่ีรบผิดชอบได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
   4.2.2 ก าหนดเป้าหมายงานท่ีได้รับมอบหมาย จัดล าดับความส าคญั และ
วางแผนการปฏิบติังานได้อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์และทรัพยากร เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย 
   4.2.3 ประเมินผลลพัธ์การปฏิบติัของตนและหาแนวทางในการพฒันางานให้
มีผลลพัธ์ท่ีดีขึน้ 
   4.2.4 มีความรู้ มีเจตคติท่ีดี มีความสามารถในการท ากิจกรรมพัฒนา
คณุภาพและมีสว่นร่วมในการด าเนินงานประกนัคณุภาพการพยาบาลและของหนว่ยงาน 
   4.2.5 สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยใช้ข้อมลูความรู้
และวิธีการท่ีเหมาะสม 
  4.3  การท างานเป็นทีม 
   4.3.1 มีความรู้ในหลกัการท างานเป็นทีมและการสร้างทีมงาน 
   4.3.2 ปฏิบติังานในฐานะสมาชิกทีมการพยาบาล/ทีมสหวิชาชีพ และองค์กร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยการให้ข้อมลู ความรู้ ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์และการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังานเพื่อให้บรรลเุป้าหมายร่วมกนั 
   4.3.3 ปฏิบติังานในฐานหวัหน้าทีมการพยาบาล/หวัหน้าเวร/หวัหน้าโครงการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์งาน มอบหมายงาน ปฏิบัติกิจกรรมของหัวหน้าทีม/
หวัหน้าเวร/หวัหน้าโครงการ ในการประชุมปรึกษาการติดตามการปฏิบติังานของสมาชิกทีม การ
ประเมินผลการปฏิบติังานและให้ข้อชีแ้นะเพื่อป้องกนัปัญหาในการปฏิบติังาน 
   4.3.4 ร่วมรับผิดชอบการท างานของทีมและผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ 
  4.4  การใช้ทรัพยากรในการปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
   4.4.1 จดัหาและจดัเตรียมวสัดอุุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานให้เพียงพอ 
พร้อมใช้ 
   4.4.2 ใช้อุปกรณ์ให้ตรงตามวตัถุประสงค์และหลกัวิชาการตามความจ าเป็น
อยา่งคุ้มคา่ รวมทัง้ป้องกนัความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้ 
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   4.4.3 ประยุกต์ใช้วิธีการปฏิบติัการพยาบาลท่ีค านึงถึงต้นทุนและการเพิ่ม
มลูคา่ในการปฏิบติัการพยาบาล 
 
 สมรรถนะที่ 5 สมรรถนะด้านวิชาการ และการวิจัย  
 
 ตระหนกัในความส าคญัของการท าวิจัยและการพฒันาความรู้ มีความรู้พืน้ฐานใน
กระบวนการท าวิจยัและการจดัการความรู้ การพิจารณาการใช้ประโยชน์จากความรู้เชิงประจักษ์
ในการปฏิบติังาน และการเผยแพร่ความรู้กบัทีมสขุภาพและสาธารณะ (สภาการพยาบาล, 2553) 
ได้แก่ 
  5.1  ตระหนกัรู้ในสิ่งท่ีตนไม่รู้ และมีค าถามท่ีเกิดจากการปฏิบติังานท่ีจะน าไปสู่
การแสวงหาความรู้ 
  5.2  สบืค้นความรู้ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม สรุปประเด็นความรู้จากต ารา บทความ
วิชาการและงานวิจยัท่ีไม่ซบัซ้อน สามารถน ามาประยกุต์ในการปฏิบติังานได้ 
  5.3  สรุปประเด็นความรู้จากประสบการณ์ของตนเองได้และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ 
  5.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ในการปฏิบติังานกับผู้ ร่วมงาน ผู้ เก่ียวข้อง ในการ
พฒันางานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังาน 
  5.5 ให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้บริการ 
หนว่ยงาน และสงัคม โดยละเมิดสทิธิของผู้ถกูวิจยัและค านงึถึงจรรยาบรรณนกัวิจยั 
  5.6  ประยุกต์กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้ เพื่อพฒันาการปฏิบติัการ
พยาบาล 
 
 สมรรถนะด้านที่ 6 สมรรถนะด้านการส่ือสาร และสัมพันธภาพ  
 
 มีความรู้และทักษะในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล
อยา่งมีประสทิธิภาพ การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลมีความตระหนกัในความถูกต้องของการ
สือ่สารและการสร้างปฏิสมัพนัธ์ตามบทบาทหน้าท่ี (สภาการพยาบาล, 2553) ได้แก่ 
  6.1  การติดตอ่สือ่สาร 
   6.1.1 สามารถฟังอย่างเข้าใจ (empathic listening) และสรุปประเด็นจาก
การฟังได้อยา่งถกูต้อง ชดัเจน 



 75 
 
   6.1.2 สามารถอ่านข้อมูลความรู้ทางวิชาการ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
สรุปประเด็นส าคญั 
   6.1.3 เขียนเอกสารทางวิชาการภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ตามหลกัวิชาการ
และการอ้างอิงท่ีเป็นสากล 
   6.1.4 สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางการพยาบาลและสุขภาพแก่
ผู้ใช้บริการและผู้ เก่ียวข้อง โดยเลอืกใช้ถ้อยค า ภาษา และสือ่ท่ีเหมาะสม 
   6.1.5 มีทกัษะในการสื่อสารเชิงวิชาชีพ รวมทัง้ให้ค าปรึกษาและการสร้าง
บรรยากาศให้เกิดความเช่ือถือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
  6.2  การสร้างสมัพนัธภาพ  
   6.2.1 ยอมรับในความแตกต่างทางความคิด โดยแสดงออกด้วยภาษา 
ทา่ทาง การให้ข้อคิดเห็นท่ีเหมาะสม 
   6.2.2 มีปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนด้วยความเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลด้วย
ความเสมอภาค 
   6.2.3 ให้และรับความช่วยเหลอืจากผู้ อ่ืนได้ตามศกัยภาพและความเหมาะสม 
   6.2.4 มีปฏิสมัพันธ์กับบุคคลในทีมสขุภาพและบุคคลท่ีเก่ียวข้องตามแนว
ปฏิบติัในสงัคมนัน้ๆ อยา่งเหมาะสม 
   6.2.5 มีสมัพนัธภาพเชิงวิชาชีพอยา่งเหมาะสม 
 
 สมรรถนะด้านที่ 7 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
 
 มีความรู้และทกัษะเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมใช้งานพืน้ฐานในการประมวลผล 
ค านวณ จัดเก็บ และการน าเสนอ การใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลความรู้ทางด้านสขุภาพ
และการพยาบาล ความรู้เร่ืององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศด้าน
สขุภาพและการพยาบาล ระบบจ าแนกข้อมลูทางการพยาบาล และการน าสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหาร การปฏิบติัการพยาบาล การศกึษา และการวิจยั (สภาการพยาบาล, 2553) ได้แก่ 
  7.1  มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการใช้งาน องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศด้านสขุภาพและการพยาบาล และระบบจ าแนกข้อมูล
ทางการพยาบาล 
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  7.2 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน โปรแกรม
วิเคราะห์พืน้ฐาน โปรแกรมน าเสนองาน การประมวล จดัเก็บ และน าเสนอข้อมลูขา่วสาร  
  7.3 ใช้เครือขา่ยสือ่สารทางอิเลก็ทรอนิกส์ในการสบืค้นข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพ
และการพยาบาล และความรู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ในทีมสขุภาพและบุคคลทัว่ไป 
  7.4 มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลทางการ
พยาบาล 
  7.5 มีสว่นร่วมในการพฒันาระบบสารสนเทศในหนว่ยงาน 
 
 สมรรถนะด้านที่ 8 สมรรถนะด้านสังคม  
 
 มีความ รู้ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเ มือง วัฒนธรรม มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการน ามาใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาวิชาชีพและ
สงัคม มีสว่นร่วมในการพฒันาระบบสขุภาพและสงัคม สามารถปรับตวัให้สอดคล้องกับบริบททาง
สงัคมเพื่อการด ารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ (สภาการพยาบาล, 2553) ได้แก่ 
  8.1  ติดตามการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างสม ่าเสมอ 
จากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีเท่ียงตรง 
  8.2  วิเคราะห์และประเมินข้อมูลข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ
และการเมือง เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง 
  8.3  มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านสุขภาพของหน่วยงาน ท้องถ่ิน 
ประเทศและองค์กรวิชาชีพ 
  8.4  ปรับตวัให้สอดคล้องกับบริบททางสงัคม วฒันธรรม ยึดหลกัปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  8.5  ด ารง สง่เสริม คา่นิยม วฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวิถีชุมชน 
มีวิจารณญาณในการเลอืกรับวฒันธรรมที่หลากหลาย 
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 สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของสภาการพยาบาล แห่งประเทศออสเตรเลีย 
 
 สภาการพยาบาล แห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Nursing and Midwifery 
Council) หรือ ANMC ท่ีเกิดจากการท างานร่วมกันระหว่างรัฐกับผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ
เป็นองค์กรสงูสดุในการควบคุมการท าหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ ได้ก าหนดกรอบในการควบคุม
การท างานเพื่อให้วิชาชีพพยาบาลมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการดูแลผู้ ป่วย และเกิดความ
ปลอดภยั โดยก าหนดขอบเขตสมรรถนะมาตรฐานส าหรับพยาบาลวิชาชีพได้แก่ 1) การปฏิบติัใน
เชิงวิชาชีพ (Professional practice) 2) การคิดและวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
thinking and analysis) 3) การจัดเตรียมและการประสานงาน (Provision and coordination of 
care) และ 4) การร่วมมือและหลกัปฏิบัติเพื่อการรักษา (Collaboration and therapeutic 
practice) โดยมีรายลเอียด ดงันี ้ (Nursing and Midwifery Broad of Australia, 2010, pp. 1-10) 

 1.  การปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ (Professional practice) (Nursing and 
Midwifery Broad of Australia, 2010) ได้แก่ 
  1.1 การปฏิบติัการพยาบาลท่ีสอดคล้องกบักฎหมายท่ีก าหนด 
   1.1.1 การปฏิบติัภายใต้ขอบเขตท่ีกฎหมาย 
   1.1.2 การท าหน้าเพื่อให้การดแูลอยา่งเต็มความสามารถ 
   1.1.3 ตระหนักถึงผลท่ีจะเกิดขึน้จากการปฏิบติัท่ีไม่มีความปลอดภยั หรือ
การแสดงออกถึงการปฏิบติัท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน 
  1.2 ปฏิบติังานภายใต้กรอบการท างานของวิชาชีพ และจริธรรมทางการพยาบาล 
   1.2.1 ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมของวิชาชีพท่ีก าหนด 
   1.2.2 การรวบรวมนโยบายขององค์กร และจัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ
ของวิชาชีพ 
   1.2.3 ค านงึถึงหนทางในการปฏิบติัท่ีได้รับการยอมรับ โดยให้ความส าคญักับ
วฒันธรรม ความเช่ือ และสทิธิสว่นบุคคล/กลุม่คน 
   1.2.4 ให้การพยาบาลโดยค านึงถึงการพิทักษ์สิทธิ ภายใต้การจัดการของ
องค์กร 
   1.2.5 มีความเข้าใจและปฏิบติังานภายในขอบเขตของตน 
   1.2.6 บูรณาการความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลสขุภาพ ทกัษะ ทศันคติ น ามา
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีความปลอดภยัในการให้บริการ 
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   1.2.7 ตระหนกัถึงความแตกตา่งของความรับผิดชอบระหว่างพยาบาลท่ีมีใบ
ประกอบวิชาชีพกบัไม่มี 
 2.  การคิดและวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking and analysis) 
(Nursing and Midwifery Broad of Australia, 2010) ได้แก่ 
  2.1 การใช้ข้อมลู หลกัฐานจาการวิจยัมาเป็นกรอบในการปฏิบติั 
     2.1.1 ระบุความสมัพนัธ์ของข้อมลูท่ีจะช่วยให้ผลการดแูลสขุภาพดีขึน้ 
   2.1.2 ใช้ข้อมลู/ แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญทางการพยาบาล 
รวมทัง้การให้ความเคารพในความเช่ือสว่นบุคคล/ กลุม่คน ในการให้การพยาบาล 
   2.1.3 แสดงทกัษะการวิเคราะห์ในการเข้าถึงและการประเมินผลข้อมูลทาง
สขุภาพ และการใช้ข้อมลูจากงานวิจยั 
   2.1.4 การสนบัสนนุและการมีสว่นร่วมในงานวิจยัทางสขุภาพ 
   2.1.5 การมีสว่นร่วมในกระบวนการปรับปรุงคณุภาพทางการพยาบาล 
  2.2 การมีสว่นร่วมในการพฒันาความก้าวหน้าวิชาชีพ 
   2.2.1 การใช้แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมาใช้ในการให้การพยาบาล และ
ประเมินผลการพยาบาล 
   2.2.2 ให้การสง่เสริมและมีสว่นร่วมในการพฒันาวิชาชีพ 
   2.2.3 สนบัสนนุแนวทางตา่งๆ ท่ีช่วยในการพฒันาวิชาชีพ เช่น การศึกษาต่อ 
การเป็นพี่เลีย้ง การแลกเปลีย่นความรู้/ ประสบการณ์ เป็นต้น 
   2.2.4 การใช้กลยุทธ์อย่างเหมาะสมในการจัดการตนเองเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงท่ีเก่ียวข้องกบับริบทการท างาน 
  3. การจัดเตรียมและการประสานงาน (Provision and coordination of 
care) (Nursing and Midwifery Broad of Australia, 2010) ได้แก ่
  3.1 การรวบรวมผลการประเมินทางการพยาบาลอย่างเป็นระบบ และมีความ
ครอบคลมุ  

   3.1.1 ก าหนดกรอบในการท างานเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ด้านร่างกาย สงัคม วฒันธรรม จิตใจ ทัง้ในสว่นบุคคล และ กลุม่ 
   3.1.2 ใช้เทคนิคในการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันให้เป็นหมวดหมู่และมี
ความถกูต้องของข้อมลู 
   3.1.3 วิเคราะห์และแปลผลการประเมินข้อมลูอยา่งถกูต้อง 
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  3.2 การวางแผนการพยาบาลในการให้ค าปรึกษาทัง้รายบุคคล และกลุม่ ร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
   3.2.1 ก าหนดล าดบัความส าคญัในการแก้ปัญหาทัง้รายบุคคลและกลุม่ 
   3.2.2 ระบุความคาดหวงัของผลลพัธ์ทางสขุภาพ และกรอบในการท างานท่ี
ท าให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 
   3.2.3 ศกึษาข้อมลู/ เอกสารท่ีเก่ียวข้องเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการดูแล ท่ี
จะน าไปสูผ่ลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงั 
   3.2.4 ก าหนดแผนการดูแลท่ีมีความต่อเน่ือง ท่ีจะสง่เสริมให้บรรลเุป้าหมาย
ตามท่ีคาดหวงั 
     3.2 ให้การพยาบาลอยา่งครอบคลมุ มีความปลอดภยั โดยการใช้ข้อมูลหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ในการให้การพยาบาลท่ีเหมาะสมทัง้รายบุคคล และกลุม่ ซึ่งจะสง่เสริมให้บรรลผุล
ลพัธ์ตามท่ีต้องการ 
   3.2.1 ให้การพยาบาลอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้รายบุคคล และกลุม่ 
   3.2.2 ให้การพยาบาลตามแผนการดแูล หรือแผนการรักษา 
   3.2.3 ให้การดูแลอย่างเหมาะสมกับความต้องการของบุคคลและกลุม่ทัง้
ระยะเวลาและความรุนแรงของโรค 
   3.2.4 สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่คาดคิดได้
อยา่งรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 
   3.2.5 การมอบหมายหน้าท่ีมนการดแูลตามขอบเขตความสามารถ 
   3.2.6 มีการก ากบัดแูลผู้ ท่ีได้รับการมอบหมายงานอยา่งเหมาะสม 
   3.2.7 ให้ความรู้เป็นรายบุคคล/ กลุม่ ทัง้ด้านการสง่เสริม และควบคุมภาวะ
สขุภาพ 
   3.2.8 ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ด้านการส่งเสริมการดูแล
สขุภาพ และด้านการรักษาพยาบาล 
  3.3 การประเมินผลลพัธ์ของความก้าวหน้าในสิง่ท่ีคาดหวงัจากการให้ค าปรึกษา 
   3.3.1 ก าหนดผลลพัธ์ท่ีต้องการทัง้รายบุคคล และกลุม่ เพื่อน ามาท าแผนการ
ดแูล 
   3.3.2 ประเมินผลลพัธ์ โดยการน าข้อมูลมาปรับปรุง และใช้ในการวาง
แผนการดแูลตอ่ไป 
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  4.  การร่วมมือและหลักปฏิบัติเพื่อการรักษา (Collaboration and 
therapeutic practice) (Nursing and Midwifery Broad of Australia, 2010) ได้แก่ 
  4.1 การสร้างสมัพนัธภาพเพื่อการรักษาอยา่งเหมาะสม 
   4.1.1 สร้างสมัพันธภาพเพื่อการรักษาท่ีจะน าไปสู้ เป้าหมายโดยค านึงถึง
ขอบเขตของวิชาชีพ 
   4.1.2 ให้การสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้รายบุคคล และกลุม่ 
   4.1.3 ใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมให้บุคคล/ กลุ่ม เห็นคุฯค่าของ
ตวัเอง 
   4.1.4 ให้การดแูลและสนบัสนนุการตดัสนิใจจากข้อมลูทางการแพทย์ 
   4.1.5 น าปัจจัยทางด้านกายภาพ จิตสังคม วัฒนธรรม จิตวิญญาณ 
สิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง มาใช้ในการให้บริการเพื่อสง่เสริมให้เกิดความปลอดภยั 
  4.2 การประสานงานกบัทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 
   4.2.1 ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นสมาชิกในทีมสุขภาพในการในการ
บริการ 
   4.2.2 การสื่อสารเพื่อการประเมินผลและการตัดสินใจร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการ 
   4.2.3 การประสานการดูแลร่วมกับทีมสุขภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามท่ี
ต้องการ 
   4.2.4 พฒันานโยบายและแนวทางในการปฏิบติัตา่งๆร่วมกบัทีมสขุภาพ 
 
 สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของสมาคมพยาบาล แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 สมาคมพยาบาลวิชาชีพสหรัฐอเมริกา (American Nursing Association; ANA) ได้
ก าหนดสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นส าหรับพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วยทักษะ 8 ประการ 
(Specifying Competency Outcomes : Eight Core Practices) (อรุณี เฮงยศมาก, 2555, pp. 
350-352) ได้แก่ 
 1.  ทักษะการประเมินสภาพผู้ รับบริการและการพยาบาล (Assessment & 
Intervention skills) โดยมีทกัษะในการประเมินดงันี ้ 
  1.1  ความเสีย่งและการป้องกนั  
  1.2  ประเมินผล และเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลง 
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  1.3  การรักษา และการท าหตัถการตา่ง ๆ  
 2.  ทกัษะการสือ่สาร (Communication skill) โดยมีทกัษะ ดงันี ้ 
  2.1  การพดู ได้แก่ การพดู การฟัง กบัปัจเจกบุคคล การสมัภาษณ์ ซกัประวติั การ
ประชุมปรึกษาหารือเป็นกลุม่ การมีปฏิสมัพนัธ์ การบอก การแสดง และการรายงาน  
  2.2  การเขียน ได้แก่ การเขียนรายงาน การบนัทึกทางการพยาบาล การวางแผน
การพยาบาล  
  2.3  การใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับผู้ รับบริการองค์กร และงานอ่ืน ๆ       
ท่ีเก่ียวข้อง การสบืค้นข้อมลูสารสนเทศ ความรับผิดชอบของวิชาชีพ  
 3.  ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical thinking skills) โดยมีทกัษะ ดงันี ้ 
  3.1  ทกัษะการประเมินผล การบูรณาการข้อมลูจากแหลง่ตา่ง ๆ  
  3.2  การแก้ปัญหา เหตผุลในการวินิจฉยัปัญหา ตดัสนิใจในทางเลอืก  
  3.3  ตดัสนิใจตามล าดบัความส าคญัก่อน – หลงั  
  3.4  การใช้เหตผุลทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจยั  
 4.  ทกัษะการดูแลอย่างเอือ้อาทรและสร้างสมัพันธภาพท่ีดี (Human caring & 
relationship skills) โดยมีทกัษะดงันี ้ 
  4.1  ยดึหลกัจริยธรรม คณุธรรมและกฎหมายตามขอบเขตของวิชาชีพ  
  4.2  เคารพในขนบธรรมเนียมประเพณี ประสานความร่วมมือระหวา่งบุคคล  
  4.3  ปกป้องคุ้มครองสทิธิผู้ ป่วย  
 5.  การบริหารจดัการ (Management skills) โดยมีทกัษะ ดงันี ้ 
  5.1  บริหาร จดัการ ประสานความร่วมมือ  
  5.2  วางแผน เป็นตวัแทน และการนิเทศ  
  5.3  การใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณและสิง่ของตา่ง ๆ  
  5.4  ความรับผิดชอบในหน้าท่ี และองค์กร  
 6.  การมีภาวะผู้น า (Leadership skills) โดยมีทกัษะ ดงันี ้ 
  6.1  ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน  
  6.2  สร้างสรรค์สิง่ใหม่ ๆ  
  6.3  วางแผน คาดการณ์เหตกุารณ์และใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
  6.4  รับผิดชอบในเชิงวิชาชีพ แสดงพฤติกรรมภาวะผู้น า 
 7.  การสอน (Teaching) โดยมีทกัษะสอน ดงันี ้ 
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  7.1 รายบุคคล กลุม่ ผู้ ร่วมงาน และอ่ืน ๆ  
  7.2  สง่เสริมสขุภาพ และคงไว้ซึง่ความสมบูรณ์ของสขุภาพ  
 8.  การน าความรู้ไปบูรณาการทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล (Knowledge 
integration skills) โดยมีทกัษะดงันี ้ 
  8.1  การพยาบาล การดแูลสขุภาพ ตามหลกัวิชาการ  
  8.2  ด้านศิลปะ หลกัธรรมชาติ สงัคมศาสตร์ ตามหลกัวิชาการ 
 
 สมรรถนะผู้บริหารการพยาบาล 
  
 สมรรถนะผู้บริหารการพยาบาลในศตวรรษท่ี 21(บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550, p. 
323) จ าแนกสมรรถนะเป็น 4 สมรรถนะ ได้แก่ 
 1.  สมรรถนะหลัก (Core competencies) หมายถึงคุณลักษณะท่ีจ าเป็นของ
ผู้ปฏิบติังานในทกุวิชาชีพ ได้แก่ มีคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสตัย์ มีความรับผิดชอบ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ สัง่สมความเช่ียวชาญในงานวิชาชีพ มีวินยั และมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ    
 2.  สมรรถนะการปฏิบติัหน้าท่ี (Functional competencies) หมายถึง ทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซึ่งช่วยให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การสร้าง
สมัพนัธภาพ การสร้างความไว้วางใจ การสร้างทีม การบริหารคุณภาพ การจัดการงบประมาณ 
การจดัการทรัพยากรมนษุย์ การจดัการความขดัแย้ง การปฏิบติัการพยาบาลขัน้สงู 
 3.  สมรรถนะสากล (Global competencies) หมายถึง สมรรถนะท่ีจ าเป็นเพื่อการ
พฒันาองค์กรให้ก้าวสูอ่งค์กรท่ีมีผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ได้แก่ มีวิสยัทศัน์ การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ การจัดการความรู้ การสร้างเครือข่าย/ การสร้างพนัธมิตร การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
และการสือ่สาร 
 4.  สมรรถนะสว่นบุคคล (Personal competencies) หมายถึง คุณลกัษณะเฉพาะ
ของบุคคลท่ีสามารถท าให้ตนเองมีชีวิตท่ีผาสกุ ได้แก่ มีเชาว์อารมณ์ มีบุคลิกท่ีดี และสามารถ
จดัการตนเองให้มีความสมดลุระหวา่งงานและครอบครัว 
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 สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล 
 
 สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาล (อรุณี เฮงยศมาก, 2555, pp. 349-350) มี 5 
ระดบั คือ  
 1.  ระดบัเร่ิมต้นใหม่ (Novice) หมายถึง ผู้ มีประสบการณ์น้อยหรือผู้ขาดทกัษะ คือ 
พยาบาลท่ีจบการศกึษาใหม่ มีประสบการณ์ไม่เกิน 1 ปี ภายหลงัจบการศกึษาระดบัปริญญาตรี มี
ความสามารถปฏิบติัการพยาบาลพืน้ฐาน เช่น ชั่งน า้หนกั วดัสว่นสงู วดัสญัญาณชีพ บนัทึกสาร
น า้เข้าออกร่างกาย สงัเกตอาการผู้ ป่วยท่ีปรากฏชัดเจน ไม่สามารถแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้ การ
ปฏิบติังานยงัต้องอาศยัการชีน้ า จึงจะท าได้ ความสนใจจะมีเฉพาะสิง่ท่ีมองเห็นหรือจบัต้องได้  
 2.  ระดบัผู้ เร่ิมปฏิบติังานขัน้สงู (Advanced beginner) หมายถึง พยาบาลวิชาชีพท่ีมี 
ประสบการณ์การปฏิบติัการพยาบาล 1-2 ปี มีความสามารถปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูงและมี
ความสามารถจดัการกบัสถานการณ์ท่ีไม่ซบัซ้อนภายใต้การนิเทศของพยาบาลท่ีมีประสบการณ์สงู  
 3.  ระดับผู้ มีความสามารถ หรือระดับผู้ ปฏิบัติ (Competent) เป็นพยาบาลผู้ มี
ประสบการณ์การปฏิบติังานในหนว่ยงานเดิม 2-3 ปี มีความช านาญในงานท่ีรับผิดชอบ สามารถ
วางแผนการท างานและจัดล าดับความส าคัญของงาน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมสามารถจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ แต่ไม่สามารถให้ค าปรึกษาแก่
พยาบาลรุ่นน้องได้  
 4.  ระดบัผู้ช านาญการ (Proficient) เป็นพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัการ
พยาบาลในหน่วยงานเดิม 3-5 ปี สามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีซับซ้อนและตัดสินใจแก้ปัญหาได้
เหมาะสม สามารถให้ค าปรึกษาแก่พยาบาลรุ่นน้องและสามารถปฏิบติับทบาทพี่เลีย้งแก่พยาบาล
จบใหม่ได้  
 5.  ระดบัผู้ เช่ียวชาญ (Expert) เป็นพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานใน
หน่วยงานเดิม 5 ปีขึน้ไป มีความเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ไ ด้อย่างลึกซึง้ สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อน ามาใช้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ สามารถวิเคราะห์และตดัสินใจ
แก้ปัญหาวิกฤตได้ถกูต้องและทนัเหตกุารณ์ สามารถประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ ป่วย
ได้ถกูต้อง และสามารถให้ค าปรึกษาด้านการปฏิบติัการพยาบาลและด้านวิชาชีพการพยาบาลแก่
พยาบาลรุ่นน้องได้  
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แนวโน้มการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาลในอนาคต 
 
 วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพหนึง่ท่ีต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลพร้อม
ไปกับการคงไว้ซึ่งสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ดงันัน้บุคลากรในวิชาชีพซึ่ง
เก่ียวข้องกับการให้บริการทางสุขภาพ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาตนเองทัง้ด้าน
ความรู้ ทกัษะ และทศันคติ เพื่อให้เทา่ทนักบักระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 
โดยพยาบาลจะต้องมีสมรรถนะ ของพยาบาลวิชาชีพท่ีดีนั่นเอง จากการรวบรวมแนวคิดของ
นกัวิชาการหลายทา่นได้เสนอสมรรถนะพยาบาลในอนาคต ดงันี ้
 
 สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ( ม.ป.ป.) ได้บรรยายในหวัข้อ “สภาการพยาบาลกับการ
เตรียมความพร้อมของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ประชาคมอาเซียน ” กล่าวถึง
สมรรถนะพยาบาลไทย-อาเซียน (ASEAN-Thai Nursing Common Core Competencies) ท่ี
จ าเป็นต้องมี  ได้แก่ 
 1.  สมรรถนะด้านการปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมและกฎหมาย (Ethics and Legal 
Practice Competency Domain) 
 2.  สมรรถนะด้านการปฏิบติัตามหลกัวิชาชีพ (Professional Nursing/Midwifery 
Practice Competency Domain) 
 3.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น าและการจัดการ (Leadership and Management 
Competency Domain) 
 4.  สมรรถนะด้านการศึกษาและการวิจัย (Education and research competency 
domain) 
 5.  สมรรถนะด้านการพฒันาวิชาชีพ การพฒันาตนเอง และการพฒันาคุณภาพงาน 
(Professional, personal and quality development competency domain) 
 
 Traci Haynes (2011)  ได้เขียนบทความ The Future of Nursing Initiative ในThe  
American Academy of  Ambulatory Care Nursing (AAACN) ท่ีได้รวบรวมงานวิชาการจาก
องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาล (Nursing Organization Alliance; NOA) ได้กลา่วถึงบทบาท
ของพยาบาลในอนาคตไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ 
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 1.  ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ควรขยายบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติการ
พยาบาล ความสามารถในการท างาน และการฝึกอบรมต่างๆมากขึน้ เช่น  โปรแกรมการ
ปฏิบติัการพยาบาลส าหรับพยาบาลจบใหม่ท่ีเข้าสูว่ิชาชีพ ( Nursing residency programs) ท่ี
ปฏิบติังานในหนว่ยฉกุเฉินให้สามารถปฏิบติัการพยาบาลขัน้สงูได้ 
 2.  ด้านการพฒันาความรู้  ควรมีการศึกษาหรือเพิ่มพูนความรู้ในระดบัท่ีสงูขึน้ การ
เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพฒันาความสามารถของตนเองแล้ว
ยงัช่วยพฒันาองค์กรให้มีความก้าวหน้าด้วย 
 3.  การท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ในการบริการพยาบาลผู้ ป่วยย่อมจะต้อง
เก่ียวข้องกบัสหสาขาอ่ืนๆ ต้องมีการประสานการดูแลกับทีมท่ีดูแลผู้ ป่วย การเข้ามามีสว่นในการ
ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัเพื่อให้เกิดการปรับปรุงคณุภาพการดแูลในสว่นท่ีเก่ียวข้องให้ดีขึน้ 
 4.  ด้านการวางแผนการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ควรมีการ
ก าหนดนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติ เช่น แนวทางการการเก็บรวบรวมข้อมูล การปรับปรุง
ปัจจยัพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ข้อมลูท่ีรวบรวมได้จะช่วยในการท านายความต้องการ
แรงงาน ท านายผลลพัธ์ของการปฏิบติัการพยาบาลในหนว่ยต่างๆ ความต้องการด้านเทคโนโลยีท่ี
จะมาช่วยสนบัสนนุการท างาน เป็นต้น  
 
 มรกต ลิม้วัฒนา (2551) กลา่วถึงแนวทางในการพฒันาตนเองของพยาบาลในยุค
โลกาภิวตัน์ ท่ีควรต้องมี  
 1.  ความสามารถในวิชาชีพ ซึ่งเป็นความรู้ในแนวลกึของศาสตร์ทางการพยาบาล 
กระบวนการพยาบาล มาตรฐานการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล การบันทึก
ทางการพยาบาล และความรู้ในด้านศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการพยาบาล เช่น ความรู้
ทางพฤติกรรมศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ เป็นต้น 
 2.  ความสามารถในการเป็นผู้น า ผู้น าในยคุโลกาภิวตัน์ต้องเป็นผู้น าท่ีมีความทนัสมัย 
เป็นผู้ มีวิสยัทศัน์ (Vision) ท่ีกว้างไกล สามารถพยากรณ์เหตุการณ์เพื่อการวางแผนงานได้อย่าง
เป็นระบบ ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และสามารถท่ีจะคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ทางการพยาบาลได้วา่มีจุดเปลีย่นแปลงในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตเป็นอยา่งไร ภายใต้ทรัพยากร
ท่ีมีจ ากดัแตมี่ความคาดหวงัจากผู้ รับบริการสงู ซึง่ต้องมีการพฒันาในด้านตา่งๆ ดงันี  ้
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  2.1 ความเป็นวิชาชีพ (Professional minded) คือมีความเป็นนกัวิชาการอาชีพ 
(Scholar) เป็นผู้ เช่ียวชาญทางการพยาบาล ซึ่งสามารถจัดท าได้หลายรูปแบบ เช่น เขียนต ารา 
บทความ คูมื่อ ท างานวิจยัและเผยแพร่งานวิจยั เป็นต้น 
  2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ (Conceptual skill) มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีใจเปิดกว้าง สามารถท่ีจะรับและสื่อความคิดระหว่างบุคคลในอาชีพ
และสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องได้ดี 
  2.3 ความสามารถในการจูงใจคน 
  2.4 ความสามารถในการบริหารจดัการ 
  2.5 ความสามารถในการติดตอ่สื่อสาร โดยใช้หลกัมนุษยสมัพนัธ์ เพื่อเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล หรือกลุม่บุคคล อนัเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสูค่วามร่วมมือและการ
ประสานงานเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาล 
  2.6 ความสามารถในเชิงการเมือง (Political minded) ซึ่งมีพฤติกรรมอยู่ 3 
ประการ คือ การเจรจาตอ่รอง (Negotiation) การเจรจาอยา่งไม่เป็นทางการ (Lobbying) และการ
จดัการตอ่ความขดัแย้ง 
  2.6 ความสามารถในเชิงธุรกิจ (Business minded) คือ มีความสามารถในการ
ตดัสินใจอย่างมีเหตุผล มีกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารข้อขดัแย้ง มีการจัดการกับ
ความเครียดและเข้าใจภาวะเสีย่ง 
 3.  ความสามารถในการดูแลผู้ รับบริการทางด้านจิตสังคม ในภาวะท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการให้การรักษาพยาบาล เพราะผู้ รับบริการยอ่มต้องการการดูแล
ด้านจิตใจ 
 4.  ความรู้ในเร่ืองจรยาบรรณและ จริยธรรมของพยาบาล เป็นความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน (Human rights) สิทธิของผู้ รับบริการ (Patient rights) และสิทธิของพยาบาล 
(Nurse rights) 
 5.  ความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนัภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ี
จะเป็นพืน้ฐานการศกึษาโดยการสืบค้นข้อมลูจากคอมพิวเตอร์ท่ีถกูน ามาใช้เพื่อการเก็บข้อมูลและ
บนัทกึทางการพยาบาลซึง่จะท าให้สะดวกและรวดเร็ว และพยาบาลมีเวลาให้กบัผู้ ป่วยมากขึน้จาก
การท่ีต้องใช้เวลาในการจัดการกับเอกสารจากเดิมร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 20 ซึ่งมีผลให้บริการ
พยาบาลมีคณุภาพดีขึน้ 
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 6.  การศกึษาหาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองและตลอดไป เพื่อให้มีความทนัสมัย ทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านบริการสขุภาพอนามัย ซึ่งได้แก่ การอบรมขณะประจ าการ การศึกษาต่อเน่ือง 
การท าวิจยั เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการพฒันาการพยาบาล อีกทัง้ยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองด้วย สามารถแสดงออกซึง่การปฏิบติัการพยาบาลด้วยความมัน่ใจโดยใช้ความรู้ 
 
  องค์กรทางการศึกษาพยาบาลขัน้สูงแห่งเมสแซสซูเซส (The Massachusetts 
Department of Higher Education Nursing) กลา่วถึงสมรรถนะหลกัของพยาบาลในอนาคตท่ี
ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้มากขึน้มี 11 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรู้ทางการพยาบาล 
(Knowledge) 2) ด้านการดูแลท่ีมีผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง(Patient Centered Care) 3) ด้านการ
พยาบาลบาลท่ีมีความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 4) ด้านภาวะผู้น า (Leadership) 5) ด้าน
หลกัพืน้ฐานในการปฏิบติั (System-Based Practice)  6) ด้านการให้ข้อมลู (Informatics) 7) ด้าน
การสื่อสาร (Communication) 8) ด้านการประสานและท างานเป็นทีม (Teamwork and 
Collaboration) 9) ด้านความปลอดภัย (Safety) 10)  ด้านการปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
(Quality Improvement)  และ 11) ด้านการใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-Based Practice)  
(The Massachusetts Department of Higher Education, 2014b) ดงัแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 แสดงสมรรถนะหลักของพยาบาลในอนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: (The Massachusetts Department of Higher Education, 2014b) 
  

 จากการศึกษาขององค์กรทางการศึกษาพยาบาลขัน้สูงแห่งเมสแซสซูเซส  (The 
Massachusetts Department of Higher Education Nursing) ได้ให้รายละเอียดในแนวทางของ
การพฒันาสมรรถนะในอนาคตท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้  คณุลกัษณะสว่นบุคคล และทกัษะ ดงันี ้
 

 ความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge)  
 

 ความรู้หรือศาสตร์ทางการพยาบาล  เกิดจากการบูรณาการในเนือ้หาความรู้ท่ี
เก่ียวข้องกับ พยาบาล ผู้ ป่วย และ สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับบริบททางด้านสุขภาพ โดยน า
แนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน มานุษยวิทยา และศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
รวมทัง้ข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในปฏิบัติการพยาบาล  (The Massachusetts 
Department of Higher Education Nursing, 2010) ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 

Board of Higher Education Nursing Initiative; Nursing core competencies 

 

K-Knowledge  
A-Attitudes 
S-Skills 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดด้านความรู้ทางการพยาบาล 

 

 

ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010) 
 
 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
1. สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge)  
K1 ความรู้ด้านกายภาพ 
ชี วภาพ  ป ริมาณและ
คอมพิวเตอร์ 

A1 การให้ความส าคญัและ
พฒันาความสามารถในการ
ตัด สิ น ใ จทา งคลิ นิ ก โ ดย
สามารถให้การปฏิบั ติ ใน
ส า ข า วิ ช า ชี พ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ 

S1 ทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ 
   S1a บูรณาการแนวคิด ทฤษฏี
ทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  
และศาสตร์ อ่ื นๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ งกั บ
ธรรมชาติของมนุษย์น ามาใช้ในการ
ปฏิบั ติการพยาบาลให้ เ กิดความ
เหมาะสมในแตล่ะช่วงวยั  
   S1b สามารถน าความรู้เก่ียวกับ
นโยบายทางสงัคมและเศรษฐกิจมา
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบติัการพยาบาล 
   S1c  สามารถน าข้อมูลในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบัสงัคม และวิชาชีพมาเป็น
แนวทางในการปฏิบติัการพยาบาล 
   S1d สามารถสื่อสารด้วยการพูด
และการเขียนทางการพยาบาลได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
   S1f สามารถให้การพยาบาลผู้ ป่วยท่ี
มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมได้
อยา่งเหมาะสม 
   S1g สามารถให้การพยาบาลท่ี
เหมาะกับธรรมชาติของมนุษย์ในแต่
ละช่วงวยั 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านความรู้ทางการพยาบาล 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K2 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
การให้บ ริการทางการ
พยาบาล และการสื่อสาร
มาเป็นแนวทางในการ
แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง ก า ร
พยาบาล 

A2 ตระหนกัถึงความส าคัญ
ในก า รก าหนดกลยุท ธ์ ท่ี
เก่ียวข้องกับการให้บริการ
ทางการพยาบาล และการ
สื่ อสาร ท่ีจ ะน า ไป ใ ช้ เ ป็ น
แ น ว ท า ง ใ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาล 

S2 น ากลยุทธท่ีเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการทางสุขภาพมาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลด
ปัจจยัเสีย่ง      
   S2a น าความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภ าพมา ใ ช้ ในก า รปฏิบั ติ ก า ร
พยาบาล  
   S2b น าแนวทางท่ีหลากหลายมาใช้
ปฏิบติัทางการพยาบาลเพื่อลดปัจจัย
เสีย่งตา่งๆ 
   S2c น าแผนไปปฏิบติัโดยเน้นการมี
สว่นร่วมของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในชุมชน 
   S2d ใช้ข้อมูลจากผู้ ท่ีเ ก่ียวข้อง 
ได้แก่ ผู้ ป่วย ญาติ ทีมสุขภาพ  เป็น
ต้น เพื่อประเมินประสทิธิภาพ/ ผลการ
ปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริม
สขุภาพ 
   S2e น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ ป่วยได้อย่าง
หลากหลายทัง้ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
และการป้องกนัรักษา 

K3 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
กา ร จั ด ก า ร กั บ ค ว าม
เจ็บป่วย 

A3 ตระหนกัถึงความส าคัญ
ของการมีภาวะสขุภาพดี 

S3 การให้การดูแลผู้ ป่วยทัง้ทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
   S3a น าหลักการบริหารทางการ
พยาบาลมาใ ช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลอยา่งถกูต้อง และเหมาะสม  
   S3b การปฏิบติัการพยาบาล  
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านความรู้ทางการพยาบาล 

 
 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K3 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
กา ร จั ด ก า ร กั บ ค ว าม
เจ็บป่วย(ตอ่) 

A3 ตระหนกัถึงความส าคัญ
ของการมีภาวะสุขภาพดี 
(ตอ่) 

   S3b การปฏิบติัการพยาบาล  ค านึงถึง
แบบแผนความเช่ือทางวัฒนธรรมท่ี
เก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพของแต่ละ
บุคคล 
S3c การปฏิบติัการพยาบาลท่ีค านึงถึง
ภาวะแทรกซ้อนของโรคและความรุนแรง
ของโรค 
   S3d น าหลกัการฟืน้ฟูมาประยกุต์ใช้ใน
กา รดู แลผู้ ป่ ว ยแต่ละ ร าย ไ ด้ อย่ า ง
เหมาะสม 
   S3e ให้การดูแลผู้ ป่วยอย่างเต็ม
ความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของ
ชีวิตเพื่อให้ผู้ ป่วยไปอยา่งสงบ 

K4 ความรู้ในการสื่อสาร
โดยใช้ เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ 

A4 ตระหนกัถึงความ ส าคญั
ของการใช้เทคโนโลยีทาง
ก า ร แ พ ท ย์ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดูแล
ผู้ ป่วย 

S4 ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล ท า ง
สารสนเทศเพื่อการศึกษาข้อมูลและ
ประเมินผลการดแูล 
   S4a น าเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้
ในกระบวนการดูแลและการติดตาม
อาการผู้ ป่วย  
   S4b น าข้อมลูทางการแพทย์ เช่น สถิติ 
ตา่งๆ มาเป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ
เชิงจริยธรรม 
   S4c น าเทคโนโลยีทางการแพทย์มา
ประยกุต์ใช้เพื่อเพิ่มคณุภาพในการดแูล 
ผู้ ป่วย 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านความรู้ทางการพยาบาล 

 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
     S4d น าข้อมูลจากเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ใ ช้ ในการ
ป้องกัน และรักษาความปลอดภัย
ให้กบัผู้ ป่วย 
   S4e น าข้อมูลจากเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการส่งเสริมการ
ดแูลตนเองของผู้ ป่วย 

K5 ความรู้ด้านจริยธรรม  A5 ให้ความส าคัญและ
ยึด ถือคุณธรรม  ศีลธรรม 
หลักกฎหมาย หลกัพืน้ฐาน
ของสังคมท่ียึดถือเป็นแนว
ปฏิบติั  

S5  สามารถตดัสินใจเชิงวิชาชีพใน
การให้การบริการ 
   S5a น าหลกัปฏิบัติทางจริยธรรม 
มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดการ
ปฏิบติัทางการพยาบาล    
   S5b น าแนวคิดการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ
มาใช้ในการปฏิบติัการพยาบาล   
   S5c ใช้แนวทางจริยธรรมและ
กฎหมายในการสนับสนุนให้ผู้ ป่วยมี
ภาวะสขุภาพดี 
   S5d น าทักษะในการสื่อสาร การ
เ จ รจ าต่อ รอ งและทักษะ ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ย า บ า ล ม า ใ ช้ ใ น
กระบวนการตดัสนิใจทางจริยธรรม 
   S5e ป้องกันห รือหลีก เลี่ ย ง
สถานกา รณ์ ท่ี เ ป็ น ข้ อจ า กัดทา ง
จริยธรรมท่ีอาจท าให้เกิดความไม่
ปลอดภยัในการปฏิบติัการพยาบาล 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านความรู้ทางการพยาบาล 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
     S5f ให้การดแูลคณุภาพชีวิตผู้ ป่วย

จนถึงวาระสดุท้ายของชีวิต 

K6 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
มนุษย์ท่ีมีความแตกต่าง
กนั 

A6 ค านึ ง ถึ ง ความ มี
เอกลกัษณ์ของมนษุย์ 

S6 สามารถให้การดูแลผู้ รับบริการท่ีมี
บริบทท่ีแตกต่างกันทางวัฒนธรรม 
เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อายุ การด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั 
   S6a ให้การดูแลอย่างเป็นองค์รวม
ภายใต้ความต้องการท่ีหลากหลายใน
แตล่ะช่วงของชีวิต  
   S6b ให้การดูแลร่วมกับทีมสขุภาพ
ได้อยา่งเหมาะสม 
   S6c น านโยบายทางด้านสงัคมและ
ด้านสขุภาพมาใช้ในการดแูลผู้ ป่วยท่ีมี
ความแตกต่างกันทัง้ด้านวัฒนธรรม 
เชือ้ชาติศาสนา เพศ อายุ การด าเนิน
ชีวิต ประจ าวนั 
   S6d การสนบัสนนุผู้ ป่วยในการดูแล
สุขภาพของตนเอง โดยเฉพาะผู้ ท่ีมี
ความอ่อนแอทางสงัคม โดยค านึงถึง
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ 

K7 ความรู้ในการดูแล
สขุภาพแบบสากล 

 

A7 ค านึงถึงผลกระทบของ
การใช้ ชีวิตประจ าวันผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

S7 สามารถน าสภาพแวดล้อมของ
โลกมาประยุก ต์ ใ ช้ การดูแลด้าน
สขุภาพ 
  S7a ให้การดูแลให้เหมาะสมภายใต้
สภาพแวดล้อมโลก เช่น กฎหมายท่ีมี
ความเป็นสากล การดแูลท่ีมีความเป็น
นานาชาติ 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านความรู้ทางการพยาบาล 

 
 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K8 ความ รู้เ ก่ียวกับ
นโยบายและระบบการ
ให้บริการด้านสขุภาพ 

A8 ให้ความส าคัญกับ
นโยบายขององค์กรท่ีมีความ
แ ต ก ต่ า ง กั น แ ล ะ
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อผู้
ให้บริการสขุภาพ 

S8 สามารถน านโยบายขององค์กร
และสถานะทางการเงินท่ีมีผลต่อการ
ดแูลผู้ ป่วยมาประยกุต์ใช้  
   S8a น าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
กฎหมาย และนโยบายการให้บริการ
ด้านสุขภาพ มาใช้ในการดูแลผู้ ป่วย
แตล่ะรายอยา่งเหมาะสม 
   S8b ร่วมก าหนดนโยบายด้าน
สขุภาพท่ีมีผลตอ่วิชาชีพและผู้ ป่วย 
   S8c สามารถประมวลค่าใช้จ่าย
ตา่งๆ ในระบบการดแูลสขุภาพ 

K9 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
การพฒันาการให้บริการ  

 

A9 ตระหนกัถึงความส าคัญ
การน าความรู้เพื่อช่วยในการ
ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ตน เ อ ง ใ น
ทางเลอืกปฏิบติั  

 

S9 สามารถพฒันาการให้บริการโดย
บูรณาการความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจยัตา่งๆ 
   S9a น าความ รู้ทางด้านการ
พยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไป
ประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสขุภาพ
ท่ี มี ค ว าม หลา กหลา ย ทา ง ด้ า น
วฒันธรรม        
   S9b น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
เพื่อดแูลผู้ ป่วย 
   S9c น าเทคโนโลยีทางการแพทย์มา
ประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้ ป่วยเพื่ อ
ผ ล ลั พ ธ์ ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี มี
ประสทิธิภาพ 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านความรู้ทางการพยาบาล 
 

 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K9 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
การพัฒนาการให้บริการ 
(ตอ่) 

 

A9 ตระหนกัถึงความส าคัญ
การน าความรู้เพื่อช่วยในการ
ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ตน เ อ ง ใ น
ทางเลอืกท่ีถกูต้อง (ตอ่) 

 

   S9d น าผลการวิจัยทางการพยาบาลท่ี
เก่ียวข้องมาเป็นแนวทางในการปฏิบติัการ
พยาบาลเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 
   S9e พฒันาคุณภาพการบริการโดยใช้
กระบวนการพยาบาลสูแ่ผนการดแูลผู้ ป่วย   
S9f น าผลการประเมินคณุภาพการบริการ
มาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของ
การดแูล 
   S9g พัฒนาการดูแลของผู้ ป่วยโดยให้
ผู้ ป่วยได้มีสว่นร่วมในการวางแผนการดแูล
ของตนเอง  
   S9h วางแผนการบริการสขุภาพร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องในการก าหนด
รูปแบบการให้บริการ 
   S9i ประเมินผลลพัธ์การดูแลผู้ ป่วยแต่
ละรายเพื่อน ามาปรับปรุงรูปแบบ/ แนว
ทางการดแูลให้มีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 

K10 ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการก าหนดแผนการ
ดแูล 

 

A10 ตระหนกัถึงความส าคญั
ของแบบแผนการดแูลผู้ ป่วย 

S10 สามารถแสดงบทบาทภาวะผู้ น า
ภายใต้ขอบเขตของงานท่ีปฏิบติั 
   S10a บริหารจัดการทางการพยาบาลท่ี
ตอบสนองกับความต้องการและช่วยเพิ่ม
คณุภาพชีวิตให้กบัผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสม 
S10b วางแผนการดูแลผู้ ป่วยเป็นราย
กรณีร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสมกบัชีวิตประจ าวนัของผู้ ป่วย     
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านความรู้ทางการพยาบาล 

 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K11 ความ รู้ ท่ี เ ก่ียว ข้องกับ
วิชาชีพ  

A11 ตระหนกัถึงบทบาทของ
วิ ช า ชี พตามขอบ เ ขตทา ง
จริยธรรมและมาตรฐานทาง
วิชาชีพ  

S11 แสดงบทบาทของของ
วิ ช า ชี พ พ ย า บ า ล อ ย่ า ง
เหมาะสม  
    S11a มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรฐานและสมรรถนะ
ทางการพยาบาลสูก่ารปฏิบติั 
   S11b ปฏิบัติตามนโยบาย
ขององค์กร และการปฏิบติัตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
   S11c ปฏิบัติงานภายใต้ใบ
ประกอบวิชาชีพ 
   S11d  ปฏิบติังานตามขอบเขต
และหน้าท่ี ท่ีก าหนดภายใต้
พระราชบัญญั ติ /  กฎหมาย
วิชาชีพทางการพยาบาล  
   S11e แสดงออกท่ีค านึงถึง
คุ ณ ค่ า ข อ ง วิ ช า ชี พ ท่ี มี
ความส าคัญต่อผู้ ป่วย S11e 
ร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการ
ผู้ ป่วย 
   S11f สามารถเจรจาต่อรอง
กับทีมสหสาขาวิชาชีพ อ่ืนท่ี
เก่ียวข้องในการให้บริการผู้ ป่วย  
   S11g พฒันาเป้าหมายของ
ตนเองเพื่อพฒันาอาชีพ 
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การดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการดูแล (Patient Centered Care) 
 
 พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือ
คณุลกัษณะสว่นบุคคล และทกัษะเชิงวิชาชีพ ในการดูแลผู้ ป่วยเป็นรายบุคคลโดยให้ความส าคญั
กับการท าความเข้าใจบริบทและความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ และปรับเปลี่ยน
แผนการดูแลให้เหมาะสมในการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการและการพิทกัษ์สิทธิของกับ
ผู้ ป่วย ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดด้านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) 
 

 

ที่มา:  The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010) 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K1 เ ข้ า ใ จ ถึ ง ค ว า ม 
สมัพันธ์ของการดูแลท่ีมี
ผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลางท่ีมี
ค ว า ม เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
หลากหลายมิติ ได้แก่ 1) 
ผู้ ป่วย/ครอบครัว/ชุมชน/
ค่านิยม 2) บูรณาการ
การดูแล 3) การให้ข้อมูล
ความรู้/การสือ่สาร4) การ
ดูแลทัง้ด้านร่างกายและ
จิตใจ 

A1 ให้ความส าคัญเคารพใน
การแสดงออกของผู้ ป่วย 

 

S1 ให้การดแูลผู้ ป่วยเป็นรายบุคคลทัง้
ด้านร่างกายและจิตใจ เน้นการมีสว่น
ร่วมของผู้ ป่วยในการดูแลสขุภาพของ
ตนเอง 

K2 เ ข้ า ใ จ ถึ ง ค ว า ม
แตกต่างของผู้ ป่วยท่ีมา
จากความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม พืน้ฐาน 
บ ท บ า ท ท า ง สั ง ค ม /
ครอบครัว/ชุมชน  

A2 ให้ความส าคัญกับการ
ดูแลผู้ ป่วยท่ีมีความหลาก 
หลายทางวฒันธรรม 
   A2a ตระหนกัถึงผลกระทบ
จากทัศนค ติส่วนบุ คคล /
ความเช่ือท่ีสง่ผลตอ่การดแูล 
 

S2 ให้การดูแลผู้ ป่วยแต่ละรายท่ีมี
ความ แตกตา่งกนัอยา่งเหมาะสม 
   S2a ปรับรูปแบบการดูแล/การ
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับพืน้ฐานทาง
วฒันธรรม จริยธรรม ประเพณีความ
เช่ือของผู้ ป่วย ท่ีจะช่วยส่งเสริมการ
ดแูลสขุภาพตนเอง 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านการดูแลที่ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered 
Care) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K2 เ ข้ า ใ จ ถึ ง ค ว า ม
แตกต่างของผู้ ป่วยท่ีมา
จากความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม พืน้ฐาน 
บ ท บ า ท ท า ง สั ง ค ม /
ครอบครัว/ชุมชน  

A2 ให้ความส าคัญกับการ
ดูแลผู้ ป่วยท่ีมีความหลาก 
หลายทางวฒันธรรม 
   A2bตร ะ หนัก ถึ ง ค ว า ม 
ส าคัญของผู้ ป่วยในการมี
สว่นร่วมการดแูลสขุภาพของ
ตวัเอง 

S2 ให้การดูแลผู้ ป่วยแต่ละรายท่ีมี
ความ แตกตา่งกนัอยา่งเหมาะสม 
    

K3 เ ข้าใจแนวคิด/การ
แสดงออกของผู้ ป่วยทัง้
ด้านร่างกายและจิตใจ
จากอาการเจ็บป่วย 

A3 ตระหนักถึงการให้การ
พยาบาลท่ีเหมาะสมเพื่ อ
จัดการกับอาการเจ็บป่วยทัง้
ด้านร่างกายและจิตใจ 

S3 สามารถประเมินการแสดงออกทัง้
ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
   S3a ประเมินความต้องการของ
ผู้ ป่ วยและครอบครัวจากอาการ
เจ็บป่วย 
   S3b ประเมินการแสดงออกของ
ผู้ ป่วยจากการดแูลท่ีได้รับ 

K4 มีความเข้าใจในการ
ดแูลผู้ ป่วยอยา่งตอ่เน่ือง  

 

A4  ให้ความส าคัญกับการ
ดูแล/ติดตามอาการผู้ ป่วย
อยา่งตอ่เน่ือง 

S4 ประเมินผลการดูแลผู้ ป่วยจากน า
แผนการพยาบาลไปปฏิบัติ เพื่อปรับ
การดแูลผู้ ป่วยให้มีความเหมาะสม  
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ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
 
 พฤติกรรมในการให้การพยาบาลท่ีแสดงความเป็นวิชาชีพเฉพาะท่ีได้รับการยอมรับใน
การปฏิบติัการพยาบาลในขอบเขตท่ีก าหนดทัง้ด้านศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย การก ากับดูแล 
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
 

 

ที่มา:  The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010) 
 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K1 เ ข้ า ใ จ แ น ว คิ ด 
ขอบเขตการปฏิบัติการ
พยาบาลท่ีจะท าให้เกิด
การยอมรับ 

  
  

A1 ตระหนักถึงพฤติกรรม
การพยาบาลท่ีจะท าให้เกิด
การยอมรับ 
  A1a ให้ความส าคญักับการ
แสดง ออกในการให้บริการท่ี
มีคุณภาพ ประสิท ธิภาพ 
ความปลอดภยัของผู้ ป่วย 

S1 แสดงบทบาทการปฏิบั ติกา ร
พยาบาลท่ีได้รับการยอมรับ 
  S1a ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
กระบวน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในการให้การบริการ  

K2 ความรู้ ความเข้าใจท่ี
สามารถน าไปประยกุต์ใช้
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร
พ ย า บ า ล  เ ช่ น  ด้ า น
กฎหมาย ด้านจริยธรรม 
ด้านการก ากบัดแูล 

A2 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการประยกุต์ใช้ความรู้ใน
การปฏิบติัการพยาบาล 

S2 ให้การบริการภายใต้มาตรฐาน
วิชาชีพ 
  S2a ปฏิบัติภายใต้หลักกฎหมาย 
จริยธรรม ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัมาตรฐานวิชาชีพ  

 
K3 ความรู้ความเข้าใจท่ี
เก่ียวข้องกับวิชาชีพและ
การก ากับดูแลตนเองใน
การปฏิบติัการพยาบาล 

A3 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง 
  A3a ทบทวนประสบการณ์
ความรู้ต่างๆ เปิดใจยอมรับ
ในค าติชม 

S3 การแสดงออกท่ีมีความเป็นมือ
อาชีพ 
  S3a น าข้อมลูย้อนกลบั (feed back) 
มาเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะใน
การปฏิบติัการพยาบาล 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

 
 
 
 
 
 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K4 ความรู้ความเข้าใจถึง
ปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีความจ าเป็น
ต่อการส่งเสริมและพัฒนา
วิชาชีพ 

 

A4 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต  
  A4a ให้ความส าคัญของ
กระบวน การติดตามการ
พฒันาวิชาชีพของตนเอง 

S4 พัฒนาทักษะในการเ รียน รู้
ตลอดชีวิต โดยการศึกษา สืบค้น
ค ว า ม รู้ จ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล ม า
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติรวมถึง
การหาผู้ ให้ค าปรึกษาหรือเป็นพี่
เลีย้ง 

K5 ความรู้ ความเข้าใจใน
วิชาชีพของตนเองในการ
ปฏิบัติการพยาบาล เช่น 
เข้าใจในวัฒนธรรมทางการ
พยาบาลและระบบการดูแล
สขุภาพ 

A5 ตระหนกัถึงความส าคัญ
ในก า รท า ห น้ า ท่ี ภ า ย ใ ต้
บ ร รทั ด ฐ าน ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร
ยอม รับ ในสา ข า วิ ช า ชี พ
พยาบาลและจากองค์กรด้าน
สขุภาพอ่ืน 

S5 แสวงหาหนทางในการพัฒนา
วิชาชีพของตนเอง 
  S5a แสดงบทบาทท่ีจะส่งเสริม
และคงรักษาไว้ซึ่งภาพลกัษณ์ท่ีดี
ในวิชาชีพของตนเอง 
  S5b พัฒนาองค์ความรู้ น ามา
ประยุกต์ใช้ในพัฒนาทักษะการ
ปฏิบติัการพยาบาลของตนเอง 

K6 เ ข้า ใจในบทบาทของ
วิ ช า ชี พ ท่ี มี ค ว า ม เ ป็ น
เอกลกัษณ์ 

A6 มีความคิดริเ ร่ิมในการ
พฒันา การดแูลผู้ ป่วย 

S6 แสดงบทบาทของการ เป็น
สมาชิกท่ีดีของวิชาชีพ/ทีมสขุภาพ 

K7 ความรู้ ความเข้าใจใน
หลัก จ ริ ย ธ ร รม  ค่ า นิ ย ม 
น ามาใช้ประยุกต์ในการดูแล
ผู้ ป่วย 

A7 ให้ความส าคัญกับการ
น า เอาหลักทางจ ริยธรรม 
คา่นิยมมาประยุกต์ใช้ในการ
ดแูลผู้ ป่วย 

S7 น าหลกัเกณฑ์ทางจริยธรรมมา
ใช้ในการปฏิบติังาน 
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ภาวะผู้น า (Leadership) 
  
 พฤติกรรมการแสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าจะช่วยสง่เสริมพฤติกรรมสว่นบุคคล กลุม่ 
เพื่อให้ได้มาซึง่ความส าเร็จขององค์กรหรือเป้าหมายท่ีต้องการ ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดด้านภาวะผู้น า (Leadership) 
 

 

 ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010) 
 
 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K1 ความรู้เ ก่ียวกับภาวะ
ผู้ น าในการให้การบริการ
ทางพยาบาล 

A1 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของบทบาทภาวะผู้น าในการ
ให้การบริการทางพยาบาล 

S1 แสดงบทบาทภาวะผู้น าทางการ
พยาบาลสามารถตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม   

K2 ความ รู้  ความ เ ข้า ใจ
กระบวนการแก้ปัญหาและ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

  

A2 ตระหนักถึงการให้การ
บ ริกา ร ท่ี มี ความยึดหยุ่ น 
สามารถตอบสนองต่อความ
ต้ อ ง ก า ร ขอ งผู้ ป่ ว ย แล ะ
องค์การ  
  A2a ให้ความส าคญักับการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ใน
กระบวนการแก้ปัญหา 

S2 ปฏิบติัการพยาบาลต่อผู้ ป่วยด้วย
ความเคารพ ให้เกียรติ และไว้วางใจ 

K3 ความ รู้  ความ เ ข้ า ใจ
เ ก่ี ย ว กั บ มนุ ษ ย์ ทั ้ง ก า ร
แสดงออกด้านพฤติกรรมและ
การแสดงออกด้านความคิด   
  K3a เข้าใจบทบาทหน้าท่ี 
ทักษะ ความสามารถของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

A3 ตระหนกัถึงความส าคญัใน
การท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง/
ประสานงานการดูแลผู้ ป่วย
กบัทีมสหสาขาวิชาชีพ 
A3a ให้ความส าคัญกับ
คิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญใน
ทีมสหสาขาวิชาชีพ  

S3 สามารถให้การดูแลผู้ ป่วยร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 
 
S3a สามารถใช้รูปแบบการสื่อสารท่ีมี
ประสทิธิภาพเพื่อสง่เสริมให้เกิดความ
ร่ ว ม มื อ แ ล ะ แ สด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี
เหมาะสมในการดแูลผู้ ป่วย 



 102 
 
ตารางที่ 7 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านภาวะผู้น า (Leadership)  

 
 
 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
  K3b เข้าใจในกฎเกณฑ์
ตา่งๆ ในการสือ่สาร 

  A3b การตระหนกัถึงข้อจ ากดั
ในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
และสามารถขอค าปรึกษาจาก
ทีมสหสาขา วิ ช า ชีพอย่ า ง
เหมาะสม  
  A3c ให้ความส าคัญกับ
ความคิดใหม่ๆ และวิธีปฏิบัติ
ต่างๆ  ท่ีจะส่งเสริมให้อาการ
ผู้ ป่วยดีขึน้ 

  S3b สามารถสื่อสารกับสมาชิกใน
ทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้การดูแล
ผู้ ป่วยมีความตอ่เน่ือง 

K4 ความเข้าใจเก่ียวกบั
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
ต้องการทางด้านจิตใจ 
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลใน
การก าหนดแนวทางใน
การปฏิบติั  

 

A4 ตระหนักถึงทัศนคติความ
เช่ือ ประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล ท่ี เส ริมสร้างความมี
ภาวะผู้น า 
  A4a การเปิดใจรับและน า
แนวคิดใหม่ๆ  มาใช้ 
  A4b ตระหนกัถึงความส าคญั
ของสภาพแวดล้อมท่ีสามารถ
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์และนวตักรรมใหม่ๆ 
   A4c ตระหนกัถึงความส าคญั
ของวิธีการตัง้ค าถามท่ีมีความ
ประนีประนอม น ามาซึ่งการ
ยอมรับ/ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ ป่วย 

S4 ประเมินข้อจ ากดัของแตล่ะบุคคล 
  S4a ความสามารถปรับตัวใน
สถานการณ์ท่ีตงึเครียด 
  S4b แสวงหาท่ีปรึกษาเพื่อขอ
ค าแนะน าท่ีเหมาะสม  
  S4c แสดงบทบาทภาวะผู้น าทางการ
พยาบาลได้อยา่งเหมาะสม 
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ที่ 7 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านภาวะผู้น า (Leadership)  

 
การปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) 
 
  หลกัในการปฏิบัติส าหรับการให้การพยาบาล ท่ีต้องให้ความตระหนกัถึงคุณค่า
ของวิชาชีพในการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ รับบริการในบริบทท่ีมีความ
หลากหลาย เพื่อให้สามารถให้การบริการท่ีมีประสทิธิภาพบนพืน้ฐานของทรัพยากรที่มีอยู่ดงัแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) 
 

 

ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010) 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K5 ความเข้าใจในหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 

  
  
 

A5 ตระหนักถึงความส าคัญ
ในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

 

S5 สามารถปฏิบั ติห น้ า ท่ี ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
S5a ปฏิบติัการพยาบาลได้ส าเร็จตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับการมอบหมาย 
S5b บูรณาการความรู้จากการมีสว่น
ร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแล
ผู้ ป่วยให้บรรลเุป้าหมายท่ีก าหนด 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K1 ความรู้  ความเข้าใจ
เ ก่ี ย ว  กั บ แ ผ น ก า ร
ปฏิบติัการพยาบาลภายใน
หนว่ยงาน 

  

A1 ค านึงถึงการปฏิบัติการ
พยาบาลภายใต้สถานการณ์ท่ีมี
ความซบัซ้อนได้อย่างเหมาะสม
บนพืน้ฐานความสามารถของ
ผู้ ป่วยและทีมท่ีให้บริการ 
  A1a ตดัสินใจอย่างเหมาะสม
เพื่ อ ค วามปลอดภัย ใ นกา ร
ปฏิบติัการพยาบาล 

S1 ให้การดูแลผู้ ป่วยอย่างเป็น
ระบบ 
  S1a ประสานความร่วมมือ
ระหวา่งสมาชิกในทีมการพยาบาล
ในการตดัสนิใจทางคลนิิก 
  S1b สามารถแยกแยะปัญหาท่ี
เกิดขึน้จากการปฏิบติังาน  
S1c สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) 

 
 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K2 เ ข้ า ใจ รูปแบบการ
ปฏิ บั ติ ก า รพ ยาบ า ลแล ะ
แผนการดแูลผู้ ป่วยภายใต้การ
บริหารจัดการงบประมาณ 
และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ 

  
  
 

A2 ให้ความส าคัญกับการ
พยาบาลเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ของการ ใ ห้กา รบ ริกา รกับ
ทรัพยากรที่มีอยู ่
  A2a ให้ความส าคญักับการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในทีม
สขุภาพท่ีให้บริการ  
  A2b ให้ความส าคญักบัระบบ
การประเมินประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรในองค์การ 

S2 สามารถให้การดูแลผู้ ป่วย/ 
กลุม่ผู้ ป่วยโดยใช้สภาพแวดล้อม
และทรัพยากรท่ีมีอยู ่
  S2a จัดสรรทรัพยากรอย่าง
เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ใ ห้ ก า ร
พยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีระดับความ
รุนแรงของอาการแตกตา่งกนั 
  S2b ปฏิบัติการพยาบาลท่ี
สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ ป่ วยไ ด้อย่าง
เหมาะสม 
  S2c ประเมินผลลัพธ์ในการ
พยาบาล น า ข้ อมูล ท่ี ไ ด้มา
ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ 

K3 มีความเข้าใจถึงวิธีการให้
การพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหา
ซบัซ้อน 
  K3a เข้าใจวิธีการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล กั บ ที ม สุ ข ภ า พ ท่ี
เก่ียวข้องในการดแูลผู้ ป่วย  

A3 ตระหนักถึงเป้าหมายของ
คุณภาพในการดูแลผู้ ป่วยท่ี
ต้องมีความตอ่เน่ือง 
  A3 a ใ ห้ ค ว า มส า คัญ กั บ
บทบาทของพยาบาลกับการ
สง่เสริมความสามารถของผู้ ป่วย 
ครอบครัวในกระบวนการดูแล
สขุภาพ 

 

S3 การดูแลท่ีมีความต่อเน่ือง 
เพื่อให้ผู้ ป่วยเกิดการเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรม 
  S3a การให้ข้อมูล/ความรู้ แก่
ผู้ ป่วยและครอบครัวเพื่อสง่เสริม
ความสามารถในการดแูลตนเอง 
S3b น ากระบวนการแก้ปัญหา
ทางจ ริยธรรมมาใ ช้ ในการ
ปฏิบติังาน 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) 

 
ระบบสารสนเทศ (Informatics) 
 
 อนาคตพยาบาลจะต้องสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดการ
ความรู้ การให้ข้อมลู การใช้ข้อมูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจทางการพยาบาลซึ่งสามารถช่วยลด
ความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิด ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9  แสดงรายละเอียดด้านระบบสารสนเทศ (Informatics) 

 
ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010) 

 

 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K4 เข้าใจถึงความสมัพนัธ์
ระหว่า งการปฏิบั ติการ
พยาบาลกบัผู้ ป่วยในระบบ
สงัคมโลก และในองค์กรท่ี
ให้การดแูลทางสขุภาพ 

A4 ให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการให้บริการด้าน
สุขภาพ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 
กฎหมาย นโยบายตา่งๆ 

S4 ให้การพยาบาลบนพืน้ฐาน
คว าม ต้ อ ง ก า ร ทั ้ง ท า ง ด้ า น
เศรษฐกิจ กฎหมาย นโยบาย
ด้านสขุภาพ 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K1 ความรู้ความเข้าใจ
วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
แสวงหาข้อมูล/ความรู้ ท่ี มี
ความจ า เ ป็ นส าหรับการ
พยาบาล 

A1 ให้ความส าคัญกับทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ในการ
แสวงหาข้อมลู เพื่อสง่เสริมการ
เรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

S1 ทกัษะทางด้านคอมพิวเตอร์ใน
การเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง
อยา่งตอ่เน่ือง 
  S1a สามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน
กา รแสว งหา ข้อมู ล เพื่ อ ว า ง
แผนการดแูลผู้ ป่วย 

K2 เข้าใจวิธีการบนัทกึข้อมลู
สุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อใช้ในการสนับสนุนการ
ดแูลผู้ ป่วย 

A2 ใ ห้ความส าคัญกับการ
บันทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภ าพ ทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการ
สนบัสนนุการดแูลผู้ ป่วย  

S2 บนัทกึข้อมลูสขุภาพบนระบบ
ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์  
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ตารางที่ 9 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านระบบสารสนเทศ (Informatics) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K3 เ ข้าใจวิ ธีการใช้ ข้อมูล
จากระบบสารสนเทศในการ
พัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ ป่วย 

A3 ให้ความส าคญักับการใช้
ข้อมูลสารสนเทศในกา ร
พัฒนาคุณภาพการดู แล
ผู้ ป่วย 

S3 น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
คณุภาพการดแูลผู้ ป่วย  
  S3a ใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบติัการพยาบาล   
  S3b ใช้เป็นข้อมลูในการประสาน
การดแูลกบัทีมสขุภาพ 
  S3c ใช้ข้อมลูเพื่อเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจทางจริยธรรมในการ
ดแูลผู้ ป่วย  
  S3d ใช้ข้อมูลเป็นเคร่ืองมือใน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ลั พ ธ์ ใ น
กระบวนการดแูลผู้ ป่วย 

K4 คว าม รู้  คว าม เ ข้ า ใจ
เก่ียวกับวิธีการจัดการข้อมูล
ขอ งผู้ ป่ ว ย โ ดย ใ ช้ ร ะ บบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

A4 ตระหนักถึงความส าคัญ
การรักษาข้อมูลของผู้ ป่วย
จากการบันทึก ข้อมูลทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

S4 ปกป้องข้อมูลของผู้ ป่วยเป็น
ความลบั จากการบนัทกึข้อมลูทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การส่ือสาร (Communication) 
 
 พฤติกรรมของพยาบาลในการสื่อสารกับผู้ ป่วย ครอบครัว เพื่อนร่วมงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ซึง่จะช่วยเสริมสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ป่วย น ามาซึ่งผลลพัธ์ท่ีดีในการให้บริการ
สขุภาพดงัแสดงรายละเอียดในตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดด้านการส่ือสาร (Communication) 
 

 

ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010) 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
การส่ือสารเพื่อการรักษา 

K1 ความรู้  ความเข้าใจ
เก่ียวกับศัพท์ทางเทคนิคท่ีใช้
ในการสือ่สารทางการแพทย์  

  

A1 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของศัพท์ทางเทคนิคท่ีใช้ใน
การสือ่สารทางการแพทย์  

 

S1 ใช้ศพัท์ทางเทคนิคในการ
สื่อสารทางการแพทย์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทัง้การสื่อสาร
ด้วยวาจา การเขียน ท่ีรวมถึง
การสือ่สารทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

K2 ความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการสือ่สารกบัผู้ รับบริการ 
  K2a เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆท่ีมี
อิทธิพลต่อความสามารถใน
การสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ  
  K2b เข้าใจถึงผลกระทบของ
กา ร สื่ อ ส า ร ท่ี มี ผลต่ อ ก า ร
ปฏิบติัการพยาบาล 
 

A2 ให้ความส าคญักับ
วิธีการสื่อสารกับผู้ รับบริการท่ี
มีความแตกตา่งกนั  
  A2a ให้ความส าคญักบัความ
เช่ียวชาญและมมุมองตา่งๆท่ีมี
ผลตอ่การสือ่สาร 
  A2b ใ ห้ ค ว า มส า คัญ กั บ
วิธีการสื่อสารกับผู้ รับบริการท่ี
เหมาะสมกบัวฒันธรรมและใน
แตล่ะบุคคล 
  A2c ให้ความเคารพในสิทธิ
สว่นบุคคลในการน าข้อมูลท่ีได้
จ า กก า ร สื่ อ ส า ร  เ พื่ อ ว า ง
แผนการดแูล 

S2 สามารถเลือกใช้วิธีการ
สื่อสารท่ีเหมาะสมกับ เวลา 
สถานท่ี โอกาส 
S2a ประเมินความพร้อมของ
ผู้ ป่วยก่อนการสือ่สาร 
  S2b ประเมินอุปสรรคในการ
สื่อสารในผู้ ป่วยแต่ละราย เช่น 
ความวิตกกังวล ความสามารถ
ในการปรับตวั ระดบัพฒันาการ 
การเรียนรู้ 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านการส่ือสาร (Communication) 

 
 
 
 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K3 ความรู้ ความเข้าใจในหลกั
พื น้ฐานของการแสดงออก
ทางด้านร่างกาย และ จิตใจ 

 

A3 ใ ห้ความส าคัญกับการ
แสดงออกทัง้ด้านร่างกายและ
จิตใจ 

S3 ประเมินการพูดและการ
แสดงออก น ามาประยกุต์ใช้ใน
การสือ่สาร 
  S3a ใช้เทคนิคต่างๆในการ
สื่อสาร เช่น การแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความเห็นอก
เห็นใจ การตัง้ค าถาม 

การส่ือสารเพื่อรวบรวมข้อมูลและหาข้อยุติความขัดแย้ง 
K4 ความรู้ ความเข้าใจใน
ขอบเขตหลักปฏิบัติของการ
สือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ 
  K4a มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์
เพื่อการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
และแก้ปัญหาความขดัแย้ง 
  K4b มีความเข้าใจในหลัก
ป ฏิ บั ติ ข อ ง วิ ช า ชี พ ก า ร
พยาบาล และหลักของการ
เจรจาตอ่รองกบัทีมสขุภาพ 

A4 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของหลกัปฏิบัติในการสื่อสาร
กับสมาชิกในทีมสุขภาพและ
ผู้ รับบริการ 
  A4a ให้ความส าคญักับการมี
ส่วน ร่ วมกับสมา ชิ กใน ทีม
สุขภาพในการหาข้อยุติของ
ความขดัแย้งและความเห็นท่ีมี
ความแตกตา่ง 

S4 สามารถท าหน้าท่ีของ
ตนเองในการสื่อสารได้อย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ร่ ว ม กั บ ที ม
สขุภาพและผู้ รับบริการ 
  S4a มีพฤติกรรมการแก้ปัญหา
ความขดัแย้งอยา่งเหมาะสม 
  S4b บูรณาการการมีส่วนร่วม
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ ป่วย 
ค ร อ บ ค รั ว  เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ
เป้าหมายท่ีต้องการด้านสขุภาพ 

การส่ือสารเพื่อการสอน/การเรียนรู้ 
K5 เข้าใจวิธีการสื่อสารท่ี
เหมาะสมกบัผู้ ป่วย ครอบครัว 
  K5a เข้าใจวิธีการเรียนรู้ของ
แตล่ะบุคคลมีความแตกตา่งกนั 

A5 ให้ความส าคญักับวิธีการ
สื่อสารท่ีเหมาะสมกับผู้ ป่วย 
ครอบครัว  

 

S5 ประเมินความพร้อมในการ
เรียนรู้ของผู้ ป่วย ครอบครัว 
S5a ประเมินความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ของผู้ ป่วย ครอบครัว 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านการส่ือสาร (Communication) 

 
การประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 
 

 พฤติกรรมในการแสดงออกของพยาบาลภายใต้การให้การพยาบาลท่ีมีการท างาน
เป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ผ่านการติดต่อสื่อสาร การยอมรับในข้อตกลงร่วมกัน การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทีมการท างาน การเรียนรู้และพัฒนาการท างานเป็นทีม ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 11 แสดงรายละเอียดด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and 
Collaboration) 
 

 

ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010) 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K5b เข้าใจถึงหลักของการ
สอนและการเรียนรู้ 

 S5b ประเมินปัจจัยท่ีจะส่งเสริม
ให้ผู้ ป่วย ครอบครัว เ กิดการ
เรียนรู้ 
  S5c ให้การช่วยเหลือผู้ ป่วย 
ครอบครัว เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในข้อมลูทางสขุภาพท่ีถกูต้อง 
S5d ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้ ป่ ว ย  คร อบค รั ว  เ ช่ น  กา ร
แสดงออก การพดู 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
การประสานและการท างานส่วนที่เก่ียวข้องกับตนเอง (Self)   

K1 เข้าใจข้อจ ากัดของตนเอง
ในการท างานเป็นทีมทัง้ภายใน
วิชาชีพเดียวกนั และสหวิชาชีพ
อ่ืนๆ 

A1 ความตระหนักในหน้าท่ี      
ท่ีรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการ
ท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิ 
ภาพทัง้ภายในวิชาชีพเดียวกัน 
และสหวิชาชีพอ่ืนๆ 

S1 แสดงบทบาทของตนเองใน
การท างานเป็นทีมได้อย่าง
เหมาะสม 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork 
and Collaboration) 

 
 
 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
การประสานและการท างานส่วนที่เก่ียวข้องกับตนเอง (Self)   
    S1a พัฒนาศักยภาพการ

ท างานเป็นทีมของตนเองทัง้
ภายในวิชาชีพเดียวกันและสห
วิชาชีพอ่ืนๆ  
  S1b ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสตัย์ มั่นคงและยอมรับใน
มุ ม ม อ ง / ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ท่ี
แตกตา่งของแตล่ะบุคคล 

การประสานและการท างานส่วนที่เก่ียวข้องกับทีม (Team) 
K2 เข้าใจขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าท่ีพยาบาลร่วมกับทีมสห
วิชาชีพอ่ืนๆ 

A2 ให้ความส าคญักับมุมมอง/
ความคิดเห็นของสมาชิกในทีม 

S2 สามารถปฏิบติัหน้าท่ีภายใน
ขอบ เ ข ตข อ ง วิ ช า ชี พ ก า ร
พยาบาลได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

K3 ความรู้ ความเข้าใจในการ
ดู แ ลผู้ ป่ ว ย ร่ ว ม กั บ ที ม สห
วิชาชีพอ่ืนๆ 

A3 ใ ห้ความส าคัญกับแบบ
แผนการดูแลของทีมฯ ท่ีเน้น
ผู้ ป่ ว ย และค รอบค รั ว เ ป็ น
ศนูย์กลางในการดแูล 

S3 แสดงบทบาทของการเป็น
สมา ชิก ในทีม ฯ  ไ ด้ อย่า ง มี
ประสทิธิภาพ 
  S3a ให้ความรู้/ค าแนะน า 
ผู้ ป่วย/ครอบครัว เพื่อให้บรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย ด้ า น สุ ข ภ า พ ท่ี
ต้องการ 

K4 เ ข้า ใจขอบเขต/หน้า ท่ี /
ความรับผิดชอบของสมาชิกใน
การท างานเป็นทีม  

A4 การให้ความเคารพ/ยอมรับ
ในวฒันธรรม อตัลกัษณ์เฉพาะ
ของวิชาชีพในทีมสมาชิก 

S4 ส า ม า ร ถ ร่ ว ม มื อ กั น
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ท่ี
อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork 
and Collaboration) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
  S4a การบริหารจัดการร่วมกัน

กรณีท่ีขอบเขตงานมีความ
ซับซ้อนหรือมีความคาบเก่ียว
กนั 
  S4b การบูรณาการให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในการดูแลผู้ ป่วยเข้า
มามีสว่นร่วมในการดูแลผู้ ป่วย
ร่วมกนั 

การส่ือสารเป็นทีม (Team Communication) 
K5 ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
รูปแบบการสื่อสารระหว่าง
ผู้ ป่วย ครอบครัว พยาบาล 
และสมาชิก อ่ืนๆในทีมฯ มี
ความแตกตา่งกนั  

  
 

A5 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการสื่อสารในการท างาน
เป็นทีม 

 

S5 ใช้ เทคนิคการสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ เพื่ อ ให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ 
  S5a ใช้เทคนิคการสือ่สารเพื่อ
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
ของการดแูลสขุภาพของทีม 
  S5 b น า ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร
พยาบาลจากการท างานเป็น
ทีมมาพัฒนากระบวนการ
ท างานของตนเอง 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork 
and Collaboration) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
ผลของการท างานเป็นทีมที่ ยึดหลักคุณภาพและความปลอดภัย (Effect of Team 

on Safety and Quality) 
K6 ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เ ก่ียวกับการท าหน้า ท่ีของ
สมาชิกในทีมท่ีมีประสทิธิภาพ 
K6a มีความรู้เก่ียวกับปัจจัยท่ี
มีผลตอ่การท างานเป็นทีมและ
ความปลอดภยัของผู้ ป่วย 

A6 ค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงท่ีจะมี
ผลตอ่ผู้ ป่วย 

  

S6 การปฏิบัติท่ีมีความเสี่ยง
น้อยท่ีสดุ 

 

ผลกระทบของระบบต่อการท าหน้าที่ของทีม (Impact of System on Team 
Function) 
K7 มี คว าม รู้  คว าม เ ข้ า ใจ
เก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งเสริมหรือ
เป็นอุปสรรคในการปฏิบั ติ
หน้าท่ีของทีม 
K7a วิธีการปรับปรุง/สนบัสนุน
การปฏิบติัหน้าท่ีของทีม 

A7 ตระหนักถึงการท าหน้าท่ี
ของสมาชิกในทีมท่ีมีความเป็น
อิสระ 
A7a ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของทีม 

S7 สามารถใช้ปัจจัยต่างๆท่ี
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ทีมให้บรรลตุามเป้าหมาย 
S7a ร่วมปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆท่ี
จะสนบัสนุนให้การท างานเป็น
ทีมมีประสทิธิภาพ 
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หลักความปลอดภยั (Safety) 
 
 พฤติกรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ ป่วยเพื่อให้เกิดความปลอดภยัจากการบริการ 
โดยใช้แนวทางปฏิบติัตา่งๆท่ีมีประสทิธิภาพ ทัง้ตวัผู้ ป่วยและผู้ให้บริการ ดงัแสดงในตารางที่ 12  

 

ตารางที่ 12 แสดงรายละเอียดด้านหลักความปลอดภยั (Safety) 
 

 

ที่มา:  The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010) 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K1 คว าม รู้  คว าม เ ข้ า ใจ ท่ี
เก่ียวข้องกบัปัจจยัพืน้ฐานสว่น
บุคคลในการปฏิบติังานเพื่อให้
เกิดความปลอดภยั  

A1 ตระหนักถึ ง ข้อจ ากัดทัง้
ด้านกายภาพและองค์ความรู้
ในการปฏิบติัของบุคคล 

S1 การปฏิบัติงานท่ีมีความ
ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความ
เสีย่ง 

K2 ความรู้ ความเข้าใจในการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภยั 

A2 ใ ห้ความส าคัญกับการ
ปฏิบั ติ  ง า น ท่ี มี คว าม เ ป็ น
มาตรฐานมีความปลอดภยั  

 

S2 สามารถใช้ประโยชน์ของ
อุปกรณ์/เทคโนโลยีเพื่อให้เกิด
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร
ปฏิบติังาน 

K3 ความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาประสิทธิภาพของการ
เก็บข้อมูลหน่วยความจ าและ
การเรียกคืน/กู้ คืนข้อมลู 

A3 ตระหนกัถึงความส าคญัทัง้
ด้านตวับุคคลและกระบวนการ
ด้านความปลอดภยั 

S3 ใช้กลยุทธ์ ท่ีเหมาะสมใน
การเก็บข้อมูลและน าข้อมูลมา
ใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

K4 วิเคราะห์/แยกแยะ จัดกลุม่
ข้อมูลท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด
และเป็นอนัตราย  

A4 ตระหนักถึงปัจจัยท่ีท าให้
เ กิ ดวัฒนธ ร รม ด้านความ
ปลอดภยั 

S4 รวบรวมข้อมูล/จัดกลุ่ม
ข้อมูล และกฎระเบียบในการ
ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
ปลอดภยั 
S4a การจัดระบบการรายงาน
ผลข้อมลูได้อยา่งเหมาะสม 
S4b น าข้อมูลท่ีได้จากการ
รวบรวมไปประยุกต์ใช้ในการ
ดแูลผู้ ป่วย 
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ตารางที่ 12  (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านหลักความปลอดภยั (Safety) 

 
การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) 
 
 พฤติกรรมในการพยาบาล ท่ีมีการติดตามผลลพัธ์ของการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อ
น าผลท่ีได้มาปรับปรุงคณุภาพในการให้การบริการ ดงัแสดงในตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดด้านการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)  
 

 

ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010) 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K5 อธิบายการมีส่วนร่วมของ
ผู้ ป่วย ครอบครัว ทีมสุขภาพ 
ในกา รส่ง เ ส ริม ด้านความ
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ก า ร ล ด
ข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

A5 ให้ความส าคัญเก่ียวกับ
ความปลอดภยัของข้อมูลจาก
กระบวน การบนัทกึ 

S5 ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อผิดพลาดน ามาปรับปรุง /
พั ฒ น า แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ปฏิบติังาน 

K6 ก า ห น ด ก ฎ ร ะ เ บี ย บ /
แนวทางปฏิบั ติ ท่ีท าให้ เ กิด
ความปลอดภยั 

A6 ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
มาตรการด้านความปลอดภยั 

 

S6 น า แนวทาง ด้ านความ
ปลอดภัยมาใช้ ในการดูแล
ผู้ ป่วยเพื่อคณุภาพการบริการ 

 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K1 มี คว าม รู้  คว าม เ ข้ า ใจ
เก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพ
การพยาบาล 

A1 ตระหนักถึงการปรับปรุง
คุณภาพเป็นส่วนส าคัญของ
การให้การพยาบาล 

S1 ค้นคว้าหาความรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ในขอบเขตงามท่ีรับผิดชอบ
และขององค์กร 

K2 มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการพยาบาลในการ
ให้บริการด้านสขุภาพ 

  

A2 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของกระบวนการพยาบาลท่ีมี
ความสัมพัน ธ์ โดยตรงกั บ
คณุภาพการบริการ 

S2 ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ผ น ก า ร
พยาบาลและปรับปรุงคุณภาพ
การบริการตอ่เน่ือง 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)  

 
การปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) 
 
 พฤติกรรมการพยาบาลในการให้การบริการท่ีเป็นเลิศ จากการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ 
เช่น การค้นคว้าหาข้อมลูเชิงประจกัษ์ท่ีได้จากการวิจยั การสอบถามผู้ เช่ียวชาญ ผู้ ป่วย ครอบครัว 
เพื่อน าข้อมลูเหลา่นัน้มาพิจารณาตดัสนิใจทางเลอืกในการปฏิบติั ดงัแสดงในตารางที่ 14  
 
ตารางที่  14  แสดงรายละเอียดด้านการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based Practice) 
 

 

ที่มา: The Massachusetts Department of Higher Education Nursing (2010) 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K3 มี คว าม รู้  คว าม เ ข้ า ใจ
เก่ียวกับกฎเกณฑ์ในการให้
การบริการท่ีมีคณุภาพ 

A3 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของมาตรฐานในการให้บริการ
ท่ีมีคณุภาพ 

S3 ประเมินผลการปฏิบติัจาก
เ ก ณ ฑ์ ท่ี ก า ห น ด  ห รื อ
เปรียบเทียบจากแนวปฏิบัติท่ี
เป็นเลศิ 

K4 มีความรู้ ความเข้าใจ
เ ก่ี ย ว กั บ วิ ธี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
คณุภาพการบริการ 

 

A4 ตระหนกัถึงความส าคญัใน
สิ่งท่ีควรท า/ควรปฏิบติั ในการ
พัฒนาคุณภาพการบริการทัง้
ในด้านสว่นบุคคลและทีม 

S4 น าผลประเมินการปฏิบัติ
ต า ม ตั ว บ่ ง ชี ้ท่ี ก า ห น ดม า
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
การบริการมีคณุภาพมากขึน้ 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K1 เ ข้ า ใจ วิ ธี ก า รแสว งหา
ค ว า ม รู้ โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร /
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 

A1 เ ห็ น ค ว า ม ส า คัญ ข อ ง
กระบวน การวิจัย/ งานวิจัยมา
ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อพฒันาคณุภาพการดแูล 

S1 การแสวงหาข้อมูลจากผล
การ วิจยั 
  S1a ค้นคว้าหาข้อมูลหรือ
แนวปฏิ บั ติ ท่ี เ ป็ น เ ลิ ศ เ พื่ อ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัการพยาบาล 
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ตารางที่  14 (ต่อ) แสดงรายละเอียดด้านการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Practice) 

 

 
 
 
 
 

ความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทักษะ 
K2 เข้าใจวิธีการน าข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ ป่วย 
ครอบครัว มาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัการพยาบาล 

A2 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการน าความรู้ แนวคิดจาก
การวิจัย มาก าหนดเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีเป็นเลศิ 

S2 น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จาก
ผ ลก า ร วิ จั ย ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ทางการพยาบาล 

K3 เ ข้าใจในวิ ธีการค้นคว้า
ข้อมูลเพื่อน ามาก าหนดแนว
ทางการปฏิบติัทางคลนิิก 

A3 เห็นความส าคัญของการ
ค้นคว้าหาข้อมลู 

 

S3 น าความรู้ ท่ีได้จาการ
ค้นคว้าวิจัยมาใช้ในการวาง
แผนการดแูลผู้ ป่วย 

K4 อธิบายความแตกต่างของ
ข้อมูล ท่ี เ ก่ียว ข้องกับความ
คิ ด เ ห็ น  แ ล ะ ก า ร ส รุ ป
ความส าคญัของข้อมลู 

A4 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของข้อมลูและเลอืกน ามาใช้ใน
การปฏิบติัทางคลนิิก 

S4 การปฏิบัติทางคลินิกโดย
การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการ
วิจยั 
  S4a บูรณาการความรู้/ข้อมูล
น ามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบติั 

K5 ก า ห นด เ กณ ฑ์ ใ น ก า ร
เลือกใช้ข้อมูล/หลักฐานเชิง
ประจกัษ์จากงานวิจยั 

 

A5 ตระหนกัถึงความส าคญัใน
การตัง้ค าถามเพื่อหาเหตุผล
สนับสนุนการตัดสินใจเลือก
เลือกใช้ข้อมูล/หลักฐานเชิง
ประจกัษ์จากงานวิจยั  
A5a ให้ความส าคัญกับการ
ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานทางการพยาบาล
ท่ีมาจากงานวิจยั/นวตักรรม 

S5 บูรณาการข้อมูล/หลกัฐาน
เ ชิ งประจัก ษ์ จากงานวิ จั ย 
น ามาใช้ในการก าหนดเป็น
มาตรฐานการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
ในหนว่ยงาน 
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การวิจัยอนาคต (Future Research) 
 
การวิจัยอนาคต (Future Research) 
  
 ความเช่ือพืน้ฐานของนักอนาคตนิยม 
  
 นกัอนาคตนิยมมีความเช่ือว่า อนาคตเป็นเร่ืองท่ีสามารถท าการศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบ เขาเช่ือวา่ความเช่ือของมนษุย์จะมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมและการตดัสนิใจของมนษุย์ เขาเช่ือ
ว่ามนุษย์สามารถจะควบคุมอนาคตได้ นั่นคือ เช่ือว่ามนุษย์สามารถท่ีจะสร้างอนาคตได้ น่ีเป็น
ความเช่ือพืน้ฐานท่ีเป็นต้นก าเนิดของอนาคตนิยม และก็เป็นต้นก าเนิดของการคิดระเบียบวิธีวิจัย
อนาคตทัง้หมดเพราะฉะนัน้จุดนีเ้ป็นจุดท่ีส าคญัมากซึง่อาจจะเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีอาจจะแตกต่างจาก
ความเช่ือพืน้ฐานของการวิจยัแบบอ่ืน ๆ  (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, p. 269) 
 
 จุดมุ่งหมายของวิจัยอนาคต 
 
 จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคตเป็นก่ีส ารวจเพื่อศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ทัง้ท่ีพึง
ประสงค์และไม่พึงประสงค์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้เพื่อหาทางท าให้แนวโน้มท่ีพึงประสงค์
เกิดขึน้และป้องกนัแนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือถ้าไม่สามารถขจัดให้หมดไปได้ จะท า
อย่างไรจึงจะเผชิญหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเน้นย า้ความเช่ือพืน้ฐานท่ีเน้นการ
ควบคุมและจัดการอนาคต ซึ่งสามารถท่ีจะสร้างอนาคตได้ตัง้แต่ปัจจุบันดังค ากล่าวท่ีว่า “the 
future is now” อนาคตคือปัจจุบนั ดังนัน้การวิจัยอนาคตจึงมีประโยชน์โดยตรงต่อการก าหนด
นโยบาย การวางแผน การตดัสนิใจ รวมถึงการก าหนดวิธีปฏิบติัท่ีจะน าไปสูก่ารสร้างอนาคตท่ีพึง
ประสงค์ (จุมพล พลูภทัรชีวิน, 2548, p. 19) 
  
 ประโยชน์ของการวิจัยอนาคต  
 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2556, pp. 270-271) กลา่วถึงประโยชน์ของการศกึษาอนาคต ดงันี ้ 
 1.  ช่วยในกระบวนการตดัสนิใจ เช่น 1) ช่วยก าหนดกรอบการท างานในการตดัสินใจ
เพื่อการวางแผนกลา่วคือ แผน นโยบาย หรือการตดัสินใจใด ๆ จะไม่สามารถกระท าได้ หากขาด
ข้อตกลงเบือ้งต้น (Assumption) หรือหากมีแต่เป็นข้อตกลงเบือ้งต้นท่ีผิดพลาด ก็จะน าไปสูค่วาม
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เสยีหาย ซึง่ข้อตกลงเบือ้งต้นนี ้สามารถได้มาด้วย การศึกษาอนาคต แม้จะเป็นเพียงความเป็นไป
ได้หรือความน่าจะเป็นมากกว่าความถูกต้องแน่นอน แต่ก็เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีจะช่วยให้นกัวางแผน
น าไปพิจารณาประกอบการวางแผนหรือการตัดสินใจ  2) ช่วยในการตัดสินใจหาทางป้องกัน
ปัญหาท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ก่อนจะกลายเป็นปัญหาขัน้วิกฤติ และการตดัสินใจเพื่อให้มีการกระท า
กันโอกาสท่ีคาดว่าจะเป็นไปได้และเหมาะสม 3) ช่วยในการตดัสินใจเลือกวิธีการป้องกันปัญหา
จากหลาย ๆ วิธีท่ีนักอนาคตได้เสนอทางเลือกไว้ให้ 4) ช่วยให้สามารถประเมินทางเลือกของ
นโยบายและการปฏิบัติ เน่ืองจากนักอนาคตได้ช่วยประเมินทางเลือกต่าง ๆ ไว้โดยวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบที่เป็นไปได้ท่ีจะมีตอ่โลกแหง่อนาคตนัน้ 5) ช่วยเพิ่มโอกาสในการเลอืกสรรจากทางเลือก
หลาย ๆ ทางท่ีเสนอไว้ท าให้ผู้คนมีความเป็นอิสระในการเลือกสรร สามารถจะหลีกเลี่ยงจากการ
เป็นทาสของการยอมรับแนวโน้มในปัจจุบนัท่ีอาจจะน าไปสูค่วามหายนะได้  
 2.  ช่วยในการเตรียมคนส าหรับอนาคตท่ีมีการเปลีย่นแปลง กลา่วคือ การศกึษาความ
เป็นไปได้ของอนาคตจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในตนเอง ท าให้คนเร่ิมมองไปข้างหน้า 
ค านงึถึงสิง่ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้ท่ีเป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหา การมุ่งไปข้างหน้าไม่ถอยหลงั
จะท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเก่ียวข้องกบัการพฒันาสิง่ใหม่ ๆ ขึน้ นอกจากนีย้งัจะท าให้เกิดความ
มัน่ใจและมองอนาคตในแงดี่ สามารถจดัการกับปัญหาต่าง ๆ ด้วยความต่ืนเต้นสนใจมากกว่าจะ
สะท้อนกลวั ประชาชนจะมุ่งหน้าเข้าสูอ่นาคตนัน้ประหนึ่งคนท่ีไม่เคยเข้าไปในดินแดนใดดินแดน
หนึง่ แตมี่แผนท่ีหยาบ ๆ อยูใ่นมือ ซึง่แม้จะไม่ถกูต้องมากนกั แตก็่ใช้เป็นแนวทางแก่เขาได้ ซึ่งแผน
ท่ีดังกล่าวเปรียบเทียบได้กับผลจากการศึกษาอนาคต นอกจากนีก้ารศึกษาอนาคตยังช่วยให้
ประชาชนยอมรับการเปลีย่นแปลงได้ง่ายขึน้ อันเน่ืองจากได้รับการเตือน สามารถปรับตวัก่อนได้
และจะท าให้การเดินทางเข้าสูอ่นาคตนัน้ได้โดยมีความสบัสนวุน่วายทางจิตใจน้อยท่ีสดุ 
 3.  สง่เสริมให้เกิดความปรองดองและร่วมมือ แม้ว่าในอดีตจะมีการแก่งแย่งชิงดีชิง
เดน่กนัอยา่งมากมายก็ตาม แตเ่น่ืองจากอดีตเป็นสิ่งท่ีผิดพลาดมาแล้ว และไม่สามารถท าให้ดีขึน้
ได้ แต่ส าหรับอนาคตเป็นโลกแห่งความฝันท่ีสามารถท าให้เกิดเป็นจริงได้หากใช้ความพยายาม 
เพราะอนาคตยงัมิได้แปดเปือ้นด้วยความชัว่ร้ายหรือความอิจฉาริษยา ดงันัน้การมุ่งอนาคตจะท า
ให้คนลมือดีต แตจ่ะเร่ิมต้นปรองดองและร่วมมือกนัได้ เพราะการมุ่งอนาคตจะท าให้ผู้คนค านึงถึง
แตใ่นด้านดี และมีความมุ่งมัน่ท่ีจ าไปถึงให้ได้  
 4.  ช่วยในการสร้างสรรค์ การศึกษาอนาคตจะสามารถชักจูงและให้ความสนใจต่อ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพราะการมองอนาคตท่ีห่างไกลออกไปมากกว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้
เฉพาะหน้า ย่อมจะท าให้สามารถคิดได้อย่างสบายอารมณ์และสร้างสรรค์ ซึ่งลกัษณะความมี
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อิสระในการคิดเช่นนี ้จะก่อให้เกิดกระแสการคิดท่ีหลัง่ไหลเข้าไปในความส านึกและเม่ือได้รับการ
ประเมินในภายหลงัแล้วก็สามารถน าไปใช้ได้  
 5.  เป็นเทคนิคด้านการศกึษา การศึกษาอนาคตเป็นเคร่ืองมืออย่างดีเยี่ยมอย่างหนึ่ง 
ท่ีจะช่วยชกัจูงให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความตระหนกัว่าพวกเขาสามารถสร้างโลกได้ โลกท่ี
ดีกวา่คนอ่ืน ๆ คิด และจะท าให้พวกเขาทราบได้ว่าพวกเขาไม่สามารถจะจัดการใด ๆ กับอดีตได้
อีกแล้ว เพราะทกุอยา่งของอดีตเป็นประวติัศาสตร์ลงตวัแนน่อนไปแล้ว ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลง
อะไรได้อีก มีเพียงแต่อนาคตเท่านัน้ ท่ียงัเป็นโอกาสให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงหรือควบคุม
ได้อยู ่ 
 6.  ช่วยในการสร้างปรัชญาแห่งชีวิต การศึกษาอนาคตจะช่วยให้บุคคลเกิดความคิด
เก่ียวกบัเป้าหมายชีวิตอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดปรัชญาชีวิตของแต่ละคนขึน้ อันจะท าให้บุคคล
เปลี่ยนบทบาทจากการมีปฏิกิริยา (Reactive) ต่อปัญหา ไปเป็นการป้องกัน (Proactive) ต่อ
ปัญหาลว่งหน้า 
 การศกึษาอนาคตมีเทคนิคในการท านายหลากหลายวิธี ดงัเช่น เทคนิคการท านายเชิง
ส ารวจแนวโน้ม (Trend Exploratory)  เทคนิคเดลฟาย (Delphi)  เทคนิคการท านายอนาคต 
(scenario) เทคนิคการท านายแบบเมทิรกซ์ (Matrix) เทคนิคอาศัยแบบจ าลอง (Simulation) 
เทคนิคหาอนาคตทางเลอืก (Alternative Future) (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, p. 272) แตเ่ทคนิคการ
วิจัยอนาคตท่ีนิยมแพร่หลาย ได้แก่ 1) เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 2) Ethnographic 
Future Research: EFR 3) Ethnographic Delphi Future Research: EDFR (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 
2553, p. 166)  
  
 เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย (Delphi Technique) 
   
  แนวคิดและหลักการของเดลฟาย (Delphi)  
 
 เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ได้รับการพฒันาโดย RAND Corporation ใน
คริสต์ทศวรรษท่ี 1950 เป็นวิธีส ารวจความเห็นจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญในสาขาหนึ่งๆ เพื่อให้ได้
ค าตอบท่ีนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ โดยให้ผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้ๆ ตอบแบบสอบถามชุดเดียวกันหลาย
ครัง้ในการส ารวจรอบท่ี 1 ผู้ ตอบแบบสอบถามจะตอบค าถามพร้อมข้อคิดเห็นส่วนตัวเก่ียวกับ
ค าถาม จากนัน้คณะวิจยัจะค านวณหาค่าควอไทล์ (quartile) ของค าตอบและรวบรวมข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมของผู้ ตอบเพิ่มลงในชุดแบบสอบถามรอบท่ี 2 พร้อมส่งค าตอบท่ีได้ในเพิ่มเติม เพื่อ
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ตดัสนิใจใหม่วา่ จะยืนยนัความคิดเดิม หรือจะเปลี่ยนใจโดยมิต้องเผชิญหน้ากับผู้ เช่ียวชาญท่าน
อ่ืน ความเห็นท่ีแตกต่างจากความเห็นของคนสว่นใหญ่มีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่า ความเห็น
ของคนสว่นใหญ่ผลการศกึษาหลายชิน้ระบุวา่ความเห็นของสมาชิกท่ีดีท่ีสดุของกลุม่อาจไม่ตรงกับ
ความเห็นของคนสว่นใหญ่ 
 ในระยะแรกมีการใช้เทคนิคเดลฟายกันมากในการคาดการณ์เทคโนโลยี โดยท านาย
ว่าเทคโนโลยีใดจะมีการพิสูจน์หลักการได้เม่ือใด จะเร่ิมพร้อมใช้งานหรือจะมีการใช้อย่าง
แพร่หลายได้เม่ือใด ตอ่มามีการใช้อยา่งแพร่หลายในการส ารวจและประเมินนโยบายด้านต่างๆทัง้
ในภาครัฐและภาคเอกชน ทางด้านการศกึษา การจดัการ และสาธารณสขุ เรียกวา่เป็นเดลฟายเชิง
นโยบาย (Policy Delphi) (สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ, 2556, pp. 24-25) 
  
  ข้อตกลงเบือ้งต้นเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย (Delphi Technique) 
 
  การใช้เทคนิคเดลฟาย มีข้อตกลงเบือ้งต้น 2 ประการ ได้แก่ 1) การตดัสินใจโดย
กลุม่บุคคลจะมีความตรงมากกว่าการตดัสินใจโดยคนคนเดียว และการตัดสินใจจะมีความตรง
มากขึน้หากผู้ เช่ียวชาญในกลุ่มประกอบด้วยผู้ ท่ีมีความรู้ความช านาญในประเด็นนัน้ ๆ 2) การ
ตดัสนิใจโดยกลุม่บุคคลจะมีความเท่ียงมากขึน้ และหากไม่มีการเผชิญหน้าระหวา่งสมาชิกในกลุม่
จะสามารถลดผลกระทบจากอิทธิพลจากอคติและความคิดของกลุม่ได้ (สวุิมล ว่องวาณิช, 2550, 
p. 221)  
  
  ลักษณะส าคัญของเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย  
 
  ลกัษณะส าคญัของเทคนิคเดลฟาย (สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสขุ, 2556, pp. 
24-25) ได้แก่  
 
  การไม่เปิดเผยตน (Anonymity) ได้จากการใช้แบบสอบถาม เพื่อไม่ให้ผู้ ออก
ความเห็นต้องเผชิญหน้ากนั จะได้ไม่รู้วา่ใครเป็นเจ้าของความเห็น ท าให้สามารถพิจารณาคุณค่า
ของความเห็นโดยไม่ถูกเบี่ยงเบนด้วยต าแหน่งหรือความสามารถในการโน้มน้าวของเจ้าของ
ความเห็น ผู้ออกความเห็นท่ีแตกตา่งออกไปไม่รู้สกึว่าถูกกดดนัจากผู้ ท่ีมีวุฒิสงูกว่าหรือความเห็น
ของคนสว่นใหญ่ 
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  การท าซ า้ (Iteration) ได้จากการสง่แบบสอบถามเดียวกันให้ตอบหลายรอบให้
โอกาสผู้ตอบเปลีย่นใจโดยไม่เสยีหน้า จากการพิจารณาความเห็นและเหตผุลของผู้ อ่ืน 
  การป้อนกลบัโดยมีการควบคุม (Controlled feedback) มีการกลัน่กรองและ
ป้อนกลบัความเห็นของกลุ่มให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทราบในการส่งแบบสอบถามรอบต่อไป 
ผู้ตอบจะได้ทราบสถานภาพของความเห็นรวม ค าวิจารณ์ ข้อเสนอแนะและเหตุผลประกอบความ
คิดเห็นของทัง้ผู้ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
  การน าเสนอค าตอบด้วยสถิติ (Statistical group response) เป็นสว่นหนึ่งของ
การป้อน กลบัระหว่างการสอบถามแต่ละรอบ โดยเสนอผลค าตอบของกลุม่เป็นค่ามัธยฐานและ
ระดบัความเห็นท่ีกระจายออกไป 
 จากการศึกษาเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟายมีนกัวิชาการได้สรุปทัง้ข้อดีและ
ข้อเสยี โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางที่ 15 ดงันี ้
 
ตารางที่ 15 แสดงข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย  
 

ข้อดีของเทคนิคการวิจัยอนาคต
แบบเดลฟาย 

ข้อเสียเทคนิคการวจิัยอนาคต 
แบบเดลฟาย 

1. เป็นเทคนิคท่ีไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ ให้ข้อมูล 
สามารถเก็บเป็นความลบัได้ 

1. การใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามหลาย
รอบ ท าให้ผู้ เช่ียวชาญรู้สกึถกูรบกวนมากเกินไป 
แ ล ะ ไ ม่ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ต อ บ
แบบสอบถามตอ่ไป 

2.  สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่ม
ผู้ เ ช่ียวชาญ ประชุม ลดข้อจ ากัดด้านการ
เดินทางท าให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ไม่
ต้องมีการจดัประชุม 

2. การปิดกัน้มุมมองของผู้ เช่ียวชาญ โดยการ
จ ากัดกรอบความคิดผู้ เช่ียวชาญให้อยู่ภายใน
กรอบความคิดท่ีผู้วิจยัก าหนดขึน้เทา่นัน้ 

3. ข้อมูล ท่ีไ ด้จากกลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญมีความ
นา่เช่ือถือเพราะผู้ เช่ียวชาญสามารถแสดงความ
คิดเ ห็นไ ด้อย่า ง อิสระ ไม่ถูกครอบง าทาง
ความคิด 

3. ผู้วิจยัขาดความรอบคอบหรือมีความล าเอียง
ในการพิจารณาวิเคราะห์ค าตอบท่ีได้ในแต่ละ
รอบ 

 

ที่มา : สวุิมล วอ่งวาณิช (2558, p. 240) 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) แสดงข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย  
 

ข้อดีของเทคนิคการวิจัยอนาคต
แบบเดลฟาย 

ข้อเสียเทคนิคการวจิัยอนาคต 
แบบเดลฟาย 

4. ข้อสรุปท่ีได้จากเทคนิคเดลฟายผ่านการ
ไตร่ตรองอยา่งรอบครอบหลายขัน้ตอน ให้เวลา
ในการคิด ท าให้ค าตอบท่ีได้มีความน่าเช่ือถือ
ยิ่งขึน้ 

4. มีความเป็นไปได้ท่ีแบบสอบถามท่ีส่งไปสูญ
หายระหวา่งทางหือไม่ได้รับค าตอบกลบัมาครบ
ในแตล่ะรอบ 

5. เป็นกระบวนการกลุ่มท่ีมีปฏิสัมพันธ์ทาง
ความคิด เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แม้
จะไม่มีการเผชิญหน้า 

5.  ค าตอบอาจมีความล า เ อียง  หากกลุ่ม
ผู้ เ ช่ียวชาญถูกก าหนดโดยไม่ เ ป็นตัวแทน
ประชากร 

6. สามารถก าหนดระดับความสอดคล้องทาง
ความคิดโดยอธิบายได้ด้วยสถิติ 

6. การวิเคราะห์เนือ้หาและการน าเสนอผลโดย
การให้ข้อมูลย้อนกลบัเป็นงานท่ียุ่งยากและใช้
เวลามากกวา่กระบวนการกลุม่อ่ืน ๆ  

7. เป็นการเก็บข้อมูลท่ีให้อิสระทางความคิดแก่
ผู้ ตอบหากไม่เห็นด้วยกับค าตอบของกลุ่มก็
สามารถแสดงความคิดเห็นโดยใช้ค ารอบ
ปลายเปิดได้ 

7. มีความเป็นไปได้ท่ีความคิดท่ีแตกต่างหรือ
ตอบแบบสดุขัว้ไม่ได้รับความสนใจ และถูกบีบ
ให้ตอบตามคา่กลาง เพื่อให้เกิดฉนัทามติ 

8. แม้จะเป็นเทคนิคท่ีมีกระบวนการเก็บข้อมูล
แบบไม่เป็นทางการและเป็นการตัดสินใจบน
ฐานของความคิดเห็น แตห่ากได้ข้อมูลท่ีมาจาก
ฐานความรู้ วิธีนีจ้ะเป็นการด าเนินงานท่ีเป็น
ทางการ  

8. การรอแบบสอบถามกลบัคืน ในแตล่ะรอบท า
ให้สิน้เปลืองเวลาในการเก็บข้อมูล เทคนิคนีใ้ช้
เวลาประมาณ 30 – 45 วนั ในการเก็บข้อมลู  

 

ที่มา : สวุิมล วอ่งวาณิช (2558, p. 240) 
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 เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) 
 
  เทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EFR ท่ีพฒันาโดย ดร.โรเบิร์ด บี เท็กซเตอร์ อาจารย์
มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ท่ีพฒันาระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา หรือการวิจัยทางชาติพนัธ์ุ
วรรณนา (Ethnographic Research) โดยการพยายามรวบรวมความคิดเห็นของอนาคตภาพท่ี
เก่ียวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเหตุการณ์ต่างๆจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ท่ีเป็น
อนาคตภาพทางบวก (Optimistic-Realistic Scenario) อนาคตทางลบ (Pessimistic- Realistic 
Scenario) และอนาคตท่ีเป็นไปได้มากท่ีสดุ (Most Possible Scenario) การรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ค าถามปลายเปิดและไม่ ใช้ค าถามชีน้ า โดยผู้ สัมภาษณ์จะสรุปเนือ้หาการ
สัมภาษณ์ท่ีบันทึกไว้ให้ผู้ สัมภาษณ์พิจารณาความถูกต้อง โดยใช้เทคนิคการสรุปสะสม 
(Cumulative Summarization Technique)  เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม 
หรืออาจส่งเนือ้หาท่ีสรุปได้จากการสมัภาษณ์ไปให้ผู้ เช่ียวชาญอ่าน ปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติม 
จากนัน้จึงวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปท่ีเป็นฉันทามติของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญและสรุปเป็นผลการวิจัย 
(บุญใจ ศรีสถิตนรากรู, 2553, pp. 168-169) 
 
 เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
 
  เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เขียน
บทความเก่ียวกบัการวิจยัอนาคต (Futures Research) ท่ีมีความเช่ือพืน้ฐานท่ีว่าอนาคตเป็นเร่ือง
ท่ีสามารถท าการศกึษาได้อยา่งเป็นระบบ ความเช่ือของมนษุย์มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจในอนาคต 
มนษุย์จึงสามารถสร้างอนาคตได้ ทัง้นีจุ้ดมุ่งหมายของการวิจยัในอนาคตมิใช่การท านายท่ีถูกต้อง 
แต่เป็นการส ารวจเพื่อศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ ทัง้ท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพื่อท่ีจะ
หาทางท าแนวโน้มท่ีพึงประสงค์ให้เกิดขึน้และขจัดแนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือลด
น้อยลง การวิจัยอนาคตจึงมีประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจในการ
ปฏิบติัท่ีจะน าไปสูก่ารสร้างอนาคตอนัพงึประสงค์ (ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.) 
  เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
นี ้ดร. จุมพล พลูภทัรชีวิน อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นผู้พฒันา
ขึน้ในปี พ.ศ. 2522 โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic 
Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน เป็นเทคนิคการวิจัยท่ีรวมเอาจุดเด่นหรือ
ข้อดีของเทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เข้าด้วยกันทัง้สองเทคนิคช่วยแก้จุดอ่อนของแต่ละ
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เทคนิคได้เป็นอย่างดี การวิจัยแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
เป็นเทคนิควิธีการวิจยัอนาคตท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเช่ือ พืน้ฐานของการวิจัยอนาคต
มากท่ีสดุวิธีหนึง่ในปัจจุบนั ซึง่เป็นเทคนิคการวิจัยท่ีรวมเอาจุดเด่นหรือข้อดีของเทคนิค EFR และ
เทคนิค Delphi เข้าด้วยกัน การรวมข้อดีของสองเทคนิคดังกล่าว เป็นการผสมผสานระหว่าง
เทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เข้าด้วยกนั โดยหลกัการเทคนิค EDFR คล้ายๆกับเทคนิค Delphi 
เพียงแตมี่การปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุน่และเหมาะสมมากขึน้ 
 โดยในรอบแรกของการวิจัย จะใช้การสมัภาษณ์แบบเทคนิค EFR ท่ีปรับปรุงแล้ว 
หลงัจากสมัภาษณ์ในรอบแรกผู้วิจัยจะน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์แล้วสร้างเป็นเคร่ืองมือ ซึ่งมักจะ
เป็นแบบสอบถามแล้วสง่ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตอบตามรูปแบบของเทคนิคเดลฟาย 
 
  ขัน้ตอนการท าวิจัยEDFR  
  
  เทคนิคการวิจัย EDFR เป็นเทคนิควิจัยอนาคตโดยผสมผสานระหว่างเทคนิค 
EFR (Ethnographic Futures Research) กับเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน ขัน้ตอนของ EDFR 
คล้ายคลงึกับวิธีการของ เดลฟาย (Delphi) แต่มีการปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่นและมีความ
เหมาะสมมากขึน้ ซึง่อาจสรุปได้เป็นขัน้ตอน ดงันี ้(ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.) 
 

  1. การก าหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นสว่นส าคญัมาก เพราะ
ผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ ผู้วิจัยต้องติดตามกลุม่ผู้ เช่ียวชาญเป็นการสว่นตวั อธิบาย
จุดมุ่งหมายขัน้ตอนต่าง ๆ ของการวิจัย เวลาท่ีใช้โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจัย ย า้ถึง
ความจ าเป็นและความส าคญัของผู้ เช่ียวชาญ 

   การก าหนดผู้เช่ียวชาญ  เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีรวบรวมความคิดเห็นท่ี
สอดคล้องต้องกันระหว่างผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ดงันัน้ ผลการวิจัยจะมีความถูกต้อง
นา่เช่ือถือมากน้อยเพียงใดขึน้อยูก่บัความรู้ความสามารถของผู้ เช่ียวชาญและจ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
การใช้เทคนิคนีจ้ึงควรเลอืกผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถในเร่ืองนัน้ ๆ อย่างแท้จริงหรือเป็น
ผู้ ท่ีมีส่วนร่วมรับผิดชอบมีประสบการณ์ในประเด็นท่ีศึกษา จากการศึกษาพบว่าหากจ านวน
ผู้ เช่ียวชาญมีขนาดตัง้แต ่17 คนขึน้ไป อตัราการลดลงของความคลาดเคลือ่นจะมีน้อยมากจนคงท่ี
(สวุิมล วอ่งวาณิช, 2550, p. 225) ดงัแสดงในตารางที ่16 
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ตารางที่ 16 แสดงการลดลงของความคลาดเคล่ือนและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

(Panel Size) 
การลดลงของความ

คลาดเคล่ือน 
(error reduction) 

การเปล่ียนแปลงสุทธิ 
(net change) 

1 – 5 1.20 – 0.70 0.50 
5 – 9 0.70 – 0.58 0.12 
9 – 13 0.58 – 0.54 0.04 

13 – 17 0.54 – 0.50 0.04 
17 – 21 0.50 – 0.48 0.02 
2 1- 25 0.48 – 0.46 0.02 
25 – 29 0.46 – 0.44 0.02 

 

ที่มา : สวุิมล วอ่งวาณิช (2550, p. 225) 
 

 2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1) ลกัษณะการสมัภาษณ์และขัน้ตอนคล้ายกับ EFR 
แต ่EDFR มีความยืดหยุน่มากกวา่ ผู้วิจยัสามารถท่ีจะเลอืกรูปแบบการสมัภาษณ์รอบท่ี 1 อาจยึด
รูปแบบ EFR กลา่วคือ เร่ิมสมัภาษณ์จาก ภาพอนาคตทางท่ีดี (Optimistic Realistic Scenario) 
ภาพอนาคตทางท่ีไม่ดี (Pessimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคตท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสดุ 
ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้ เช่ียวชาญคิดในหลายแง่มุม ซึ่งเป็นการมองในแง่บวกก่อน แล้วจึงพิจารณาในแง่ลบ 
และความเป็นไปได้มากท่ีสุด นอกจากนัน้การสมัภาษณ์แบบ EDFR มีความยืดหยุ่นมาก หาก
ผู้วิจยัต้องการข้อมลูเพิ่มเติมก็สามารถสมัภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีต้องการได้ โดยการผนวกเข้า
กบัการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญล าดบัตอ่ไป หรืออาจแบง่การสมัภาษณ์เป็นช่วง ๆ ก็สามารถท าได้ 
 3. วิเคราะห์/ สังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญมา
วิเคราะห์และสงัเคราะห์เพื่อเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม 

 4. สร้างเคร่ืองมือ การสร้างเคร่ืองมือถือวา่เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัและยากท่ีสดุของการ
วิจัยด้วยเทคนิคนี ้คือ น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอน
ข้อความท่ีซ า้กนัหรือตดัสว่นท่ีเกินไปจากกรอบของการวิจยัท่ีก าหนดไว้ออกไป โดยการหาถ้อยค าท่ี
ครอบคลมุข้อความทัง้หมด ทัง้นีผู้้ วิจัยได้พยายามรักษาถ้อยค าของผู้ ให้สมัภาษณ์ไว้ให้มากท่ีสดุ 
การเขียนควรเป็นภาษาท่ีสัน้ กะทดัรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผู้ เช่ียวชาญให้มาก
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ท่ีสดุ เขียนแนวโน้มเพียงประเด็นเดียวใน 1 ข้อ ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัมิให้ผู้ เช่ียวชาญเกิดความสบัสนใน
ประเด็นนัน้ ๆ ซึง่การสร้างแบบสอบถามในลกัษณะมาตราประเมินคา่ (rating scales) 
 5. ท า EDFR รอบที่ 2, 3 การน าแบบสอบถามไปสอบถามผู้ เช่ียวชาญ และน าแบบ 
สอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพืน้ฐาน เพื่อท าการจ าแนกข้อมลู หาฉนัทามติ (Consensus) ในการ
ท า EDFR รอบท่ี 2 และ 3 ในรอบนีผู้้ เช่ียวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้ข้อมูลป้อนกลบัเชิงสถิติ 
(Statistical Feedbacks) เป็นของกลุม่โดยสว่นรวมโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และ
ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุม่ ผนวกด้วยค าตอบเดิมของตนเอง แล้ว
ขอให้ผู้ เช่ียวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่จ านวนรอบของการท าวิจัย EDFR ขึน้อยู่กับ
จุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และก าลงัคนของการวิจยั ทัง้นีพ้ิจารณาจากค าตอบท่ีได้ว่ามีความ
เป็นเอกพนัธ์แล้วหรือยัง มี Homogeneity ของค าตอบหรือมีฉันทามติ(Consensus) ของกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญท่ีครอบคลมุเร่ืองท่ีศกึษามากพอแล้วหรือยงั 
 6. เขียนภาพอนาคต การน าผลการตอบแบบสอบถามของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์
ผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึง่โดยทัว่ไปถือตามเกณฑ์ท่ีมีแนวโน้มความเป็นไปได้คอ่นข้างสงู กลา่วคือ 
คา่มธัยฐาน (Median) ท่ี 3.5 ขึน้ไป และพิจารณาความสอดคล้องของค าตอบ โดยพิจารณาจาก 
Interquartile Range (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตไม่เขียนเป็นวิชาการมากไป คือ 
คนทัว่ไปอ่านแล้วเข้าใจได้งา่ย  
 
 ความแตกต่างระหว่างเทคนิค EDFR และ เทคนิค Delphi 
 
 ความแตกต่างระหว่างเทคนิค EDFR และ Delphi คือในรอบแรกของการรวบรวม
ข้อมูลเทคนิค EDFR ใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบ EFR คือเป็นการสมัภาษณ์โดยใช้แบบสมัภาษณ์
ค าถามปลายเปิดและไม่ใช้ค าถามชีน้ า ซึง่เป็นการเคารพความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญอย่างแท้จริง 
ท าให้ผู้ เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและไม่ถูกจ ากัดความคิดเห็น สว่นในรอบ
แรกของการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิค Delphi โดยทั่วไปจะแบบสอบถามและ/หรือแบบ
สมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง ซึ่งวิธีการรวบรวมข้อมูลในลกัษณะนีเ้ป็นการจ ากัดความคิดเห็นของ
ผู้ เ ช่ียวชาญ เน่ืองจากเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญตามค าถามท่ีระบุใน
แบบสอบถามหรือแบบสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างเท่านัน้ (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553, pp. 169-
170) 
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 ความแตกต่างระหว่างเทคนิค EDFR และ เทคนิค EFR 
 
 ความแตกต่างระหว่างเทคนิค EDFR และ เทคนิค EFR คือ เทคนิค EFR ใช้การ
สมัภาษณ์รอบเดียว สว่นเทคนิค EDFR โดยทัว่ไปในรอบแรกใช้วิธีการสมัภาษณ์เพื่อรวบรวมความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทุกคนมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์สรุป และน ามาสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็น
แบบมาตรประมาณคา่ สง่ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาในรอบท่ี 2 และ รอบท่ี 3 ตามกระบวนการของ
เทคนิคเดลฟาย ข้อมูลท่ีรวบรวมจากผู้ เช่ียวชาญโดยใช้เทคนิค EDFR มีความครอบคลมุ และมี
ความน่าเช่ือถือกว่าข้อมูลท่ีรวบรวมจากผู้ เช่ียวชาญโดยใช้เทคนิค EFR (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 
2553, p. 170) 
 โดยสรุปงานวิจัยอนาคต EDFR เป็นเทคนิคการวิจัยท่ีมุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายและ 
ความเช่ือพืน้ฐานของการวิจัยอนาคตมากท่ีสุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน เป็นการวิจัยท่ีรวมเอาเทคนิค 
EFR และ Delphi เข้าด้วยกนั ขัน้ตอนตา่ง ๆ ของ EDFR คล้ายกบั Delphi โดยขัน้ตอนแรกเป็นการ
สมัภาษณ์แบบ EFR และน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แล้วสร้างเป็นเคร่ืองมือ ซึง่สว่นใหญ่
มักจะเป็นแบบสอบถามแล้วสง่ไปให้ผู้ เช่ียวชาญเพื่อหาฉันทามติ (Consensus) ซึ่งมักจะท า 2-3 
รอบ หลงัจากนัน้น าค าตอบท่ีได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้มากและมีความ
สอดคล้องทางความคิดระหว่างกลุม่ผู้ เช่ียวชาญเพื่อสรุปและเขียนเป็นภาพอนาคต ซึ่งถือว่าเป็น
เทคนิคการวิจยัพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพในการท านายอนาคตจากมมุมองของผู้ เช่ียวชาญดงัภาพท่ี.4 
 
ภาพที่ 4 แสดงการสรุปขัน้ตอนของการวิจัยแบบ EDFR 
 

 
 
ที่มา:  รุ่งทิวา ถนอมบุญ และสมบติั ทีฆทรัพย์ (2558, p. 78) 

ก าหนดและเตรียม 

กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ 

สมัภาษณ์ 

รอบที่ 1 

วิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ข้อมลู 

สร้างเคร่ืองมือ 

แบบสอบถาม 

สอบถาม

ผู้ เชี่ยวชาญ 

รอบที่ 2-3 

สรุปผลภาพ

อนาคต 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   
  ผู้วิจยัได้ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
  
 งานวิจัยในประเทศ 
 
 สทุธิพร เทรูยา (2550) ได้ท าการศกึษาเร่ือง สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพท่ีดูแลผู้ ติด
เชือ้เอชไอวี / ผู้ ป่วยเอดส์ในสถาบนับ าราศนราดูร กระทรวงสาธารณสขุ  การศึกษาวิจัยครัง้นีมี้
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพท่ีดูแลผู้ ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ ใน
สถาบนับ าราศนราดรู 
  ด าเนินการวิจยัโดยใช้เทคนิควิจยัแบบเดลฟาย สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 20 
คน เก็บรวบรวมข้อมลู จ านวน 3 รอบ รอบท่ี 1 สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญโดยใช้แบบสมัภาษณ์ชนิดกึ่ง
โครงสร้าง น าข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ สร้างเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณคา่ เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญให้ความเห็นรอบท่ี 2 และ รอบท่ี 3 ท าการ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการค านวณหาคา่มธัยฐาน ฐานนิยม และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ 
  ผลการศึกษาพบว่าผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า สมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพท่ีดูแลผู้ ติดติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ในสถาบันบ าราศนราดูร ประกอบด้วย
สมรรถนะ 8 ด้าน ได้แก่ (1) สมรรถนะด้านคณุลกัษณะบุคลกิภาพ และทศันคติ (2) สมรรถนะด้าน
การบริหารจัดการ และภาวะผู้น า (3) สมรรถนะด้านมนุษยสมัพนัธ์ การติดต่อสื่อสารและการให้
ค าปรึกษา (4) สมรรถนะด้านนวตักรรม การวิจัย และการจัดการองค์ความรู้ (5) สมรรถนะด้าน
ความรู้ความสามารถทางการพยาบาลในการดแูลผู้ ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ (6) สมรรถนะด้าน
การปฏิบติัการพยาบาลผู้ ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ (7) สมรรถนะด้านการประเมิน คดักรองและ
วางแผนการพยาบาลผู้ ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ (8) สมรรถนะด้านการติดตามเฝ้าระวงัและ
ประเมินผลการใช้ยาด้านไวรัสในผู้ ติดเชือ้เอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์  
 
 สุดารัตน์ ครุฑกะ (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะท่ีพงึประสงค์ของหวัหน้าพยาบาลในระบบบริการสขุภาพในอนาคต การวิจัยนี ้
มีวตัถปุระสงค์ (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ปฏิบติัหน้าท่ีหวัหน้าพยาบาลในระบบ
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บริการสขุภาพในอนาคต  (2) เพื่อพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมหวัหน้าพยาบาลเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ปฏิบติัหน้าท่ีหวัหน้าพยาบาลในระบบบริการสขุภาพในอนาคต  (3) 
เพื่อประเมินหลกัสตูรฝึกอบรมหวัหน้าพยาบาลเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ปฏิบติั
หน้าท่ีหวัหน้าพยาบาลในระบบบริการสขุภาพในอนาคต ด าเนินการวิจัยในลกัษณะของการวิจัย
และพฒันา (research & development) ผลจากการศกึษาเอกสารและผลการศึกษาความคิดเห็น
จากผู้ เช่ียวชาญได้สมรรถนะท่ีพงึประสงค์ของหวัหน้าพยาบาลในระบบบริการสขุภาพในอนาคต 9 
ด้าน ได้แก่ 1) ภาวะผู้น า 2) การบริหารจัดการ  3) มาตรฐานการปฏิบติัพยาบาล  4) การบริหาร
และพฒันาทรัพยากรมนุษย์  5) การแนะน าและการสนบัสนุนการใช้ฐานข้อมูลและงานวิจัย 6) 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 7) การพฒันาคุณภาพ 8) ความ
ไว้วางใจ และ 9) กลยุทธ์การตลาดเชิงธุรกิจบริการพยาบาล น าโครงร่างหลกัสูตรท่ีผ่านการ
ประเมินความเหมาะสม น าไปทดลองใช้กับผู้ปฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้าพยาบาล พบว่าค่าเฉลี่ยของ
สมรรถนะท่ีพงึประสงค์ของผู้ปฏิบติัหน้าท่ีหวัหน้าพยาบาลสงูกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  น าไปประเมินหาความเหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบของโครงร่างหลกัสตูร
จากความเห็นของผู้ เช่ียวชาญพบว่ามีค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 3.50-5.00  ซึ่งหมายความว่าแต่ละ
องค์ประกอบมีความเหมาะสมมากถึงมากท่ีสดุ  
 
 น า้ฝน โดมกลาง (2550) ได้ท าการศึกษาบทบาทหวัหน้าหอผู้ ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ท่ี
พงึประสงค์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2551-2560)การวิจยันี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหวัหน้า
หอผู้ ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ท่ีพึงประสงค์ในทศวรรษหน้าโดยใช้เทคนิค  Ethnographic Delphi 
Futures Research (EDFR) กลุม่ตวัอยา่งคือผู้ เช่ียวชาญจ านวน 22 คน ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญ
กลุม่สาขาการบริหารการพยาบาล ผู้ เช่ียวชาญกลุม่สาขาการศึกษาพยาบาล ผู้ เช่ียวชาญกลุ่ม
สาขาการปฏิบติัการพยาบาล ผู้ เช่ียวชาญกลุม่สาขาการบริหารโรงพยาบาล และผู้ เช่ียวชาญกลุม่
สาขาองค์การวิชาชีพพยาบาลระดับนโยบาย  ผลการวิจัยพบว่า  บทบาทหัวหน้าหอผู้ ป่วย
โรงพยาบาลศูนย์ ท่ีพึงประสงค์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2551-2560) ท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกนั ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2) ด้านผู้น า 3) ด้านการ
บริการและพฒันาคณุภาพการบริการ 4) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5) ด้านการบริหารงาน  
6) ด้านวิชาการและการวิจยั และ 7) ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
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 จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์ (2551) ได้ท าการศกึษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการประเมิน
สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบติัทางตา การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาองค์ประกอบท่ีจ าเป็น
ของสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบติัทางตา สร้างรูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบติั
ทางตาและประเมินรูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบติัทางตา โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาองค์ประกอบท่ีจ าเป็นของสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบติั
ทางตา ด้วยเทคนิค Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) ผู้ เช่ียวชาญ ประกอบด้วย 
จักษุแพทย์ อาจารย์พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาระดับผู้ บริหารและ
พยาบาลเวชปฏิบติัทางตา ระดบัปฏิบติั จ านวน 17 คน  3 รอบ เพื่อสรุปเป็นสมรรถนะพยาบาลเวช
ปฏิบติัทางตา ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบติัทางตา และ
สร้างคู่มือประกอบการประเมินสมรรถนะ ขัน้ตอนท่ี 3 ประเมินรูปแบบการประเมินสมรรถนะ
พยาบาลเวชปฏิบติัทางตา โดยน ารูปแบบประเมินท่ีได้ไปทดลองใช้จริงในโรงพยาบาลของรัฐบาล 
3 แห่ง กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 15 คน ผลการวิจัย สรุปได้ว่าสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 
ประกอบด้วย 1.  สมรรถนะเฉพาะทาง 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการพยาบาลทัว่ไป (2) ด้านการพยาบาล
ทางตาขัน้สงู และ (3) ด้านการพยาบาลเชิงรุก  2. สมรรถนะทัว่ไป 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเป็นท่ีปรึกษา 
(2) ด้านการวิจยั (3) ด้านภาวะผู้น า (4) ด้านการจริยธรรม และคุณธรรม (5) ด้านการบริหารจัดการ 
และ (6) ด้านการใช้เทคโนโลย ี 
 
 ประกาย จิโรจน์กุล และ จุรีรัตน์ กิจสมพร (2551) ได้ท าการทบทวนสถานการณ์
งานวิจัยด้านสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสขุในหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์งานวิจัยด้านสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วย
บริการปฐมภมิู 2) จดัท าข้อเสนอการวิจัยด้านสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสขุในหน่วยบริการ
ปฐมภมิูท่ีเป็นการตอ่ยอดจากองค์ความรู้ท่ีมีอยู ่ในบริบทของประเทศไทย จากการศกึษางานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมด 42 เร่ือง สรุปผลจากการศึกษาสามารถประมวลข้อค้นพบเก่ียวกับสถานการณ์
งานวิจยัด้านสมรรถนะสาธารณสขุของบุคลากรสาธารณสขุในหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยแบ่งตาม
งานวิจยัเป็น 4 กลุม่ ใหญ่ ๆ ดงันี ้ 
   กลุม่ท่ี 1  การศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากรสา
ธารสขุ  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวก หรือสง่ผลตอ่พฤติกรรมการปฏิบติังาน หรือความพงึพอใจ
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าท่ีศูนย์สุขภาพชุมชนจะเป็นตวัแปรท่ีเป็น ปัจจัย
ภายในของบุคคล เช่น ทศันคติตอ่การปฏิบติังาน การได้ใช้ความรู้ความสามารถและทกัษะในการ
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ปฏิบติังานท่ีท้าทาย ความส าเร็จในงาน การได้รับการยอมรับ ความเช่ืออ านาจภายในตน การมุ่ง
อนาคตและการควบคมุตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์  
   กลุม่ท่ี 2  การศกึษาเก่ียวกบัลกัษณะงาน / บทบาท / สมรรถนะของบุคลากร
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ สรุปได้ว่า วิธีการในการพัฒนาสมรรถนะ หรือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรนัน้ในภาพรวม และสมรรถนะเฉพาะด้าน ต้องประกอบด้วยหลกัการท่ีส าคญัคือ การมี
สว่นร่วมในการประเมินปัญหาของผู้ เก่ียวข้อง การลงมือปฏิบติัในสถานการณ์จริง และการติดตาม
นิเทศ หรือสนบัสนนุจากหนว่ยงานระดบัสงูขึน้ไป 
   กลุ่มท่ี 3  การพัฒนาบุคลากร / ความต้องการการพัฒนา พบว่าบุคลากร
สาธารณสขุมีความต้องการการสนบัสนนุทัง้ด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ 
   กลุม่ท่ี 4  คุณภาพของบริการ / รูปแบบการให้บริการ / การประเมินผลการ
ให้บริการ พบวา่กระบวนการพฒันาคุณภาพบริการโดยให้เจ้าหน้าท่ีมีสว่นร่วมในการระบุปัญหา
ของพืน้ท่ีของตนเอง และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และระบบพี่เลีย้งสนบัสนุน เช่น ข้อมูล
ขา่วสาร วสัดอุุปกรณ์และก าลงัใจ เป็นต้น 
  
 สุภาว์ อาวสกุลสุทธิ (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง รูปแบบการพัฒนาคุณลกัษณะ
ภาวะผู้น าของหวัหน้างานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน การวิจัยครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) 
ศึกษาคุณลกัษณะภาวะผู้น าของหัวหน้างานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ท่ีสอดคล้องกับ
พฤติกรรมตามบทบาทภาวะผู้น าของหวัหน้าการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน (2) สร้างรูปแบบการ
พัฒนาคุณลกัษณะภาวะผู้น า ของหัวหน้างานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน (3) ประเมิน
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้ น า ของหัวหน้างานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสมัภาษณ์แบบ
เจาะลกึ กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คน และหวัหน้างานการ
พยาบาล โรงพยาบาลชุมชน 340 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาในสว่นของคุณลกัษณะภาวะผู้น าของหวัหน้า
งานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนพบว่ามี  4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหาร 2) ด้านวิชาการ 3) 
ด้านบุคลกิภาพและภาพลกัษณ์ และ 4) ด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
 ปภาชุดา อึง้ภากรณ์ (2552)ได้ท าการศึกษาเร่ือง การพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับหวัหน้าอนามัย การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับหวัหน้า
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สถานีอนามยั 2) สร้างหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับหวัหน้าสถานีอนามัยและ 3) 
เพื่อประเมินหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับหวัหน้าสถานีอนามัย วิธีการวิจัยโดยใช้
เทคนิคเดลฟาย สอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 20 คน 3 รอบ จากนัน้น าข้อมูลมา
ท าการวิเคราะห์เนือ้หา และก าหนดสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับหวัหน้าสถานีอนามัย สร้างหลกัสตูร
ฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับหวัหน้าสถานีอนามยัโดยให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 10 ท่าน 
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง ซึ่งพบว่าหลกัสตูรมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ถึงมากท่ีสดุ และทกุองค์ประกอบของหลกัสตูรมีความสอดคล้องกนั เม่ือประเมินหลกัสตูรฝึกอบรม
โดยน าไปทดลองกับกลุม่ตวัอย่าง คือ หัวหน้าสถานีอนามัย จ านวน 30 คน โดยใช้แบบการวิจัย
กลุม่เดียววดัก่อนและหลงัการทดลอง (The one Group pre-test post-test design) สรุปผลการ
ทดลองหลักสูตร จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับหัวหน้าสถานีอนามัย 
ประกอบด้วย สมรรถนะ 4 ด้าน 11 สมรรถนะ คือ ด้านบริหาร ได้แก่ 1) สภาวะผู้น า 2) การมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิ 3) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 4) จริยธรรม ด้านวิชาการ ได้แก่ 5) ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ 6) ความคิดเชิงวิเคราะห์ 7) การพฒันาศกัยภาพคน ด้านบริการสาธารณสขุ ได้แก่ 
8) การบริการท่ีดี 9) การสัง่สมความเช่ียวชาญในงาน ด้านการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ได้แก่ 10) 
ศิลปะการสือ่สารจูงใจ และ 11) ความร่วมแรงร่วมใจ นอกจากนีพ้บว่าผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ของผู้ รับการฝึกอบรม พบว่า คะแนนความรู้ในเนือ้หาหลงัการฝึกอบรมมีระดบัสูง
กวา่คะแนนความรู้ในเนือ้หาก่อนการฝึกอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
  
 จรัสศรี เพ็ชรคง (2552) ได้ท าการศึกษาการพฒันาทุนมนุษย์ของวิทยาลยัพยาบาล 
สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยการพฒันาทุนมนุษย์
ของวิทยาลยัพยาบาล สงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก 2) รูปแบบความสมัพันธ์ของปัจจัยการ
พฒันาทนุมนษุย์ของวิทยาลยัพยาบาล สงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก 3) แนวทางการพฒันาทุน
มนษุย์ของวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วย วิทยาลยั
พยาบาลสงักัดพระบรมราชชนก จ านวน 28 แห่ง ผู้ ให้ข้อมูล 308 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) แบบสมัภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้าง และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย 
การวิเคราะห์สหสมัพันธ์แคนนอนนิคลั โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบ ใช้การประชุมผู้ เช่ียวชาญและการสมัภาษณ์เชิงลกึ เพื่อให้ได้แนวทางการพฒันาทุน
มนษุย์ของวิทยาลยัพยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก  
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  ผลการวิจยัพบวา่  
  1.  ปัจจยัการพฒันาทุนมนุษย์ของวิทยาลยัพยาบาล สงักัดสถาบนัพระบรมราช
ชนก ประกอบด้วย 9 ปัจจยั คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 2) ค่านิยมในการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง
และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร 3) ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 4) การบริการผลการ
ปฏิบติังานและการพฒันาผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถสงู 5) ความสมดุลของชีวิตและงาน 6) การ
สง่เสริมการสรางนวตักรรมและการแบ่งปันความรู้ 7) วฒันธรรมองค์การท่ีมุ่งสร้างคุณภาพและ
การแขง่ขนั 8) การใช้เทคโนโลยีสนบัสนุนการปฏิบติังานและการพฒันา 9) ความเหนียวแน่นของ
ทีมงาน 
  2.  ปัจจยัการพฒันาทุนมนุษย์ของวิทยาลยัพยาบาล สงักัดสถาบนัพระบรมราช
ชนกมีความสมัพนัธ์กันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสหสมัพนัธ์แคนนอลนิคัล 
เทา่กบั 0.92 การตรวจสอบผู้ เช่ียวชาญพบวา่ มีความเหมาะสมกบับริบท มีความถกูต้องเชิงทฤษฎี 
และสามารถน าไปใช้เพื่อการพฒันาได้ 
  3.  แนวทางการพฒันาทุนมนุษย์ของวิทยาลยัพยาบาล สงักัดสถาบนัพระบรม
ราชชนก ควรมีการด าเนินการดงันี ้1) การพฒันาภาวะผู้น าของผู้บริหารในทกุระดบั 2) สง่เสริมการ
สร้างค่านิยมในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ 3) จัดท า
แผนพฒันาทนุมนษุย์ขององค์การให้เช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และค่านิยมร่วมของ
องค์การ 4) ใช้การบริหารผลการปฏิบติังานและพฒันาผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถสงู 5) การสร้าง
ความสมดลุของชีวิตและงาน 6) สง่เสริมการสร้างนวตักรรมและการแบง่ปันความรู้ 7) การสง่เสริม
วฒันธรรมองค์การท่ีมุ่งสร้างคณุภาพและการแขง่ขนั 8) การใช้เทคโนโลยีสนบัสนุนการปฏิบติังาน
และการพฒันาอาจารย์ และ 9) การสนบัสนนุและพฒันาทีมงาน 
 
 เรือเอกหญิงสจุารี บวัเจียม (2553) ได้ท าการศึกษาสมรรถนะพยาบาลหอผู้ ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์ เพื่อท าการศึกษาสมรรถนะพยาบาลหอผู้ ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ผู้ ให้ข้อมูลเป็นผู้ เช่ียวชาญในการดูแลผู้ ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองจ านวน 18 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการหลกัสตูรฝึกอบรมการพยาบาลผู้ ป่วยโรค
หลอดเลอืดสมอง แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยาหรือประสาทศลัยศาสตร์ท่ีปฏิบติังานในหอ
ผู้ ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง หวัหน้าพยาบาลหอผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พยาบาลผู้ เช่ียวชาญ/
พยาบาลช านาญการด้านการดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 
ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 การสมัภาษณ์เก่ียวกับสมรรถนะพยาบาลหอผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
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ขัน้ท่ี 2 น าข้อมลูมาวิเคราะห์เนือ้หาแล้วน ามาสร้างแบบสอบถามให้ผู้ เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัระดบัความส าคญัของข้อค าถามแตล่ะข้อ และขัน้ท่ี 3 น าข้อมูลท่ีได้มาค านวณหาค่ามัธย
ฐาน คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ และสง่แบบสอบถามไปให้ผู้ เช่ียวชาญยืนยนัค าตอบ หลงัจากนัน้น า
ข้อมลูท่ีได้มาค านวณหาคา่มธัยฐาน คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ โดยพิจารณาคา่ค่ามัธยฐาน มากว่า 
3.50 และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ไม่เกิน 1.50 ผลการศกึษาพบวา่สมรรถนะพยาบาลหอผู้ ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง ผู้ เ ช่ียวชาญให้ระดับความส าคัญของสมรรถนะสอดคล้องกันทุกข้อ 
ประกอบด้วยสมรรถนะ 6 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านความรู้เร่ืองโรค 2) สมรรถนะด้านการ
ประเมินและการจดัการภาวะเร่งดว่น 3) สมรรถนะด้านการให้ยาละลายลิม่เลอืด 4) สมรรถนะด้าน
การพยาบาลในหอผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 5) สมรรถนะด้านการพยาบาลเพื่อวางแผนการ
จ าหนา่ยและการดแูลตอ่เน่ือง 6) สมรรถนะด้านการสือ่สารและการประสานงาน  
 
 สดุารัตน์ สธุราพนัธ์ (2559) ได้ท าการศกึษาเร่ือง รูปแบบการพฒันาพยาบาลวิชาชีพ
ก่อนเข้าสู่ต าแหน่งบริหารการพยาบาล การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนา
พยาบาลวิชาชีพก่อนเข้าสูต่ าแหนง่บริหารการพยาบาล ระดบัต้น ท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของ
โรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทัว่ไป สงักดักระทรวงสาธารณสขุ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพฒันา 
โดยการสมัภาษณ์ความคิดเห็นหวัหน้าการพยาบาล 11 คน และส ารวจความคิดเห็นของพยาบาล
วิชาชีพ 351 คน น ารูปแบบท่ีได้จากการศึกษามาประเมินความเป็นไปได้โดยการสมัภาษณ์อิงผู้
เชียวชาญ 8 คน และสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพท่ีรับผิดชอบงานพฒันาบุคลากร 
ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ไป จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะท่ีมีความ
จ าเป็นและต้องมีการพัฒนา ได้แก่ สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและระบบสุขภาพ 
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ สมรรถนะด้านทักษะภาวะผู้น า และสมรรถนะด้านความเป็น
วิชาชีพ  
 
 นงพะงา อกัษาเมศ และอารีย์วรรณ อ่วมตานี (2556) ได้ท าการศกึษาเร่ือง สมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลต ารวจ มีรูปแบบการวิจยัเชิงพรรณนา  กลุม่ตวัอยา่ง คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ
ก าหนดสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโรงกยาบาลต ารวจ จ านวน 24 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้
วิธีการสนทนากลุ่มเพื่อระบุสมรรถนะหลักพยาบาลวิชาชีพ พร้อมก าหนดพฤติกรรมบ่งชีใ้นการ
ประเมินสมรรถนะ น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์เนือ้หา สร้างแบบสอบถาม โดยผ่านความคิดเห็นของ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ น ามาค านวณหาค่าความตรงตามเนือ้หา  (CVI) ได้เท่ากับ 1.00 ผลการวิจัย 
สมรรถนะหลกัของพยาบาลวิชาชีพ โรง พยาบาลต ารวจ มี 2 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านคนเก่ง 
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการมุ่งสมัฤทธ์ิ ด้านบริการท่ีดี ด้านความสัง่สมความเช่ียวชาญใน
อาชีพ ด้านการท างานเป็นทีม และด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 2) สมรรถนะด้านคนดี 
ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านภาพลกัษณ์พยาบาล และด้านคณุธรรมจริยธรรม  
 
 สุธาสินี ช่วยใจดี (2556)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพใน
สถานดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพใน
สถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็น
ผู้ เช่ียวชาญในการดแูลผู้สงูอายุ จ านวน 18 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการพยาบาลในสถานดูแล
ผู้สงูอายุระยะยาวทัง้ภาครัฐและเอกชนจ านวน 3 คน พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในสถานดูแล
ผู้สงูอายรุะยะยาวทัง้ภาครัฐและเอกชนจ านวน 8 คน อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลผู้สงูอายุ
จ านวน 6 คน และแพทย์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านผู้สงูอายุจ านวน 1 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ รอบท่ี 1 เป็นแบบสอบถามกึ่งโครงสร้างปลายเปิด รอบท่ี 2 และรอบ
ท่ี 3 เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัธยฐานและค่า
พิสยัระหวา่งควอไทล์ ผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในสถานดูแลผู้สงูอายุระยะ
ยาวซึ่งผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ประกอบด้วยสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพใน
สถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทัง้หมด 7 ด้าน ดังนี ้1) สมรรถนะด้านการยอมรับในความเป็น
ผู้สงูอาย ุ2) สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลในการดูแลผู้สงูอายุในสถานดูแลระยะยาว  3) 
สมรรถนะด้านการสื่อสาร 4) สมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 5) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า
และบริหารจัดการองค์กร 6) สมรรถนะด้านการจัดการด้านการเงินและ 7) สมรรถนะด้าน
การศกึษาค้นคว้าสิง่ใหม่  
 
 ดรุณี ไชยวงค์ (2557)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง พฒันากรอบสมรรถนะของ พยาบาล
วิชาชีพในหอผู้ ป่วยวิกฤตอายรุกรรม วตัถปุระสงค์เพื่อพฒันากรอบสมรรถนะของ พยาบาลวิชาชีพ
ในหอผู้ ป่วยวิกฤตอายรุกรรม กลุม่ตวัอยา่งประกอบด้วย 3 กลุม่คือ 1) กลุม่ทีมงานระบบสมรรถนะ
จ านวน 5 คน 2) กลุม่พยาบาลวิชาชีพ ท่ีใช้ในการประชุม กลุม่ จ านวน 10 คน และ 3) ผู้ตรวจสอบ
กรอบสมรรถนะ จ านวน 3 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้แก่ 1) แบบบนัทึกรายการ
สมรรถนะ 2) แนวค าถามท่ีใช้สมัภาษณ์กลุม่พยาบาลวิชาชีพในการ ประชุมกลุม่ 3) แบบประเมิน
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กรอบสมรรถนะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หา และการหาค่าดชันีความเท่ียงตรงตาม
เนือ้หาเป็นรายข้อ  ผลการศึกษาพบว่า กรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ ป่วยวิกฤต
อายุร กรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ประกอบด้วยสมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิ  2) การบริการท่ีดี 3) การสัง่สมความเช่ียวชาญในอาชีพ 4) จริยธรรม และ 5) การ
ท างานเป็นทีม และ สมรรถนะตามหน้าท่ี  6 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การคิดวิเคราะห์ 2) การมองภาพ
องค์รวม 3) การ พฒันาศกัยภาพคน 4) การด าเนินการเชิงรุก 5) ความเข้าใจผู้ อ่ืน และ 6) ความ
มัน่ใจในตนเอง  
 
 ปิยนุช อนุแก่นทราย (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ืององค์ประกอบสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในประเทศไทย ภายใต้บริบท
ประชาคมอาเซียน วตัถปุระสงค์เพื่อเพื่อศกึษาองค์ประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังาน
ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในประเทศไทย ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ประชากรท่ีศึกษาได้แก่ หวัหน้ากลุม่การพยาบาลและ
หวัหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ ป่วยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใน
ประเทศไทยกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้จ านวน 485 คน โดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่แบบสอบถามเป็นมาตรวดัแบบลิเคิร์ท 5 ระดบั ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และหาค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคทัง้ฉบบั
เท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ และวิเคราะห์
องค์ประกอบโดยการสกดัองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั หมุนแกนองค์ประกอบ
หลกัแบบออโธกอนอล ด้วยวิธีแวริแมกซ์ ผลการวิจัย พบว่าองค์ประกอบสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในประเทศไทย ภายใต้บริบท
ประชาคมอาเซียน ประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบ ดงันี ้1) สมรรถนะด้านความ ไวทางวฒันธรรม
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 2) สมรรถนะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 3) สมรรถนะด้าน
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4) สมรรถนะด้านการใช้กระบวนการพยาบาล 5) สมรรถนะด้านการ
พฒันาวิชาชีพ 6) สมรรถนะด้านการวิจยัเพื่อพฒันางาน 7) สมรรถนะด้านการจัดการคุณภาพการ
พยาบาล และ 8) สมรรถนะด้านการใช้สารสนเทศ  
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 งานวิจัยต่างประเทศ 
 
 Unhasuta, Robinson, and Magilvy (2010) ได้ท าการศึกษาเร่ือง "Research plan 
for developing trauma core competencies for nurses in Thailand." โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 
ศกึษาและพฒันาสมรรถนะส าหรับพยาบาลห้องบาดเจ็บฉุกเฉินในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากแบบสอบถามท่ีก าหนด หาดชันีความเท่ียงตรงของเนือ้หา(content validity index; CVI) 

ได้ 1.00 และทดสอบหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Cronbach’s α) ได้ 0.98 ผลการศึกษา
พบวา่สมรรถนะหลกัส าหรับพยาบาลห้องบาดเจ็บฉกุเฉินประกอบด้วย 64 ข้อ จัดกลุม่เป็น 6 กลุม่
สมรรถนะ ได้แก่ 1)การท างานร่วมกนั(cooperation) 2) การตดัสินใจ(decision-making) 3) ภาวะ
ผู้น า(leadership) 4)  การแก้ปัญหา(problem-solving) 5) การท างานเป็นทีม(teamwork) และ   
6) ความรู้เฉพาะทาง(technical knowledge)  
 
  Orawan (2011)ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ Developing Evaluation Model of 
Professional Nursing Competencies in Primary Care Unit” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
องค์ประกอบและตวับ่งชีส้มรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยบริการปฐมภูมิ  พฒันา และตรวจสอบ
คุณภาพรูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งจากการศึกษา
องค์ประกอบและตวับ่งชีส้มรรถนะฯ โดยการสงัเคราะห์เอกสารเพื่อคดัเลือกรายการสมรรถนะฯ 
สอบถามความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสขุในหนว่ยบริการปฐมภมิู และวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ เพื่อจดักลุม่ตวัแปรเป็นองค์ประกอบสมรรถนะฯ ผู้ ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริการปฐมภมิูและนกัวิชาการ จ านวน 15 คน บุคลากรสาธารณสขุจ านวน 340 คน และ 
พยาบาลวิชาชีพจ านวน 475 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามจ านวน 3 ฉบบั มีคา่ความเช่ือมั่น
เทา่กบั 0.980, 0.985 และ 0.976 ตามล าดบั พบวา่ตวับง่ชีส้มรรถนะพยาบาลวิชาชีพหนว่ยบริการ
ปฐมภูมิ  ผลการศึกษาองค์ประกอบและตวับ่งชีส้มรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยบริการปฐมภูมิ  
พบวา่ มี 8 องค์ประกอบ คือ 1) บุคลกิลกัษณะความเป็นพยาบาล 2) การสง่เสริมสขุภาพชุมชน 3) 
การจดัการกับสขุภาพและความเจ็บป่วย 4) การใช้เทคโนโลยี 5) การบริหารและการวิจัย 6) การ
สอนและให้ค าปรึกษา 7) การพิทกัษ์สทิธ์ิของผู้ รับบริการ 8) การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการ
พยาบาล รวมตวับง่ชีท้ัง้สิน้ 44 ตวับง่ชี ้องค์ประกอบเหลา่นีอ้ธิบายความแปรปรวนได้รวมกัน ร้อย
ละ 76.67 
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  Theisen and Sandau (2013) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ Competency of New 
Graduate Nurses: A Review of Their Weaknesses and Strategies for Success” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับพยาบาลจบใหม่ โดยการทบทวนงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องและเป็นจุดอ่อนส าหรับพยาบาลจบใหม่จ านวน 26 เร่ือง ผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์
เอกสารพบว่ามี 6 ด้าน ท่ีพยาบาลจบใหม่ยงัขาดสมรรถนะเหลา่นีไ้ด้แก่ 1) สมรรถนะท่ีเก่ียวข้อง
การสือ่สาร 2) สมรรถนะท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะผู้น า 3) สมรรถนะท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร 4) สมรรถนะ
ท่ีเก่ียวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5) สมรรถนะท่ีเก่ียวข้องกับการเผชิญกับสถานการณ์
พิเศษ 6) สมรรถนะท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการจัดการกับความเครียด ซึ่งผลท่ีได้จาก
การศึกษาสามารถน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการพฒันาสมรรถนะดังกล่าวผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
สถานศกึษา โรงพยาบาล พยาบาลท่ีมีความรู้ความช านาญ ต้องช่วยสง่เสริมการพฒันา ตัง้แต่การ
ก าหนดวตัถปุระสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในหลกัสตูร การสร้างเคร่ืองมือในการประเมินสมรรถนะ 
การสร้างสภาพแวดล้อม การสร้างสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ซึง่จะช่วยพฒันาทกัษะ
ท่ีเป็นจุดอ่อนดงักลา่ว 
 
 Beekelmans, Poell, and Wijk (2013) ได้ท าการศึกษาเร่ือง "Factors influencing 
continuing professional development."  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาปัจจัยท่ีเหมาะสมส าหรับ
พยาบาลในการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ด าเนินการวิจัยโดยใช้
เทคนิควิจัยแบบเดลฟาย สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรพยาบาล ด้านการบริหาร 
ด้านการศึกษา และด้านบริการ จ านวน 38 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 3 รอบ รอบท่ี 1 
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ น าข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ 
สร้างเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณคา่ เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญให้ความเห็นรอบท่ี 2 และ รอบท่ี 
3 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณหาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดการพฒันาวิชาชีพพยาบาลอย่างต่อเน่ือง
เกิดจากความร่วมมือในหลายด้านจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ตัง้แต่คุณภาพของพยาบาลผู้ ให้การดูแล ซึ่งผู้
ท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเพื่อให้การบริการอย่างมืออาชีพ ได้แก่ ผู้ ให้ความรู้ ในการสร้าง
แรงจูงใจ การให้การสนบัสนุน สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ การมีสว่นร่วมจากการท างานสู่
ความเป็นมืออาชีพ นอกเหนือจากให้การสนบัสนุนด้านการเงินเม่ือเกิดภาวะขาดแคลนบุคลากร 
ซึง่ท าให้มีภาระงานท่ีหนกั 
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 Dau Vu Van (2013) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ A Study of Trauma Nursing Core 
Competency Among  Staff Nurses in Vietnamese General Hospitals.” มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ประเมินและเปรียบเทียบสมรรถนะหลกัทางการพยาบาลอุบัติเหตุของพยาบาล  (TNCC) ใน
พยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลทัว่ไปของประเทศเวียดนาม ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งกลุม่
และคัดเลือกได้จ านวน 439 ราย จาก 9 โรงพยาบาลทัว่ประเทศเวียดนาม เคร่ืองมือส าหรับ
ประเมินสมรรถนะหลกัทางการพยาบาลอุบติัเหตุของพยาบาลเป็นแบบประเมินตนเอง  ได้รับการ
พฒันาด้วยการทบทวนงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องร่วมกบัการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในเชิง
ลกึ ประกอบด้วย 8 มิติ จ านวน 48 ข้อ คา่ดชันีความเท่ียง คือ .90 และคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาครอน
บาคเป็น 0.95 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี1้. ระดับคะแนนรวมสมรรถนะหลกัทางการพยาบาล
อุบติัเหตขุองพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลทัว่ไปของประเทศเวียดนามคอ่นข้างสงู ( = 3.01, SD 
= 0.37) 2. ระดับคะแนนสมรรถนะหลกัทางการพยาบาลอุบัติเหตุของพยาบาลประจ าการ
โรงพยาบาลทัว่ไปของประเทศเวียดนามไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง ระดบั
การศึกษา ((มัธยมศึกษา วิทยาลยั และปริญญาตรี) ระหว่างการได้รับการฝึกอบรมและไม่ได้รับ
การฝึกอบรม และระหวา่งการหมนุเวียนสถานท่ีปฏิบติังานกับการไม่หมุนเวียนสถานท่ีปฏิบติังาน 
3. ระดบัคะแนนของ สมรรถนะหลกัทางการพยาบาลอุบติัเหตขุองพยาบาลประจ าการโรงพยาบาล
ทั่วไปของประเทศเวียดนามมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การ
ท างาน(F = 11.73, p = 0.00) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระหวา่งกลุม่ท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1 ถึง 3 
ปี และกลุม่ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ( = 2.61, SD = 28 และ = 3.10, SD = .35) 4. ระดบั
คะแนนของ สมรรถนะหลกัทางการพยาบาลอุบติัเหตุของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลทัว่ไป
ของประเทศเวียดนามมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัระหว่างสถานท่ีท างาน (F = 9.95, p = 
0.00) โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างห้องไอซียูและแผนกฉุกเฉิน ( = 3.23, SD = 0.31 และ = 2.94, 
SD = .33) สรุปการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ ระดบัคะแนนของ สมรรถนะหลกัทางการพยาบาลอุบติัเหตุ
ของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลทั่วไปของประเทศเวียดนามค่อนข้างสูง  ขอเสนอแนะว่า 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล เช่น การศึกษาต่อเน่ืองและระดับการศึกษาควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่ม
พยาบาลนีแ้ละมีความจ าเป็นส าหรับการปรับปรุงโปรแกรมการศึกษาโดยเฉพาะในการพยาบาล
อุบติัเหต ุ 
 
 Boykins (2014)   ได้ท าการศึกษาเร่ือง "Core Communication Competencies in 
Patient-Centered Care." มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพท่ียึดผู้ ป่วยเป็น
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ศูนย์กลางในการดูแล  และการสื่อสารท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลางในการดูแล การประสานงานกับ
ทีมสหวิชาชีพ และการสื่อสารทางระบบสารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการสื่อสารท่ียึด
ผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางท่ีมีประสทิธิภาพนัน้ ต้องค านงึถึงความแตกตา่งของผู้ ป่วยแตล่ะบุคคล การให้
ความส าคญักบัผู้ ป่วยรับฟังปัญหา ความพงึพอใจ ความต้องการการดแูลท่ีตอ่เน่ือง การจัดการกับ
อาการ การพิทกัษ์สทิธ์ิ การให้ค าแนะน าการป้องกนัการเจ็บป่วย การสง่เสริมการมีภาวะสขุภาพท่ี
ดี ซึง่วิธีการสือ่สารสามารถท าได้โดยตรงกบัผู้ ป่วยและผา่นการใช้เทคโนโลยี เช่นอินเตอร์เน็ต 

 

 Wilson (2014)ได้ท าการศึกษาเร่ือง “SPECIAL SUPPLEMENT: Interprofessional 
Global Health Education: Ensuring the Collaborative Promise of 21st Century Global 
Health Practice: Identifying Global Health Competencies to Prepare 21st Century Global 
Health Professionals: Report from the Global Health Competency Subcommittee of the 
Consortium of Universities for Global Health.” ท่ีได้จากการประชุมสมาคมมหาวิทยาลยัท่ี
เก่ียวข้องกบัสขุภาพ ซึง่ประกอบด้วยบุคลากรในหลายสาขาได้แก่ แพทย์ ทนัตแพทย์ เภสชักร นกั
มานุษยวิทยา นักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข นักสุขภาพจิต พยาบาล สาธารณสุข เพื่อระบุ
สมรรถนะทางด้านสุขภาพโลก เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านสขุภาพโลกในศตวรรษท่ี 21 
โดยมีวตัถปุระสงค์ในครัง้นัน้เพื่อ 1) ศึกษาและพฒันาสมรรถนะเฉพาะท่ีเก่ียวกับสขุภาพในระดบั
โลก 2) วางแนวทาง/ระเบียบปฏิบติัสมรรถนะด้านสขุภาพในระดบัโลก 3) ทบทวนความจ าเป็น
ตา่งๆเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการศึกษา ผลจากการประชุมสรุปสมรรถนะท่ีขัน้ต้นต้องมีในการ
ดแูลสขุภาพระดบัโลกมี 12 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการดแูลสขุภาพท่ีเป็นปัญหาในระดบัโลก
หรือ ภาระโรค (global burden of disease) 2) สมรรถนะด้านสุขภาพและการดูแลสขุภาพ 
(globalization of health and healthcare) 3) สมรรถนะด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม (social and 
environments of health) 4) สมรรถนะด้านการเสริมสร้างศกัยภาพ/การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
(capacity strengthening) 5) สมรรถนะด้านการสื่อสาร การประสาน การท างานเป็นทีม ( 
teamwork/ collaboration and communication) 6) สมรรถนะด้านการให้เหตุผลทางจริยธรรม 
(ethical reasoning) 7) สมรรถนะด้านการปฏิบติัอย่างมืออาชีพ (professional practice) 8) 
สมรรถนะด้านการดแูลอย่างเสมอภาค (health equity and social justice) 9) สมรรถนะด้านการ
จัดการ (program management) 10) สมรรถนะด้านสงัคม วฒันธรรม และการเมือง (social, 
cultural and political awareness) 11) สมรรถนะด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (strategic 
analysis) และ 12) สมรรถนะด้านการสือ่สาร (communication) 
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 Fouche, Kenealy, Mace, and Shaw (2014) ได้ท าการศึกษาเร่ือง "Practitioner 
perspectives from seven health professional groups on core competencies in the 
context of chronic care." โดยมีวตัถุประสงค์เป็นการศึกษาเชิงส ารวจใน 7 กลุม่วิชาชีพท่ี
เก่ียวข้องกบัการดแุลสขุภาพผู้ ป่วยเรือ้รัง ได้แก่ 1) แพทย์ 2) พยาบาล 3) นกัอาชีวอนามยั 4) เภสชั
กร 5) นกัสงัคมสงเคราะห์ 6) นกักายภาพบ าบดั และ 7) ผู้ เช่ียวชาญด้านการสื่อสารเพื่อการรักษา 
เพื่อส ารวจความคิดเห็นกับสมรรถนะด้านการดูแลผู้ ป่วยเรือ้รังท่ีควรมี การตัง้ค าถามการวิจัย
อ้างอิงจากองค์การอนามยัโลก ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง โดยการจดั
ประชุมสมัมากลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 20 คน และสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้ปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง 
30 คน ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะท่ีควรมีได้แก่ 1) สมรรถนะด้านทีมการดูแลและการท างาน
เป็นทีม 2) สมรรถนะในการดูแลอย่างมืออาชีพ 3) สมรรถนะด้านการสื่อสาร 4) สมรรถนะด้าน
วฒันธรรม ซึง่มีความจ าเป็นเพื่อการดแูลอยา่งเป็นระบบทัง้ผู้ ป่วย ครอบครัว ผู้ให้การดแูล 
 
 Blažun, Kokol, and Vošner (2015) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “Survey on specific 
nursing competences: Students' perceptions” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะตาม
มมุมองของพยาบาล โดยการส ารวจความคิดเห็นจากพยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญา
โท จ านวน 69 ราย จากมหาวิทยาลยัมาริบอร์ (University of Maribor) และมหาวิทยาลยัโซวีเนีย 
(University Slovenia) ผลจากการส ารวจน ามาวิเคราะห์ข้อมลูหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร พบว่า
สมรรถนะท่ีมีความสมัพนัธ์สงู ได้แก่ การตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทท่ีมีความแตกต่างกัน 
การให้การดูแลในบริบทของความเป็นมืออาชีพ การค านึงถึง ข้อบงัคบั กฎหมาย และจริยธรรม 
และสมรรถนะท่ีมีความสมัพนัธ์น้อย ได้แก่ ภาวะผู้น า การจัดการ สมรรถนะของทีม ซึ่งข้อมูลท่ี
ค้นพบสามารถน ามาปรับปรุงหลกัสตูรในอนาคต น ามาก าหนดวิธีการต่างๆ ท่ีจะน ามาซึ่งการ
เปลีย่นแปลงสมรรถนะตามท่ีต้องการ 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะในเชิงวิชาชีพ
พยาบาล ผู้วิจยัวิเคราะห์สมรรถนะท่ีนกัวิชาการตา่งๆได้เสนอแนวคิดและสรุปดงัข้อมูลท่ีปรากฏใน
ตารางที่ 17  

 

ตารางที่ 17 สรุปสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาล 
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สภาการพยาบาล 
(2556) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

สจุิตรา เหลืองอมรเลิศ 
(ม.ป.ป.) 

√ √ √ √  √  √   √ 
    

ธ ม น พั ช ร์  สิ ม า ก ร 
(2553) 

√ √  √  √       √   

 ปภาชุดา อึง้ภากรณ์  
(2552) 

√  √  √ √    √ 
     

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 
(2550) 

 √ √  √  √   √ √  √   

จินตนา ไพบูลย์ 
ธนานนท์  (2551) 

√ √       √  √ √    

สุ ด า รั ต น์  ค รุ ฑ ก ะ
(2550) √ √ √ √ √ √   √   √  √  

นงพะงา อกัษาเมศ และ
อารีย์วรรณ อ่วมตานี.  
(2556) 

    √ √    √ √ √    

ANMC (2010)  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √    

ANA (2012) √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √    

The Massachusetts 
Department of Higher 
Education.  (2010)  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 

Theisen and Sandau 
(2013) 

√  √  √ √ √  
    

√  
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 จากระบบบริการสุขภาพท่ีมีผลอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกา      
ภิวัตน์จากการใช้ระบบเศรษฐกิจเป็นแรงผลกัดัน การพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาลเพื่อ
รองรับการให้บริการในอนาคตจึงเป็นสิง่ท่ีจ าเป็น เพื่อเป็นการเตรียมผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลให้
มีความพร้อมในการให้บริการทางด้านสุขภาพให้กับประชาชน จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องยงัไม่พบองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ ทศันคติ/พฤติกรรม และ ทกัษะ ท่ีเก่ียวข้อง
กับสมรรถนะในแต่ละด้านโดยเฉพาะ และจากการศึกษาพบว่า สมรรถนะในเชิงวิชาชีพท่ี
นกัวิชาการ องค์กรทางวิชาชีพพยาบาลให้ความส าคญั ประกอบด้วย 1) ความรู้ทางการพยาบาล 
(Knowledge) 2) ด้านการดูแลท่ีมีผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง(Patient Centered Care) 3) ด้านความ
เป็นมืออาชีพ (Professionalism) 4) ด้านภาวะผู้น า (Leadership) 5) ด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิง
ระบบ(System-Based Practice) 6) ด้านสารสนเทศ (Informatics) 7) ด้านการสื่อสาร 
(Communication)  8) ด้านการประสานและท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 9) 
ด้านความปลอดภยั (Safety) 10)  ด้านการปรับปรุงคุณภาพการบริการ (Quality Improvement)  
และ 11) ด้านการใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) ดงันัน้ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศกึษาองค์ประกอบของตวัชีว้ดัสมรรถนะดงักลา่ว ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ ทศันคติ/
พฤติกรรม และทักษะ ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต ดังแสดงภาพที่ 5  
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ภาพที่  5  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 

การศกึษาเอกสารและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบั 

 

- แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะ
และรูปแบบสมรรถนะ 
 

- แนวคิดสมรรถนะทางการพยาบาลของ
มหาวิทยาลยัเมสแซสซูเซส 
 

- การพฒันาบุคลากร 
 

- การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ 
 

- แนวโน้มการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
พยาบาล 
 

ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบั
สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ
โดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic 
Delphi Future) 

ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงั และระดบัสมรรถนะท่ีเป็นจริง 
เชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  

สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 

รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 

 การวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลในปัจจุบัน 2) พฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต  สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 3) ประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา
สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
 การพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือนี ้เป็นการ วิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research ) ท่ีมีทัง้แบบวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ แบบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ผู้วิจยัพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
ด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) และ น ารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
ท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ไปประเมินกับพยาบาลวิชาชีพ 
และนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 ท่ีสงักดักรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ผู้วิจยัแบง่วิธีการด าเนินการวิจยั ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1  ศกึษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล 
 ขัน้ตอนท่ี 2  พฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
 ขัน้ตอนท่ี 3  ประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
  โดยมีรายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจยัในแตล่ะขัน้ตอนดงันี ้ 
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  ขัน้ตอนที่ 1  ศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล
ในปัจจุบัน 
  ผู้วิจยัศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
  1.  วิธีด าเนินการ 
  ผู้ วิจัยท าการศึกษาเอกสารและข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นประเด็นท่ี
เก่ียวกับสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะในเชิงวิชาชีพการพยาบาล  ซึ่งก าหนดโดยสถาบันท่ี
เก่ียวข้องกบัวิชาชีพพยาบาล วา่มีสมรรถนะอะไรบ้าง และมีการจดักลุม่ของสมรรถนะในด้านตา่ง ๆ  
และมีรายละเอียดตวัชีว้ดัของแตล่ะสมรรถนะอยา่งไรบ้าง  
  2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร โดยผู้วิจัยสร้างขึน้เองเพื่อ
รวบรวมและสงัเคราะห์เป็นประเด็นท่ีเก่ียวกับสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาล โดยมีรายการของการวิเคราะห์ คือ สมรรถนะและตวัชีว้ดัของสมรรถนะ จ าแนกตามกลุม่
ของสมรรถนะในองค์ประกอบด้านความรู้  ด้านความรู้ ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล และด้านทกัษะ 
  3.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
   การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้ วิจัยด าเนินการโดยน าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ี
เก่ียวกับสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะในเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีสร้างขึน้ไปให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม หลงัจาก
นัน้จึงน าไปใช้ในการวิเคราะห์เอกสาร  
  4.  เก็บรวบรวมข้อมลู  
   ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจากการวิเคราะห์เอกสารท่ีศกึษาด้วยตนเอง  
  5.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
   ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis) ซึง่เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้หลกัความเป็นเหตุเป็นผล อาศยัการ
ตีความ (Interpretation) จากเนือ้หาข้อมูลในเอกสาร เพื่อสรุปเป็นประเด็น เก่ียวกับศึกษา
สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งก าหนดโดยสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับ
วิชาชีพพยาบาลโดยอ้างอิงจากองค์กรทางการศึกษาพยาบาลขัน้สูงแห่งเมสแซสซูเซส (The 
Massachusetts Department of Higher Education Nursing) เป็นหลกั เน่ืองจากมีการศึกษา
เก่ียวข้องกับวิชาชีพพยาบาลในองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับด้านความรู้ (Knowledge) ด้าน
คณุลกัษณะสว่นบุคคล (Attributes)  และด้านทกัษะ (Skills) และจากการศึกษาข้อมูลในประเทศ
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ไทย ไม่พบการศกึษาท่ีเก่ียวข้องวิชาชีพพยาบาลท่ีมีการศึกษาในประเด็นดงักลา่ว โดยได้จัดกลุม่
ของสมรรถนะ 11 ด้าน มีองค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านความรู้ ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล และด้าน
ทกัษะ ทัง้หมด 186 ตวัชีว้ดั ดงันี ้
  1.  สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge)  โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั 
1) ด้านความรู้ 11 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 11 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 11 ข้อ     
  2.  สมรรถนะด้านการดแูลท่ียดึผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) โดยมี
องค์ประกอบตวัชีว้ดั 1) ด้านความรู้ 4 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 4 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 4 ข้อ 
  3.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั 
1) ด้านความรู้ 7 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 7 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 7 ข้อ 
  4.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั 1) ด้านความรู้ 
5 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 5 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 5 ข้อ 
  5.  สมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) โดยมี
องค์ประกอบตวัชีว้ดั 1) ด้านความรู้ 4 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 4 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 4 ข้อ 
  6.  สมรรถนะด้านสารสนเทศ (Informatics) โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั 1) ด้านความรู้ 
4 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 6 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 6 ข้อ 
  7.  สมรรถนะด้านการสื่อสาร (Communication) โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั 1) ด้าน
ความรู้ 5 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 5 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 5 ข้อ 
  8. สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 
โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั 1) ด้านความรู้ 7 ข้อ 2) ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล 7 ข้อ 3) ด้านทกัษะ   
7 ข้อ 
  9.  สมรรถนะด้านหลกัความปลอดภยั (Safety) โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั 1) ด้าน
ความรู้ 6 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 6 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 6 ข้อ 
  10. สมรรถนะด้านการปรับปรุงคณุภาพ (Quality Improvement)  โดยมีองค์ประกอบ
ตวัชีว้ดั 1) ด้านความรู้ 4 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 4 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 4 ข้อ 
  11.  สมรรถนะด้านการปฏิบติัโดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-Based Practice) 
โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั 1) ด้านความรู้ 5 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 5 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 
5 ข้อ 
 
   



 148 
 
  ขัน้ตอนที่ 2  พัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต  สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
  ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
  1.  วิธีด าเนินการ ดังนี ้
   1.1 ผู้ วิจัยพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต  สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรด้านสขุภาพ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล 
แนวโน้มการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลในอนาคต เพื่อรวบรวมและสรุปเป็นประเด็น 
และน าข้อมลูท่ีวิเคราะห์ได้จากขัน้ตอนท่ี 1 มาเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบสมรรถนะในเชิง
วิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยใช้เทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research)  
  2.  กลุ่มผู้ให้ข้อมลู  
   ผู้วิจัยก าหนดกลุม่ผู้ ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 23 คน ซึ่งได้มาจากการ
เลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจ าแนกกลุม่ของผู้ เช่ียวชาญออกเป็น 4 กลุม่ 
ดงันี ้ 
   2.1  คณะกรรมการสภาการพยาบาล จ านวน 2 คน มีคณุสมบติัตามเกณฑ์ ดงันี ้
    2.1.1 เป็นผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จาก กระทรวงกลาโหม    
    2.1.2 มีคณุสมบติัตามท่ีสภาก าหนด เช่น   
     2.1.2.1ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล
และการผดงุครรภ์  
     2.1.2.2 บตัรสมาชิกสามญัสภาการพยาบาล ท่ียงัไม่หมดอาย ุ
     2.1.2.3 มีความประพฤติท่ีดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
     2.1.2.4 ไม่เคยถกูสัง่พกัใช้ หรือเพิกถอนใบอนญุาต 
     2.1.2.5 ไม่เคยถกูศาลสัง่ให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
     2.1.2.6  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการสภาการพยาบาลติดตอ่กัน  2 วาระ 
     2.1.2.7 ไม่เป็นผู้ท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการเลอืกตัง้ 
    2.1.3 ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจยั 
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   2.2 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการบริหารการพยาบาล จ านวน 8 คน ก าหนด
คณุสมบติัดงันี ้
    2.2.1 มีวฒุิการศกึษาด้านการพยาบาลตัง้แตร่ะดบัปริญญาโทขึน้ไป 
    2.2.2 มีประสบการณ์ในการท างานด้านการบริหารการพยาบาล ในระดับ
หวัหน้าพยาบาลไม่น้อยกวา่ 2 ปี  
    2.2.3 เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหวัหน้า
พยาบาล หวัหน้ากลุม่งานการพยาบาล หรือหวัหน้าฝ่ายการพยาบาล 
    2.2.4 ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจยั 
   2.3 ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาพยาบาล จ านวน 8 คน ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ 
ดงันี ้
    2.3.1 มีวฒุิการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปริญญาโทขึน้ไป 
    2.3.2 มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาการบริหารการพยาบาลหรือการนิเทศ
นกัศกึษาพยาบาลอยา่งน้อย 2 ปี หรือ 
    2.3.3 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสงูสดุ หรือต าแหน่งระดบับริหาร
ของสถาบนัการศกึษาพยาบาล 
    2.3.4 ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจยั 
   2,4 ผู้เช่ียวชาญด้านการปฏิบัติการพยาบาล จ านวน 5 คน ก าหนดเกณฑ์
คณุสมบติั ดงันี ้
    2.4.1 มีวฒุิการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปริญญาโทขึน้ไป 
    2.4.2 มีประสบการณ์ด้านบริหารการพยาบาลหรือด้านวิชาการพยาบาล
อยา่งน้อย 2 ปี 
    2.4.3 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหวัหน้าหอผู้ ป่วย ผู้ตรวจการณ์
พยาบาล และนกัวิชาการของฝ่ายการพยาบาล 
    2.4.4 ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจยั 
           3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
   ผู้ วิจัยพัฒนารูปแบบสมรรถนะในเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)  
ซึง่มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถามความคิดเห็นสองฉบบั โดย
ผู้วิจยัสร้างขึน้เองเพื่อใช้การเก็บข้อมลูสามรอบ ดงันี ้ 
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  รอบที่หน่ึง การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
   ในการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญครัง้นี ้มีการสร้างแบบสมัภาษณ์เก่ียวกับสมรรถนะ
และรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ
ซึ่งเป็นแบบสมัภาษณ์ปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) โดยท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้เอง
จากการน าข้อมลูท่ีวิเคราะห์ได้จากการศกึษาเอกสารและข้อมลูท่ีเก่ียวกับการพฒันาบุคลากรด้าน
สขุภาพ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาล แนวโน้มการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลในอนาคต มาสร้างเป็นข้อค าถาม
แล้วน าไปสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 23 คน โดยผู้วิจัยผู้วิจัยจะสง่หนงัสืออย่างเป็นทางการ
ผา่นค ารับรองจากประธานหลกัสตูรฯ เพื่อขอรับการสมัภาษณ์ด้วยตนเอง พร้อมทัง้สง่บริบทเนือ้หา
ต่างๆท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ลว่งหน้า และจะก าหนด วัน เวลา สถานท่ี ในการสมัภาษณ์ ในการ
สัมภาษณ์ผู้ วิจัยจะขออนุญาตใช้เคร่ืองบันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพน่ิง และจดบันทึกการ
สมัภาษณ์ ซึง่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ เช่ียวชาญ โดยใช้การสมัภาษณ์แบบไม่ชีน้ าและใช้การ
สรุปสะสมตลอดการสมัภาษณ์ ซึ่งผู้ เช่ียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้อย่างเต็มท่ี
เก่ียวกับการก าหนดองค์ประกอบสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต
สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 11 สมรรถนะ 186 ตวัชีว้ดั โดยมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ 
(Knowledge) คุณลกัษณะสว่นบุคคล (Attributes)  และทกัษะ (Skills) แล้วน าค าตอบท่ีได้มา
วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นองค์ประกอบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในแตล่ะด้าน  
  รอบที่สอง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  
   ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบท่ีสองนี ้มีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับรูปแบบสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ โดยน าข้อมูลท่ีวิเคราะห์และสงัเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์ในรอบท่ีหนึ่งจากการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 23 คน โดยใช้แบบสมัภาษณ์ปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง (Structure 
Interview) และจากการรวบรวมการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 23 คน ให้ความ
คิดเห็นวา่ ควรมีการปรับปรุง จดัหมวดหมู่ของสมรรถนะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ โดย
สรุปสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ
ประกอบด้วย 9 สมรรถนะ โดยมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับด้านความรู้ (Knowledge) ด้าน
คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes)  และด้านทักษะ (Skills) มาสร้างเป็นแบบสอบถามใน
ลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แล้วผู้ วิจัยน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 23 คน ซึ่งเป็น
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ผู้ เช่ียวชาญกลุ่มเดียวกับรอบท่ีหนึ่ง พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยน า
ค าตอบท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในรอบท่ีสองมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของแตล่ะข้อค าถาม  
  รอบที่สาม การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
   ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบท่ีสามนี ้มีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับรูปแบบสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ โดยใช้เป็นแบบสอบถามฉบบัเก่ียวกบัแบบสอบถามรอบท่ีสอง แต่มีการเพิ่มค่ามัธยฐาน 
(Median) คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range)  ของแตล่ะข้อค าถามท่ีวิเคราะห์ได้จาก
รอบท่ีสอง พร้อมแสดงเคร่ืองหมายค าตอบของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 23 คน ท่ีตอบในรอบท่ีสองลงใน
แบบสอบถามรอบท่ีสาม เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคนได้ทราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุม่
ท่ีตอบแบบสอบถามในรอบท่ีสองไว้ จากนัน้ผู้ วิจัยน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 23 คน ซึ่งเป็น
ผู้ เช่ียวชาญกลุ่มเดียวกับรอบท่ีสองพิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อยืนยัน
ค าตอบเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ ถ้าผู้ เช่ียวชาญต้องการยืนยนัค าตอบเดิมแต่เป็น
ค าตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขตพิสยัระหว่างควอไทล์ ก็ต้องให้เหตุผลประกอบข้อค าตอบเดิม แล้วน า
ค าตอบท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในรอบท่ีสามมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั
ระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range) คา่เฉลีย่เลขคณิต (Mean) ของแตล่ะข้อค าถามใหม่  
    แบบสอบถามท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามนี ้เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั Rating Scale) โดยก าหนดค่าของคะแนนใน
แตล่ะระดบัไว้ดงันี ้ 
   5 หมายถึง   เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัมากท่ีสดุ 
   4 หมายถึง   เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัมาก  
   3 หมายถึง   เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต  
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง  เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัน้อย 
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   1 หมายถึง   เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
  4.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
   การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสัมภาษณ์ซึ่งท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลรอบท่ีหนึ่งนัน้ ผู้ วิจัยด าเนินการโดยน าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างขึน้ไปให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมหลัง
จากนัน้จึงน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (Content 
Validity) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องระหวา่งวตัถปุระสงค์กบัข้อค าถามเป็นรายข้อ (Index 
of Item Objective Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกข้อค าถาม คือ เป็นข้อ
ค าถามท่ีมี IOC ตัง้แต ่.60 ขึน้ไป และในการวิเคราะห์ผลครัง้นี ้พบวา่ ข้อค าถามมีคา่ IOC ระหวา่ง 
.60 - .80 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด และเม่ือท าการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคณุวฒุิแล้ว จึงน าแบบสอบถามไปใช้สมัภาษณ์กบักลุม่ผู้ให้ข้อมลู  
   การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลรอบท่ีสองและรอบท่ีสามนัน้ ผู้วิจัยด าเนินการโดยน าแบบสอบถามท่ีสร้าง
ขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
เหมาะสม หลงัจากนัน้จึงน าไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสอบถาม และผู้วิจยัท าการประเมินคา่ความสอดคล้องระหวา่งวตัถปุระสงค์กับข้อค าถาม
เป็นรายข้อ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกข้อ
ค าถาม คือ เป็นข้อค าถามท่ีมี IOC ตัง้แต ่.60 ขึน้ไป และในการวิเคราะห์ผลครัง้นี ้พบวา่ข้อค าถาม
ทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และเม่ือท าการปรับปรุงและแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิแล้ว จึงน าแบบสอบถามไปใช้กบักลุม่ผู้ให้ข้อมลู  
  5.  การเก็บรวบรวมข้อมลู  
   5.1 น าโครงร่างการวิจยัพร้อมแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างขึน้ เพื่อด าเนินการขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของกรมแพทย์ทหารเรือ 
เพ่ือเป็นการพิทกัษ์สทิธ์ิของกลุม่ตวัอยา่ง จากนัน้จึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
   5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล รอบท่ีหนึ่ง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองซึ่งได้
จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 23 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบท่ีสองและรอบท่ีสาม 
ผู้วิจยัสง่และรับแบบสอบถามความคิดเห็นด้วยตนเอง โดยผู้วิจยัท าหนงัสือเพื่อขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมลูไปยงัผู้ เช่ียวชาญ  
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  6.  การวิเคราะห์ข้อมลู  
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลในรอบท่ีหนึ่ง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 23 คน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลกัความเป็นเหตุเป็นผล 
อาศยัการตีความ (Interpretation) จากเนือ้หาข้อมูลในการสมัภาษณ์ เพื่อน ามาสรุปเป็นประเด็น
เก่ียวกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ และใช้เป็นข้อมลูในการสร้างแบบสอบถามในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามตอ่ไป 
   ในการวิเคราะห์ข้อมลูในรอบท่ีสอง และรอบท่ีสาม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 23 คน และในสว่นของการแปลผล
ของข้อมูลในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามนัน้ ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวัด
แนวโน้มเข้าสู่สว่นกลาง (Center tendency) ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) และคา่เฉลีย่เลขคณิต (Mean) ดงันี ้ 
   การหาค่ามัธยฐาน (Median)  
  ผู้ วิจัยหาค่ามัธยฐาน (Median) จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด จ านวน 23 คน เพื่อวิเคราะห์วา่ ข้อความท่ีก าหนดนัน้เป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัใด โดยก าหนดเกณฑ์
การแปลความหมายของคา่มธัยฐาน ดงันี ้ 
   4.50 – 5.00 หมายถึง  กลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าเป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัมากท่ีสดุ   
   3.50 – 4.49 หมายถึง  กลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าเป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง  กลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าเป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง  กลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าเป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัน้อย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง  กลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าเป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัน้อยท่ีสดุ 



 154 
 
   โดยมีเกณฑ์ก าหนดวา่ ข้อความนัน้ต้องมีคา่มธัยฐานตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป จึงจะเป็น
ข้อความท่ีกลุม่ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ   
   การหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)  
   ผู้วิจัยหาค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range : IQR) จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด จ านวน 23 คน เพื่อศึกษาการกระจายของความคิดเห็นท่ี
ผู้ เช่ียวชาญตอบเป็นการพิจารณาว่าผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันหรือไม่ โดยใช้การ
ค านวณการหาค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ ท่ี 3 และควอไทล์ท่ี 1 (Q3 – Q1) และมีเกณฑ์
ก าหนดวา่ถ้าข้อความนัน้ต้องมีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range) ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญมีความสอดคล้องกัน แต่ถ้าค่าพิสัยระหว่าง    
ควอไทล์ (Interquartile Range)  สงูกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญไม่มี
ความสอดคล้องกนั  
   หลงัจากเก็บข้อมลูสามรอบแล้วผู้วิจยัคดัเลอืกข้อความท่ีจะมาเป็นกรอบความคิด
ในการอภิปรายผลโดยคัดเลือกข้อความท่ีกลุ่มผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นสมรรถนะเชิง
วิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ท่ีพยาบาลจ าเป็นต้องมีในระดบั
มากถึงมากท่ีสดุ และเป็นข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเท่านัน้ คือ ก าหนด
เกณฑ์การพิจารณาว่าข้อความนัน้ต้องมีค่ามัธยฐาน (Median) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 เท่านัน้ ส่วนข้อความท่ีกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ ท่ีพยาบาลจ าเป็นต้องมีในระดบัท่ีต ่ากวา่ระดบัมากหรือเป็นข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญ
มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันจะถูกตดัทิง้ไป ตวัชีว้ดัท่ีผ่านเกณฑ์ถือว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 23 คน มี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันจะใช้ก าหนดเป็นตวัชีว้ดัของสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือต่อไป  ซึ่งพบว่าสมรรถนะทัง้ 9 สมรรถนะ 112  
ตวัชีว้ดั ผ่านเกณฑ์ทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกัน มีรายละเอียด 
ดงันี ้ 
  1.  สมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) มี 9 
ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ประกอบ 1) ด้านความรู้ 2 ตวัชีว้ดั 2) ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล 3 ตวัชีว้ดั 
และ 3) ด้านทกัษะ 4 ตวัชีว้ดั  
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  2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine 
and Military Medicine) มี 16 ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ประกอบ 1) ด้านความรู้ 5 ตวัชีว้ดั 2) ด้าน
คณุลกัษณะสว่นบุคคล 5  ตวัชีว้ดั 3) ด้านทกัษะ 6 ตวัชีว้ดั 
  3.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) มี 13 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 
องค์ประกอบ 1) ด้านความรู้ 2 ตวัชีว้ดั 2) ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล 5 ตวัชีว้ดั และ 3) ด้าน
ทกัษะ 6 ตวัชีว้ดั 
  4.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) มี 9 ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ประกอบ 1) ด้าน
ความรู้ 1 ตวัชีว้ดั 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 2 ตวัชีว้ดั และ 3) ด้านทกัษะ 6 ตวัชีว้ดั 
  5.  สมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) มี 14 
ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ประกอบ 1) ด้านความรู้ 2 ตวัชีว้ดั 2) ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล 2 ตวัชีว้ดั 
และ 3) ด้านทกัษะ 10 ตวัชีว้ดั 
  6.  สมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and 
Information Technology) มี 15 ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ประกอบ 1) ด้านความรู้ 2 ตวัชีว้ดั 2) ด้าน 
คณุลกัษณะสว่นบุคคล 3 ตวัชีว้ดั และ 3) ด้านทกัษะ 10 ตวัชีว้ดั 
  7.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality 
Improvement) มี 17 ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ประกอบ 1) ด้านความรู้  4 ตวัชีว้ดั 2) ด้านคุณลกัษณะ
สว่นบุคคล 4 ตวัชีว้ดั และ 3) ด้านทกัษะ 9  ตวัชีว้ดั 
  8.  สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and 
Collaboration) มี 12 ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ประกอบ 1) ด้านความรู้ 2 ตวัชีว้ดั 2) ด้านคุณลกัษณะ
สว่นบุคคล 3 ตวัชีว้ดั และ 3) ด้านทกัษะ 7  ตวัชีว้ดั 
  9.  สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Practice) มี 7 ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ประกอบ 1) ด้านความรู้ 1  ตวัชีว้ดั 2) ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล 
1 ตวัชีว้ดั และ 3) ด้านทกัษะ 5 ตวัชีว้ดั 

 

   ในการก าหนดรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญดงันี ้ 
    1) ในกรณีท่ีข้อความของแบบสอบถามรอบท่ีสามของผู้ เช่ียวชาญมีค่า    
มธัยฐานตัง้แต ่3.50 – 4.49 และคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) มีค่าต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญมีความสอดคล้องกันว่าข้อความนัน้เป็น
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สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในระดับ
มาก  
    2) ในกรณีท่ีข้อความของแบบสอบถามรอบท่ีสามของผู้ เช่ียวชาญมีค่ามัธยฐาน 
ตัง้แต ่4.50 – 5.00 และถ้าคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range) มีคา่ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
1.50 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญมีความสอดคล้องกันว่าข้อความนัน้เป็นสมรรถนะ
ชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัมากท่ีสดุ 
 
  ขัน้ตอนที่ 3  ประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

 

  ผู้วิจัยน ารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ ท่ีสร้างขึน้ไปประเมินผล โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้ 

 

  1.  วิธีด าเนินการ 
   1.1 การก าหนดประชากรท่ีใช้ในการประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ได้แก่ 1) พยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 2) พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  3) พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลทหารเรือ
กรุงเทพ มีจ านวนทัง้หมด 1268 คน และ 4) นกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 ท่ีส าเร็จการศึกษา
หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ปีการศึกษา 2559  จ านวน 60 คน(กรม
แพทย์ทหารเรือ, 2559)  
   1.2 การก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
    1.2.1 ประชากรท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพ สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยผู้วิจัย
ค านวณจากประชากร 1,268 คน จากสูตร Taro Yamane  ในระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
ประกายรัตน์ สวุรรณ และ อมรวิทย์ วิเศษสงวน (2555) 
 

       n =  
    2   

 

   n แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
   N แทน ขนาดประชากร 
   e แทนความคลาดเคลือ่นท่ียอมรับได้ (e = 0.05) 
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 ค านวณจากสตูรข้างต้นท่ีก าหนดได้กลุม่ตวัอยา่ง 305 คน และ นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 
4 ท่ีส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 60 คน รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 365 คน จ าแนกตามพืน้ท่ีการปฏิบติังาน  ดงัตารางที ่18 
 
ตารางที่ 18  แสดงจ านวนกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามพืน้ท่ีการปฏิบติังาน  สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
 

    

   1.3 น ารูปแบบการประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ไปประเมินกบักลุม่ตวัอยา่ง 
    1.3.1 กลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลท่ีสงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ จากวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เน่ืองจากหน่วยของ
ประชากรมีลกัษณะใกล้เคียงกนั  (ปญุญพฒัน์ ไชยเมล์, 2557) 
    1.3.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 ท่ีส าเร็จการศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ปีการศกึษา 2559 จากวิธีการเลอืกแบบเจาะจง 
   1.4 น าผลการประเมินมาช่วยในการตัดสินใจดูความเหมาะสมของรูปแบบ
ประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ใน
แตล่ะสมรรถนะ 

 

  2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ด้วยตนเอง ซึ่งได้

การจ าแนกกลุ่มตัวอย่าง 

พืน้ที่การปฏิบัติงาน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
กรุงเทพมหานคร  
– โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 
– วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 

 
602 

 
145 

60 60 
จงัหวดัชลบุรี 
– โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ   

 
617 

 
148 

จงัหวดัสมทุรปราการ 
– โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ  

 
49 

 
12 

รวม 1328 365 
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จากการวิจัยในขัน้ตอนท่ี 2 มาเป็นแนวทางในการสร้างเป็นแบบประเมินสมรรถนะสมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ซึง่เป็นแบบประเมินแบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) โดยก าหนดคา่ของคะแนนแตล่ะระดบั ไว้ดงันี ้ 
    5 หมายถึง เป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัมากท่ีสดุ  
    4 หมายถึง   เป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัมาก  
    3 หมายถึง เป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัปานกลาง  
    2 หมายถึง เป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัน้อย  
    1 หมายถึง เป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

  
  3.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
   การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้ วิจัยด าเนินการโดยน าแบบประเมิน
สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ท่ีสร้างขึน้
โดยคดัเลอืกจากข้อค าถามท่ีมีประเมินค่าความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์กับข้อค าถามเป็น
รายข้อ (Index of Item Objective Congruence : IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ตัง้แต่ .60 ขึน้ไปท่ีได้
จากการพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ ขัน้ตอนท่ี 2 ซึ่งพบว่าข้อค าถามทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความเหมาะสม หลงัจากนัน้จึงน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งจริง  
 

  4.  การเก็บรวบรวมข้อมลู  
   ในการแจกแบบสอบถามเพื่อขอรับการประเมินรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือนัน้ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเพื่อรวบรวม
ข้อมลู ดงันี ้
   4.1 ผู้วิจยัน าหนงัสอืจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เสนอหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพื่อขออนญุาตเก็บรวมรวมข้อมลู 
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   4.2 ด าเนินการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจ ัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการท าวิจยัในมนษุย์ของโรงพยาบาลในสงักดักรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมกับโครงร่างและ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ภายหลงัได้รับการอนมุติัจึงด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมลู  
   4.3 ท าหนงัสอืขออนญุาตเก็บข้อมูลผ่านผู้อ านวยการแต่ละพืน้ท่ี ท่ีคดัเลือกกลุม่
ตวัอย่าง โดยสง่แบบท่ีใช้ในการประเมิน และหนงัสือท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัย
และการท าวิจยัในมนษุย์ สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
   4.4 ผู้วิจยัสง่และรับแบบประเมินด้วยตนเอง หลงัอนมุติัให้เข้าเก็บข้อมลู 
 

  5.  การวิเคราะห์ข้อมลู  
   ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ โดยใช้สถิติพืน้ฐานคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากการตอบแบบประเมินสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือตามสภาพจริงใน
ปัจจุบนัอยูใ่นระดบัใด โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉลีย่เลขคณิต ดงันี ้
    4.50 – 5.00 หมายถึง  เป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัมากท่ีสดุ  
    3.50 – 4.49 หมายถึง เป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัมาก        
    2.50 – 3.49 หมายถึง  เป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัปานกลาง  
    1.50 – 2.49 หมายถึง  เป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัน้อย         
    1.00 – 1.49 หมายถึง  เป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือในระดบัน้อยท่ีสดุ  
    น าผลการวิเคราะห์ข้อมลู ซึง่เป็นคา่เฉลีย่เลขคณิต (Mean) ท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 23 คน ในรอบท่ีสามมาก าหนดเป็นระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงั 
เชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ  แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยวิธีวิเคราะห์ค่าดัชนีล าดบัความส าคัญของ
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ความต้องการจ าเป็นโดยใช้สตูร Modified Priority Needs Index (PNI modified) และวิเคราะห์    
เมทริกซ์ (Matrix Analysis) ซึง่มีสตูรในการค านวณ ดงันี ้สวุิมล วอ่งวาณิช (2558)  
   (PNI modified) - (I – D)   
           D 
   เม่ือ (PNI modified)  คือ คา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น 
     I   คือ คา่เฉลีย่เลขคณิต ( ̅ ) ของบทบาทท่ีคาดหวงั  
     D   คือ คา่เฉลีย่เลขคณิต ( ̅ ) ของบทบาทท่ีเป็นจริง 

   และวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะแต่ละด้านท่ีมีองค์ประกอบ
ด้านความรู้ ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล และด้านทกัษะ เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือท่ีคาดหวงัและสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริงในปัจจุบนั โดยใช้
คา่เฉลีย่เป็นจุดตดั ซึง่วิเคราะห์โดยแบง่ตารางออกเป็น 4 สว่น แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพท่ี
ควรจะเป็นและสภาพท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้นี ้4 สว่นดงักลา่ว คือ สว่นท่ี 1 ดีกว่าเกณฑ์  สว่นท่ี 2 ดีตาม
เกณฑ์  ส่วนท่ี 3 ต ่ากว่าเกณฑ์แต่ยงัไม่น่าห่วง และสว่นท่ี 4  ต ่ากว่าเกณฑ์และต้องปรับปรุง ซึ่ง
ผู้วิจัยปรับการแปลความหมายจาก สุวิมล  ว่องวาณิช  เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ ดงันี ้ 
            (สงู) 5.00 

 

 

 

 

 

             (ต ่า) 0.00                                                                                                    (สงู) 5.00                                    

 

 

    ชอ่ง 1 สมรรถนะดีเกินเกณฑ์ 

 

 

ช่อง 2 สมรรถนะดีตามเกณฑ์ 

  

ช่อง 3 สมรรถนะต ่ากวา่เกณฑ์ 

แตย่งัไม่นา่หว่ง 

 

 

ช่อง 4 สมรรถนะต ่ากวา่เกณฑ์ 

และต้องปรับปรุง 
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ภาพที่ 6 แสดงขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย การพัฒนารูปแบบสมรรถนะ 
เชิงวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

ขัน้ตอนด าเนินการ

วจัิย ขัน้ตอนที่ 1 
ศกึษาสมรรถนะเชิงชาชีพที่
จ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ตามสภาพปัจจบุนั 
 

ขัน้ตอนด าเนินการวจัิย ผลที่ได้รับ 

ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่ก าหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพพยาบาลเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลตามสภาพปัจจบุนั 

ได้สมรรถนะเชิงวิชาชีพ   
ที่ จ า เ ป็ นส าห รั บกา ร
พยาบาลตามสภาพ
ปัจจบุนั 

 

ขัน้ตอนที่ 2 
พัฒนารูปแบบสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับ
การพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 

- การศกึษาเอกสารและข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบัสมรรถนะและรูปแบบ
สมรรถนะวิชาชีพพยาบาลตามสภาพจริง 
- แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะ 
- แนวคิดสมรรถนะทางการพยาบาลของมหาวิทยาลยัเมสแซสซูเซส 
- แนวโน้มการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาลในอนาคต 
- พฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือโดยใช้เทคนิค EDFR (เก็บ
ข้อมลูสามรอบ) จากความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ 23 คน ดงันี ้ 
   1. รอบที่หนึ่ง สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและน าไป
สมัภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ 23 คน แล้วน าข้อมลูมาวิเคราะห์ 
   2. รอบที่สอง สร้างแบบสอบถามในรอบที่สอง โดยน าข้อมูลที่
วิเคราะห์ได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ 23 คน ในรอบที่หนึ่งมา
สร้างเป็นแบบสอบถามในรอบที่สอง และน าไปสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ แล้วน าข้อมลูมาวิเคราะห์ 
   3.  รอบที่สาม สร้างแบบสอบถามในรอบที่สาม โดยการน า
แบบสอบถามรอบที่สองมาแสดงเคร่ืองหมายค าตอบของผู้     
เชียวชาญที่ตอบในรอบที่สองลงในแบบสอบถามพร้อมแสดงค่า     
มัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควลไทล์ของแต่ละข้อค าถามและ
น าไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตอบเพื่อยืนยนัค าตอบเดิมหรืออาจจะเปล่ียน
ความคิดเห็นใหม่ แล้วน าข้อมลูมาวิเคราะห์ข้อมลู 

ได้รูปแบบสมรรถนะเชิง
วิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับ
การพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 

ผลการประเมนิ 
ความต้องการจ าเป็นใน
การพฒันาสมรรถนะเชิง
วิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับ
การพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 

ขัน้ตอนที่ 3 
ประ เม ินความต้อ งกา ร
จ า เ ป็ น ใ น ก า ร พ ัฒ น า
สมรรถนะ เช ิง ว ิช าช ีพ ที่
จ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ 

 

1. น าข้อมลูที่ได้จากขัน้ตอนที่ 2 มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
ประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลตาม
สภาพจริง น าไปประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการ
พฒันาสมรรถนะวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าดัชนีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) และ
วิเคราะห์เมทริกซ์  (Matrix Analysis) ระหว่างสมรรถนะท่ี
คาดหวงัและสมรรถนะตามสภาพจริงโดยใช้คา่เฉล่ียเป็นจุดตดั  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

 จากการวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาสมรรถนะและรูปแบบ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลในปัจจุบนั  2) เพื่อพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  3) ประเมินความต้องการจ าเป็นใน
การพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ
โดยการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการ วิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research ) ท่ีมีทัง้แบบวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และ แบบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ผู้ วิจัยพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดยการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสามรอบ และประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยการวิเคราะห์ค่าดชันีล าดบั
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็นโดยใช้สตูร Modified Priority Needs Index (PNI modified) 
และวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ระหว่างสมรรถนะท่ีคาดหวงัและสมรรถนะตามสภาพจริง โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตัด ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 
ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้  

 

 ขัน้ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลตาม
สภาพปัจจุบนั 

 

 ขัน้ตอนท่ี 2  ผลการพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต  สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 

 

 ขัน้ตอนท่ี 3  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
   

 โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมลูในแตล่ะขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ขัน้ตอนที่ 1  ผลการศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลในปัจจุบัน 

 
 ผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลตาม
สภาพปัจจุบนัท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพทางการพยาบาลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลกัความเป็นเหตุเป็นผล 
อาศัยการตีความ (Interpretation) จากเนือ้หาข้อมูลในเอกสาร เพื่อสรุปเป็นประเด็นเก่ียวกับ
สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล  โดยศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาลแต่ละด้านในองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge) 
คณุลกัษณะสว่นบุคคล (Attributes)  และทกัษะ (Skills) โดยโดยอ้างอิงจากสถาบนัทางการศึกษา
วิชาชีพพยาบาล ขัน้สูงแห่งเมสแซสซูเซส (The Massachusetts Department of Higher 
Education Nursing) เป็นหลกั รวมทัง้น าสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลท่ีก าหนดโดยหน่วยงาน/
องค์กรตา่งๆ ในประเทศมาประยุกต์ใช้ในก าหนดสมรรถนะในแต่ละด้าน จากการศึกษาข้อมูลใน
ประเทศไทย ไม่พบการศกึษาท่ีเก่ียวข้องสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาลท่ีมีการศึกษาสมรรถนะใน
แตล่ะด้านท่ีมีองค์ประกอบความรู้ (Knowledge) คณุลกัษณะสว่นบุคคล (Attributes)  และทกัษะ 
(Skills) ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาและน าข้อมูลจากสถาบันดังกล่าวเพื่อเป็นต้นแบบในการก าหนด
องค์ประกอบตัวชีว้ัดด้านความรู้ ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล และด้านทักษะ ของสมรรถนะ 11 
ด้าน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

  1.  สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) 33 ข้อ โดยมีองค์ประกอบ
ตวัชีว้ดั 1) ด้านความรู้ 11 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 11 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 11 ข้อ ดงันี ้ 
 

   1.1 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่  
    1.1.1 ความรู้ด้านกายภาพ ชีวภาพ ปริมาณและคอมพิวเตอร์ 
    1.1.2 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการทางการพยาบาล และการสือ่สารมา
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาทางการพยาบาล 
    1.1.3 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกบัความเจ็บป่วย 
    1.1.4 ความรู้ในการสือ่สารโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
    1.1.5 ความรู้ด้านจริยธรรม 
    1.1.6 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ท่ีมีความแตกตา่งกนั 
    1.1.7 ความรู้ในการดแูลสขุภาพแบบสากล 
    1.1.8 ความรู้เก่ียวกบันโยบายและระบบการให้บริการด้านสขุภาพ 
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    1.1.9 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการให้บริการ 
    1.1.10 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดแผนการดแูล 
    1.1.11 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพ 

 

   1.2  องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล ได้แก่  
    1.2.1 การให้ความส าคญัและพฒันาความสามารถในการตดัสนิใจทางคลินิก
โดยสามารถให้การปฏิบติัในสาขาวิชาชีพอยา่งมีวิจารณญาณ 
    1.2.2 ตระหนักถึงความส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการทางการพยาบาล และการสือ่สารท่ีจะน าไปใช้เป็นแนวทางในปฏิบติัการพยาบาล 
    1.2.3 ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีภาวะสขุภาพดี 
    1.2.4 ตระหนกัถึงความ ส าคญัของการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการดแูลผู้ ป่วย 
    1.2.5 ให้ความส าคญัและยดึถือคณุธรรม ศีลธรรม หลกักฎหมาย หลกัพืน้ฐาน
ของสงัคมท่ียดึถือเป็นแนวปฏิบติั 
    1.2.6 ค านงึถึงความมีเอกลกัษณ์ของมนษุย์ 
    1.2.7 ค านึงถึงผลกระทบของการใช้ชีวิตประจ าวันผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    1.2.8 ให้ความส าคัญกับนโยบายขององค์กรท่ีมีความแตกต่างกันและ
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลตอ่ผู้ให้บริการสขุภาพ 
    1.2.9 ตระหนักถึงความส าคัญการน าความรู้เพื่อช่วยในการตดัสินใจของ
ตนเองในทางเลอืกปฏิบติั  
    1.2.10 ตระหนกัถึงความส าคญัของแบบแผนการดแูลผู้ ป่วย 
    1.2.11 ตระหนักถึงบทบาทของวิชาชีพตามขอบเขตทางจริยธรรมและ
มาตรฐานทางวิชาชีพ 

 

   1.3  องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่  
    1.3.1 ทกัษะในการแก้ปัญหาอยา่งมีวจิารณญาณ 
     1.3.1.1 บูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 
และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชาติของมนษุย์น ามาใช้ในการปฏิบติัการพยาบาล 
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     1.3.1.2 สามารถน าความรู้เก่ียวกับนโยบายทางสงัคมและเศรษฐกิจมา
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบติัการพยาบาล 
     1.3.1.3 สามารถน าข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคม และวิชาชีพมาเป็น
แนวทางในการปฏิบติัการพยาบาล 
     1.3.1.4 สามารถสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนทางการพยาบาลได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ  
     1.3.1.5 สามารถให้การพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีความแตกต่างด้านวฒันธรรม
ได้อยา่งเหมาะสม 
     1.3.1.6 สามารถให้การพยาบาลท่ีเหมาะกับธรรมชาติของมนุษย์ในแต่
ละช่วงวยั 
    1.3.2 น ากลยุทธท่ีเก่ียวข้องกับการสื่อสารและการให้บริการทางสขุภาพมา
เป็นแนวทางในการปฏิบติัการพยาบาลเพื่อลดปัจจยัเสีย่ง      
     1.3.2.1 น าความรู้ด้านการสง่เสริมสขุภาพมาใช้ในการปฏิบติัการพยาบาล 
     1.3.2.2 น าแนวทางท่ีหลากหลายมาใช้ปฏิบติัทางการพยาบาลเพื่อลด
ปัจจยัเสีย่งตา่งๆ 
     1.3.2.3 น าแผนไปปฏิบติัโดยเน้นการมีสว่นร่วมของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในชุมชน 
     1.3.2.4 ใช้ข้อมลูจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้ ป่วย ญาติ ทีมสขุภาพ เป็นต้น 
เพื่อประเมินประสทิธิภาพ/ผลการปฏิบติัการพยาบาลในการสง่เสริมสขุภาพ 
     1.3.2.5 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ ป่วยได้
อยา่งหลากหลายทัง้ด้านสง่เสริมสขุภาพ และการป้องกนัรักษา 
    1.3.3 การให้การดแูลผู้ ป่วยทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
     1.3.3.1 น าหลกัการบริหารทางการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลอยา่งถกูต้อง และเหมาะสม 
     1.3.3.2 การปฏิบัติการพยาบาลค านึงถึงแบบแผนความเช่ือทาง 
วฒันธรรมที่เก่ียวข้องกบัภาวะสขุภาพของแตล่ะบุคคล 
     1.3.3.3 การปฏิบติัการพยาบาลท่ีค านึงถึงภาวะแทรกซ้อนของโรคและ
ความรุนแรงของโรค 
     1.3.3.4 น าหลกัการฟื้นฟูมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ ป่วยแต่ละรายได้
อยา่งเหมาะสม 
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     1.3.3.5 ให้การดแูลผู้ ป่วยอยา่งเต็มความสามารถจนถึงวาระสดุท้ายของ
ชีวิตเพื่อให้ผู้ ป่วยไปอยา่งสงบ 
    1.3.4 สามารถในการใช้ข้อมูลทางสารสนเทศเพื่อการศึกษาข้อมูลและ
ประเมินผลการดแูล 
     1.3.4.1 น าเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในกระบวนการดูแลและการ
ติดตามอาการผู้ ป่วย     
     1.3.4.2 น าข้อมูลทางการแพทย์ เช่น สถิ ติ ต่างๆ มาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตดัสนิใจเชิงจริยธรรม 
     1.3.4.3 น าเทคโนโลยีทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพใน 
การดแูลผู้ ป่วย 
     1.3.4.4 น าข้อมลูจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน 
และรักษาความปลอดภยัให้กบัผู้ ป่วย 
     1.3.4.5 น าข้อมลูจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสง่เสริมการดูแล
ตนเองของผู้ ป่วย 
    1.3.5 สามารถตดัสนิใจเชิงวิชาชีพในการให้การบริการ 
     1.3.5.1 น าหลกัปฏิบติัทางจริยธรรม มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนด 
การปฏิบติัทางการพยาบาล 
     1.3.5.2 น าแนวคิดการตดัสนิใจเชิงจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มาใช้ในการปฏิบติัการพยาบาล   
     1.3.5.3 ใช้แนวทางจริยธรรมและกฎหมายในการสนับสนุนให้ผู้ ป่วยมี 
ภาวะสขุภาพดี 
     1.3.5.4 น าทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองและทักษะในการ 
ปฏิบติัการพยาบาลมาใช้ในกระบวนการตดัสนิใจทางจริยธรรม 
     1.3.5.5 น าทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองและทักษะในการ
ปฏิบติัการพยาบาลมาใช้ในกระบวนการตดัสนิใจทางจริยธรรม 
     1.3.5.6 ป้องกนัหรือหลกีเลีย่งสถานการณ์ท่ีเป็นข้อจ ากดัทางจริยธรรมที่
อาจท าให้เกิดความไม่ปลอดภยัในการปฏิบติัการพยาบาล 
     1.3.5.7 ให้การดแูลคณุภาพชีวิตผู้ ป่วยจนถึงวาระสดุท้ายของชีวิต 
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    1.3.6 สามารถให้การดูแลผู้ รับบริการท่ีมีบริบทท่ีแตกต่างกันทางวฒันธรรม 
เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
     1.3.6.1 ให้การดแูลอยา่งเป็นองค์รวมภายใต้ความต้องการท่ีหลากหลาย
ในแตล่ะช่วงของชีวิต 
     1.3.6.2 ให้การดแูลร่วมกบัทีมสขุภาพได้อยา่งเหมาะสม 
     1.3.6.3 น านโยบายทางด้านสงัคมและด้านสุขภาพมาใช้ในการดูแล
ผู้ ป่วยท่ีมีความแตกตา่งกนัทัง้ด้านวฒันธรรม เชือ้ชาติศาสนา เพศ อาย ุการด าเนินชีวิต ประจ าวนั 
     1.3.6.4 การสนบัสนนุผู้ ป่วยในการดแูลสขุภาพของตนเอง โดยเฉพาะผู้ ท่ี
มีความอ่อนแอทางสงัคม โดยค านงึถึงศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ 
    1.3.7 สามารถน าสภาพแวดล้อมของโลกมาประยกุต์ใช้การดแูลด้านสขุภาพ 
     1.3.7.1 ให้การดูแลให้เหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมโลก เช่น 
กฎหมายท่ีมีความเป็นสากล การดแูลท่ีมีความเป็นนานาชาติ 
    1.3.8 สามารถน านโยบายขององค์กรและสถานะทางการเงินท่ีมีผลต่อการ
ดแูลผู้ ป่วยมาประยกุต์ใช้  
     1.3.8.1 น าปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายการให้บริการ
ด้านสขุภาพ มาใช้ในการดแูลผู้ ป่วยแตล่ะรายอยา่งเหมาะสม 
     1.3.8.2 ร่วมก าหนดนโยบายด้านสขุภาพท่ีมีผลตอ่วิชาชีพและผู้ ป่วย 
     1.3.8.3 สามารถประมวลคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในระบบการดแูลสขุภาพ 
    1.3.9 สามารถพฒันาการให้บริการโดยบูรณาการความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจยัตา่งๆ 
     1.3.9.1 น าความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไป
ประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสขุภาพท่ีมีความหลากหลายทางด้านวฒันธรรม        
     1.3.9.2 น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติัเพื่อดแูลผู้ ป่วย 
     1.3.9.3 น าผลการวิจัยทางการพยาบาลท่ีเก่ียวข้องมาเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัการพยาบาลเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการ    
     1.3.9.4 พัฒนาคุณภาพการบริการโดยใช้กระบวนการพยาบาลสู่
แผนการดแูลผู้ ป่วย   
     1.3.9.5 น าผลการประเมินคุณภาพการบริการมาปรับปรุงและพฒันา
คณุภาพการดแูลผู้ ป่วย 
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     1.3.9.6 พฒันาการดูแลของผู้ ป่วยโดยให้ผู้ ป่วยได้มีสว่นร่วมในการวาง
แผนการดแูลของตนเอง 
     1.3.9.7 วางแผนการบริการสขุภาพร่วมกับทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องใน
การก าหนดรูปแบบการให้บริการ 
     1.3.9.8 ประเมินผลลพัธ์การดูแลผู้ ป่วยแต่ละรายเพื่อน ามาปรับปรุง
รูปแบบ/ แนวทางการดแูลให้มีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 
    1.3.10 สามารถแสดงบทบาทภาวะผู้น าภายใต้ขอบเขตของงานท่ีปฏิบติั 
     1.3.10.1 บริหารจัดการทางการพยาบาลท่ีตอบสนองกับความต้องการ
และช่วยเพิ่มคณุภาพชีวิตให้กบัผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสม 
     1.3.10.2 วางแผนการดแูลผู้ ป่วยเป็นรายกรณีร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ
ได้อยา่งเหมาะสมกบัชีวิตประจ าวนัของผู้ ป่วย     
    1.3.11 แสดงบทบาทของของวิชาชีพพยาบาลอยา่งเหมาะสม 
     1.3.11.1 มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานและสมรรถนะทางการ
พยาบาลสูก่ารปฏิบติั 
     1.3.11.2 ปฏิบติัตามนโยบายขององค์กร และการปฏิบติัตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
     1.3.11.3 ปฏิบัติงานตามขอบเขตและหน้า ท่ี ท่ีก าหนดภายใต้
พระราชบญัญัติ/ กฎหมายวิชาชีพทางการพยาบาล 
     1.3.11.4 แสดงออกท่ีค านงึถึงคณุคา่ของวิชาชีพท่ีมีความส าคญัตอ่ผู้ ป่วย 
     1.3.11.5 ร่วมมือกบัทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการผู้ ป่วย 
     1.3.11.6 สามารถเจรจาต่อรองกับทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องใน
การให้บริการผู้ ป่วย 
     1.3.11.7 พฒันาเป้าหมายในการปฏิบติังานของตนเองเพื่อพฒันาอาชีพ 
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   2.  สมรรถนะด้านการดูแลที่ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) 12 ข้อ 
โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั 1) ด้านความรู้ 4 ข้อ 2) ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล 4 ข้อ 3) ด้านทกัษะ     
4 ข้อ ดงันี ้ 
 

   2.1 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่  
    2.1.1 เข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของการดูแลท่ีมีผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลางท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัหลากหลายมิติ ได้แก่ 1) ผู้ ป่วย/ครอบครัว/ชุมชน/ค่านิยม 2) การประสานบูรณาการ
การดูแล 3) การให้ข้อมูล/การสื่อสาร/การให้ความรู้ 4) การดูแลความสะดวกสบายของร่างกาย
และให้การสนบัสนนุทางอารมณ์ 
    2.1.2 เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ ป่วยท่ีมาจากความหลากหลายทาง
วฒันธรรม พืน้ฐาน บทบาททางสงัคม/ครอบครัว/ชุมชน  
    2.1.3 เข้าใจแนวคิด/การแสดงออกของผู้ ป่วยทัง้ด้านร่างกายและจิตใจจาก
อาการเจ็บป่วย 
    2.1.4 มีความเข้าใจเก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยอยา่งตอ่เน่ือง 

 

   2.2  องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล ได้แก่  
    2.2.1 ให้ความส าคัญ เคารพในการแสดงการแสดงความคิดเห็น หรือการ
แสดงออกของผู้ ป่วย 
    2.2.2 ให้ความส าคญักบัการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
     2.2.2.1 ตระหนกัถึงผลกระทบจากทศันคติสว่นบุคคล/ความเช่ือท่ีสง่ผล
ตอ่การดแูล 
     2.2.2.2 ตระหนักถึงความส าคัญของผู้ ป่วยในการมีส่วนร่วมการดูแล
สขุภาพของตวัเอง 
    2.2.3 ตระหนักถึงการให้การพยาบาลท่ีเหมาะสมเพื่อจัดการกับอาการ
เจ็บป่วยทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ 
    2.2.4 ให้ความส าคญักบัการดแูล/ติดตามอาการผู้ ป่วยอยา่งตอ่เน่ือง 

 

   2.3  องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่ 
    2.3.1 ให้การดูแลผู้ ป่วยเป็นรายบุคคลทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ เน้นการมี
สว่นร่วมของผู้ ป่วยในการดแูลสขุภาพของตนเอง 
    2.3.2 ให้การดแูลผู้ ป่วยแตล่ะรายที่มีความ แตกตา่งกนัอยา่งเหมาะสม 
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     2.3.2.1 ปรับรูปแบบการดูแล/การปฏิบัติให้เหมาะสมกับพืน้ฐานทาง
วฒันธรรม จริยธรรม ประเพณีความเช่ือของผู้ ป่วย ท่ีจะช่วยสง่เสริมการดแูลสขุภาพตนเอง 
    2.3.3 สามารถประเมินการแสดงออกทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
     2.3.3.1 ประเมินความต้องการของผู้ ป่วยและครอบครัวจากอาการ
เจ็บป่วย 
     2.3.3.2 ประเมินการแสดงออกของผู้ ป่วยจากการดแูลท่ีได้รับ 
    2.3.4 ประเมินผลการดแูลผู้ ป่วยจากน าแผนการพยาบาลไปปฏิบติั เพื่อปรับ
การดแูลผู้ ป่วยให้มีความเหมาะสม 

 

  3. สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  21 ข้อ โดยมีองค์ประกอบ 
ตวัชีว้ดั1) ด้านความรู้ 7 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 7 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 7 ข้อ ดงันี ้ 
 

   3.1  องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
    3.1.1 เข้าใจแนวคิด ขอบเขตการปฏิบติัการพยาบาลท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับ 
    3.1.2 ความรู้ ความเข้าใจท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบติัการพยาบาล 
เช่น ด้านกฎหมาย ด้านจริยธรรม ด้านการก ากบัดแูล 
    3.1.3 ความรู้ความเข้าใจในบริบทท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพและการก ากับดูแล
ตนเองในการปฏิบติัการพยาบาล 
    3.1.4 ความรู้ ความเข้าใจถึงปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการสง่เสริมและ
พฒันาวิชาชีพ 
    3.1.5 ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพของตนเองในการปฏิบติัการพยาบาล เช่น 
เข้าใจในวฒันธรรมทางการพยาบาลและระบบการดแูลสขุภาพ 
    3.1.6 ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของวิชาชีพท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ 
    3.1.7 ความรู้ ความเข้าใจในหลกัจริยธรรม ค่านิยม น ามาใช้ประยุกต์ในการ
ดแูลผู้ ป่วย 

 

   3.2 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล ได้แก่  
    3.2.1 ตระหนกัถึงพฤติกรรมการพยาบาลท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับ 
     3.2.1.1 ให้ความส าคญักับการแสดงออกในการให้บริการที่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ความปลอดภยัของผู้ ป่วย 
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    3.2.2 ตระหนกัถึงความส าคญัของการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบตัิการ
พยาบาล 
    3.2.3 ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาศกัยภาพตนเอง 
     3.2.3.1 ทบทวนประสบการณ์ความรู้ต่างๆ เปิดใจยอมรับในค าติชม 
    3.2.4 ตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
     3.2.4.1 ให้ความส าคญัของกระบวน การติดตามการพฒันาวิชาชีพของ
ตนเอง  
    3.2.5 ตระหนกัถึงความส าคญัในการท าหน้าที่ภายใต้บรรทดัฐานที่ได้รับ
การยอมรับในสาขาวิชาชีพพยาบาลและจากองค์กรด้านสขุภาพอ่ืน 
    3.2.6 มีความคิดริเร่ิมในการพฒันาการดูแลผู้ ป่วย 
    3.2.7 ให้ความส าคญักับการน าเอาหลกัทางจริยธรรม ค่านิยมมาประยุกต์  
ใช้ในการดูแลผู้ ป่วย 

 

   3.3 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่ 
    3.3.1 แสดงบทบาทการปฏิบติัการพยาบาลท่ีได้รับการยอมรับ 
     3.3.1.1 ปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในการให้การบริการ  
    3.3.2 ให้การบริการภายใต้มาตรฐานวิชาชีพพยาบาล 
     3.3.2.1ปฏิบติัภายใต้หลกักฎหมาย จริยธรรม ข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัมาตรฐานวิชาชีพ  
    3.3.3 การแสดงออกท่ีมีความเป็นมืออาชีพ 
     3.3.3.1 น าข้อมลูย้อนกลบั (feed back) มาเป็นแนวทางในการพฒันา
ทกัษะในการปฏิบติัการพยาบาล 
    3.3.4 พฒันาทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการศกึษา สบืค้นความรู้จาก
ฐานข้อมลูมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบติัรวมถึงการหาผู้ให้ค าปรึกษาหรือเป็นพี่เลีย้ง 
    3.3.5 แสวงหาหนทางในการพฒันาวิชาชีพของตนเอง 
     3.3.5.1 แสดงบทบาทท่ีจะสง่เสริมและคงรักษาไว้ซึ่งภาพลกัษณ์ท่ีดีใน
วิชาชีพของตนเอง 
     3.3.5.2 พฒันาองค์ความรู้ น ามาประยุกต์ใช้ในพฒันาทกัษะการปฏิบติั 
การพยาบาลของตนเอง 
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    3.3.6 แสดงบทบาทของการเป็นสมาชิกท่ีดีของวิชาชีพ/ทีมสขุภาพ 
    3.3.7 น าหลกัเกณฑ์ทางจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบติังาน 

 

  4.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) 15 ข้อ โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั       
1) ด้านความรู้ 5 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 5 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 5 ข้อ 

 

   4.1 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
    4.1.1 ความรู้เก่ียวกบัภาวะผู้น าในการให้การบริการทางพยาบาล 
    4.1.2 ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาและคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
    4.1.3 ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัมนษุย์ทัง้การแสดงออกด้านพฤติกรรมและ
การแสดงออกด้านความคิด 
     4.1.3.1 เข้าใจบทบาทหน้าท่ี ทกัษะ ความสามารถของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
     4.1.3.2 เข้าใจในกฎเกณฑ์ตา่งๆ ในการสือ่สาร 
    4.1.4 ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินความต้องการทางด้านจิตใจ เพื่อน ามา
เป็นข้อมลูในการก าหนดแนวทางในการปฏิบติั 
    4.1.5 ความเข้าใจในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

 

   4.2 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล ได้แก่ 
    4.2.1 ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทภาวะผู้น าในการให้การบริการ
ทางการพยาบาล 
    4.2.2 ตระหนกัถึงการให้การบริการท่ีมีความยึดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ ป่วยและองค์การ 
     4.2.2.1 การให้ความส าคญักับการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการ
แก้ปัญหา 
    4.2.3 ตระหนกัถึงความส าคญัในการท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง/ประสานงาน
การดแูลผู้ ป่วยกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ 
     4.2.3.1 การให้ความส าคญักบัคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในทีมสหสาขาวิชาชีพ 
     4.2.3.2 การตระหนกัถึงข้อจ ากัดในบทบาทหน้าท่ีของตนเองและสามารถ 
ขอค าปรึกษาจากทีมสหสาขาวิชาชีพอยา่งเหมาะสม 
     4.2.3.3 การให้ความส าคญักับความคิดใหม่ๆ และวิธีปฏิบติัต่างๆท่ีจะ
สง่เสริมให้อาการผู้ ป่วยดีขึน้  



 173 
 
    4.2.4 ตระหนกัถึงทศันคติความเช่ือ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลท่ีเสริมสร้าง
ความมีภาวะผู้น า 
     4.2.4.1 การเปิดใจรับและน าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ 
     4.2.4.2 ตระหนกัถึงความส าคญัของสภาพแวดล้อมท่ีสามารถสง่เสริมให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมใหม่ๆ 
     4.2.4.3 ตระหนักถึงความส าคัญของวิธีการตัง้ค าถามท่ีมีความ
ประนีประนอม น ามาซึง่การยอมรับ/ได้รับความร่วมมือจากผู้ ป่วย 
    4.2.5 ตระหนกัถึงความส าคญัในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

 

   4.3 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่ 
    4.3.1 แสดงบทบาทภาวะผู้น าทางการพยาบาลสามารถตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม   
    4.3.2 ปฏิบติัการพยาบาลตอ่ผู้ ป่วยด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และไว้วางใจ 
    4.3.3 สามารถให้การดแูลผู้ ป่วยร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ 
     4.3.3.1 สามารถใช้รูปแบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสง่เสริมให้
เกิดความร่วมมือและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดแูลผู้ ป่วย  
     4.3.3.2 สามารถสือ่สารกบัสมาชิกในทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้การดูแล
ผู้ ป่วยมีความตอ่เน่ือง 
    4.3.4 ประเมินข้อจ ากดัของแตล่ะบุคคล 
     4.3.4.1 ความสามารถปรับตวัในสถานการณ์ท่ีตงึเครียด 
     4.3.4.2 แสวงหาท่ีปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าท่ีเหมาะสม 
     4.3.4.3 แสดงบทบาทภาวะผู้น าทางการพยาบาลได้อยา่งเหมาะสม 
    4.3.5 สามารถปฏิบติัการพยาบาลในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
     4.3.5.1 ปฏิบติัการพยาบาลได้ส าเร็จตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
     4.3.5.2 บูรณาการความรู้จากการมีส่วนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพใน
การดแูลผู้ ป่วยให้บรรลเุป้าหมายท่ีก าหนด  
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  5.  สมรรถนะด้านหลักพืน้ฐานในการปฏิบัติ (System-Based Practice) 12 ข้อ 
โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั 1) ด้านความรู้ 4 ข้อ 2) ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล 4 ข้อ 3) ด้านทกัษะ   
4 ข้อ ดงันี ้
   5.1 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
    5.1.1 ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัแผนการปฏิบติัการพยาบาลภายในหนว่ยงาน 
    5.1.2 ความรู้ ความเข้าใจรูปแบบการปฏิบติัการพยาบาลและแผนการดูแล
ผู้ ป่วยภายใต้การบริหารจดัการงบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
    5.1.3 มีความเข้าใจถึงวิธีการให้การพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาซบัซ้อน 
    5.1.4 เข้าใจถึงความสมัพันธ์ระหว่างการปฏิบติัการพยาบาลกับผู้ ป่วยใน
ระบบสงัคมโลก และในองค์การท่ีให้การดแูลทางสขุภาพ 

 

   5.2 2 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล ได้แก่ 
    5.2.1 ค านึงถึงการปฏิบติัการพยาบาลภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความซบัซ้อน
ได้อยา่งเหมาะสมบนพืน้ฐานความสามารถของผู้ ป่วยและทีมท่ีให้บริการ  
     5.2.1.1 ตัดสินใจอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภยัในการปฏิบติัการ
พยาบาล 
    5.2.2 ให้ความส าคัญกับการพยาบาลเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการให้การ
บริการ กบัทรัพยากรที่มีอยู ่
     5.2.2.1 ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมสุขภาพท่ี
ให้บริการ 
     5.2.2.2 ให้ความส าคญักบัระบบการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากร
ในองค์การ 
    5.2.3 ตระหนกัถึงเป้าหมายของคณุภาพในการดแูลผู้ ป่วยท่ีต้องมีความตอ่เน่ือง 
     5.2.3.1 ให้ความส าคัญกับบทบาทของพยาบาลกับการส่งเสริมความ 
สามารถของผู้ ป่วย ครอบครัวในกระบวนการดูแลสขุภาพ  
    5.2.4 ให้ความส าคญักับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการด้านสขุภาพ ทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย นโยบายตา่งๆ 
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   5.3  องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่ 
    5.3.1 ให้การดแูลผู้ ป่วยอยา่งเป็นระบบ   
     5.3.1.1 ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมการพยาบาลในการ
ตดัสนิใจทางคลนิิก 
     5.3.1.2 สามารถแยกแยะปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติังาน 
     5.3.1.3 สามารถแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 
    5.3.2 สามารถให้การดูแลผู้ ป่วย/ กลุ่มผู้ ป่วย โดยใช้สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรที่มีอยู ่
     5.3.2.1 จดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมในการให้การพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมี
ระดบัความรุนแรงของอาการแตกตา่งกนั 
     5.3.2.2 ปฏิบติัการพยาบาลท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม 
     5.3.2.3 ประเมินผลลัพธ์ในการพยาบาล น าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุง
คณุภาพการบริการเพื่อให้บรรลผุลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
    5.3.3 การดแูลท่ีมีความตอ่เน่ือง เพ่ือให้ผู้ ป่วยเกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม 
     5.3.3.1 ให้ข้อมลู/ความรู้เก่ียวกบัอาการของโรค แก่ผู้ ป่วยและครอบครัว
เพื่อสง่เสริมความสามารถในการดแูลตนเอง 
     5.3.3.2 น ากระบวนการแก้ปัญหาทางจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังาน 
    5.3.4 ให้การพยาบาลบนพืน้ฐานความต้องการทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 
กฎหมาย นโยบายด้านสขุภาพ  

 

  6.  สมรรถนะด้านสารสนเทศ (Informatics) 12 ข้อ โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั     
1) ด้านความรู้ 4 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 4 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 4 ข้อ 

 

   6.1 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
    6.1.1 เข้าใช้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาข้อมูล/ความรู้ท่ีมีความ
จ าเป็นส าหรับการพยาบาล 
    6.1.2 เข้าใจวิธีการบนัทึกข้อมูลสขุภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการ
สนบัสนนุการดแูลผู้ ป่วย 
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    6.1.3 เข้าใจวิธีการใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการพฒันาคุณภาพการ
ดแูลผู้ ป่วย 
    6.1.4 ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการจดัการข้อมลูของผู้ ป่วยโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

   6.2 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล ได้แก่ 
    6.2.1 ให้ความส าคญักับทกัษะทาง ด้านคอมพิวเตอร์ในการแสวงหาข้อมูล 
เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 
    6.2.2 ให้ความส าคญักับการบนัทึกข้อมูลสขุภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้
ในการสนบัสนนุการดแูลผู้ ป่วย 
    6.2.3 ให้ความส าคญักับการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพฒันาคุณภาพการ
ดแูลผู้ ป่วย 
    6.2.4 ตระหนกัถึงความส าคญัการรักษาข้อมูลของผู้ ป่วยจากการบันทึกข้อมูล
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

   6.3 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่ 
    6.3.1 ทกัษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองอย่าง
ตอ่เน่ือง 
     6.3.1.1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาข้อมูลเพื่อวางแผนการดูแล
ผู้ ป่วย 
    6.3.2 บนัทกึข้อมลูสขุภาพบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
    6.3.3 น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพ 
การดแูลผู้ ป่วย 
     6.3.3.1 ใช้เป็นข้อมลูเพื่อสนบัสนนุการปฏิบติัการพยาบาล   
     6.3.3.2 ใช้เป็นข้อมลูในการประสานการดแูลกบัทีมสขุภาพ 
     6.3.3.3 ใช้ข้อมลูเพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจทางจริยธรรมในการดูแล
ผู้ ป่วย 
     6.3.3.4 ใช้ข้อมลูเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลลพัธ์ในกระบวนการดแูล
ผู้ ป่วย 
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    6.3.4 ปกป้องข้อมูลของผู้ ป่วยเป็นความลบั จากการบนัทึกข้อมูลทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  7.  สมรรถนะด้านการส่ือสาร (Communication) 15 ข้อ โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั 
1) ด้านความรู้ 5 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 5 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 5 ข้อ ดงันี ้ 
 

   7.1 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
    7.1.1 ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับศัพท์ทางเทคนิคท่ีใช้ในการสื่อสารทาง
การแพทย์  
    7.1.2 ความรู้ความเข้าใจในวิธีการสือ่สารกบัผู้ รับบริการ 
     7.1.2.1 เข้าใจถึงปัจจยัตา่งๆท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสามารถในการสื่อสารท่ี
มีประสทิธิภาพ 
     7.1.2.2 เข้าใจถึงผลกระทบของการสือ่สารท่ีมีผลตอ่การปฏิบติัการพยาบาล 
    7.1.3 ความรู้ ความเข้าใจในหลกัพืน้ฐานของการแสดงออกทางด้านร่างกายและ 
จิตใจ 
    7.1.4 ความรู้ ความเข้าใจในขอบเขตหลกัปฏิบติัของการสือ่สารท่ีมีประสิทธิภาพ 
     7.1.4.1 มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์เพื่อการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและ
แก้ปัญหาความขดัแย้ง 
     7.1.4.2 มีความเข้าใจในหลกัปฏิบติัของวิชาชีพการพยาบาล และหลกัของ
การเจรจาตอ่รองกบัทีมสขุภาพ 
    7.1.5 เข้าใจวิธีการสือ่สารท่ีเหมาะสมกบัผู้ ป่วย ครอบครัว 
     7.1.5.1 เข้าใจวิธีการเรียนรู้ของแตล่ะบุคคลมีความแตกตา่งกนั 
     7.1.5.2 เข้าใจถึงหลกัของการสอนและการเรียนรู้ 

 

   7.2 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล ได้แก่ 
    7.2.1 ตระหนักถึงความส าคัญของศัพท์ทางเทคนิคท่ีใช้ในการสื่อสารทาง
การแพทย์ 
    7.2.2 ให้ความส าคญักบัวิธีการสือ่สารกบัผู้ รับบริการท่ีมีความแตกตา่งกนั 
     7.2.2.1 ให้ความส าคญักับความเช่ียวชาญและมุมมองต่างๆท่ีมีผลต่อ
การสือ่สาร 
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     7.2.2.2 ให้ความส าคญักับวิธีการสื่อสารกับผู้ รับบริการท่ีเหมาะสมกับ
วฒันธรรมและในแตล่ะบุคคล 
     7.2.2.3 ให้ความเคารพในสิทธิสว่นบุคคลในการน าข้อมูลท่ีได้จากการ
สือ่สาร เพื่อวางแผนการดแูล 
    7.2.3 ให้ความส าคญักบัการแสดงออกทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ 
    7.2.4 ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัปฏิบติัในการสื่อสารกับสมาชิกในทีม
สขุภาพและผู้ รับบริการ 
     7.2.4.1 ให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมกบัสมาชิกในทีมสขุภาพในการ
หาข้อยติุของความขดัแย้งและความเห็นท่ีมีความแตกตา่ง 
    7.2.5 ให้ความส าคญักบัวิธีการสือ่สารท่ีเหมาะสมกบัผู้ ป่วย ครอบครัว 

 

   7.3 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่ 
    7.3.1 ใช้ศพัท์ทางเทคนิคในการสือ่สารทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้การสือ่สารด้วยวาจา การเขียน ท่ีรวมถึงการสือ่สารทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
    7.3.2 สามารถเลอืกใช้วิธีการสือ่สารท่ีเหมาะสมกบั เวลา สถานท่ี โอกาส 
     7.3.2.1 ประเมินความพร้อมของผู้ ป่วยก่อนการสือ่สาร 
     7.3.2.2 ประเมินอุปสรรคในการสือ่สารในผู้ ป่วยแตล่ะราย เช่น ความวิตก 
กงัวล ความสามารถในการปรับตวั ระดบัพฒันาการ การเรียนรู้ 
    7.3.3 ประเมินการพดูและการแสดงออก น ามาประยกุต์ใช้ในการสือ่สาร 
     7.3.3.1 ใช้เทคนิคต่างๆในการสื่อสาร เช่น การแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ การตัง้ค าถาม  
    7.3.4 สามารถท าหน้าท่ีของตนเองในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับ
ทีมสขุภาพและผู้ รับบริการ 
     7.3.4.1 มีพฤติกรรมการแก้ปัญหาความขดัแย้งอยา่งเหมาะสม 
     7.3.4.2 บูรณาการการมีสว่นร่วมในการให้ความช่วยเหลือผู้ ป่วย ครอบครัว 
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายท่ีต้องการด้านสขุภาพ 
    7.3.5 ประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้ ป่วย ครอบครัว 
     7.3.5.1 ประเมินความพงึพอใจในการเรียนรู้ของผู้ ป่วย ครอบครัว 
     7.3.5.2 ประเมินปัจจยัท่ีจะสง่เสริมให้ผู้ ป่วย ครอบครัว เกิดการเรียนรู้ 



 179 
 
     7.3.5.3 ให้การช่วยเหลือผู้ ป่วย ครอบครัว เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูล
ทางสขุภาพท่ีถกูต้อง 
     7.3.5.4 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ ป่วย ครอบครัว ในการแสดงออก/การพดู 

 

  8. สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and 
Collaboration) 21 ข้อ โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั 1) ด้านความรู้ 7 ข้อ 2) ด้านคุณลกัษณะสว่น
บุคคล 7 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 7 ข้อ ดงันี ้ 
 

   8.1 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
    8.1.1 เข้าใจข้อจ ากัดของตนเองในการท างานเป็นทีมทัง้ภายในวิชาชีพ
เดียวกนั และสหวิชาชีพอ่ืนๆ     
    8.1.2 เข้าใจขอบเขตการปฏิบติัหน้าท่ีพยาบาลร่วมกบัทีมสหวิชาชีพอ่ืนๆ 
    8.1.3 เข้าใจการดแูลผู้ ป่วยร่วมกบัทีมสหวิชาชีพอ่ืนๆ 
    8.1.4 เข้าใจขอบเขต/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของสมาชิกในการท างานเป็นทีม 
    8.1.5 เข้าใจ รูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้ ป่วย ครอบครัว พยาบาล และสมาชิก
อ่ืนๆในทีมฯ มีความแตกตา่งกัน 
    8.1.6 เข้าใจเก่ียวกบัการท าหน้าท่ีของสมาชิกในทีมท่ีมีประสทิธิภาพ 
    8.1.7 เข้าใจถึงปัจจยัท่ีสง่เสริมหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ีของทีม 
     8.1.7.1 วิธีการปรับปรุง/สนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของทีม 

 

   8.2 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล ได้แก่ 
    8.2.1 ความตระหนกัในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเพื่อสนบัสนุนการท างานเป็นทีมให้มี
ประสทิธิภาพทัง้ภายในวิชาชีพเดียวกัน และสหวิชาชีพอ่ืนๆ 
    8.2.2 ให้ความส าคญักบัมมุมอง/ความคิดเห็นของสมาชิกในทีม 
    8.2.3 ให้ความส าคญักับแบบแผนการดูแลของทีมฯ ท่ีเน้นผู้ ป่วยและครอบครัว
เป็นศนูย์กลางในการดแูล 
    8.2.4 ให้ความเคารพ/ยอมรับในวฒันธรรม  อตัลกัษณ์เฉพาะของแต่ละวิชาชีพ
ในทีม 
    8.2.5 ตระหนกัถึงความส าคญัของการสือ่สารในการท างานเป็นทีม 
    8.2.6 ค านึงถึงปัจจยัเสี่ยงท่ีจะมีผลตอ่ผู้ ป่วย 
    8.2.7 ตระหนกัถึงการท าหน้าท่ีของสมาชิกในทีมท่ีมีความเป็นอิสระ 
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     8.2.7.1 ให้ความส าคญักบักระบวนการแก้ปัญหาของทีม 

 

   8.3 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่ 
    8.3.1 แสดงบทบาทของตนเองในการท างานเป็นทีมได้อยา่งเหมาะสม 
     8.3.1.1 พัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีมของตนเองทัง้ภายในวิชาชีพ
เดียวกนัและสหวิชาชีพอ่ืนๆ 
     8.3.1.2 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์ มั่นคงและยอมรับในมุมมอง/ความ
คิดเห็นท่ีแตกตา่งของแต่ละบุคคลในทีมทัง้ภายในวิชาชีพเดียวกัน และสหวิชาชีพอ่ืนๆ 
    8.3.2 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีภายในขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาลได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
    8.3.3 แสดงบทบาทของการเป็นสมาชิกในทีมฯ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     8.3.3.1 ให้ความรู้/ค าแนะน า ผู้ ป่วย/ครอบครัว เพื่อให้บรรลเุป้าหมายด้าน
สขุภาพท่ีต้องการ 
    8.3.4 สามารถร่วมมือกันปฏิบติังานในสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาได้  
     8.3.4.1 การบริหารจัดการร่วมกันกรณีท่ีขอบเขตงานมีความซบัซ้อนหรือมี
ความคาบเก่ียวกนั 
     8.3.4.2 การบูรณาการให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการดูแลผู้ ป่วยเข้ามามีสว่นร่วมใน
การดแูลผู้ ป่วยร่วมกนั 
    8.3.5 ใช้เทคนิคการสือ่สารในรูปแบบตา่งๆ เพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ 
     8.3.5.1 ใช้เทคนิคการสื่อสารเพื่อการปฏิบติัให้บรรลเุป้าหมายของการดูแล
สขุภาพของทีม 
     8.3.5.2 น าข้อมูลทางการพยาบาลจากการท างานเป็นทีมมาพัฒนา
กระบวนการท างานของตนเอง 
    8.3.6 การปฏิบติัท่ีมีความเสีย่งน้อยท่ีสดุ 
    8.3.7 สามารถใช้ปัจจัยต่างๆท่ีสง่เสริมการปฏิบติัหน้าท่ีของทีมให้บรรลตุาม
เป้าหมาย 
     8.3.7.1 ร่วมปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆท่ีจะสนับสนุนให้การท างานเป็นทีมมี
ประสทิธิภาพ 
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  9.  สมรรถนะด้านหลักความปลอดภยั (Safety) 18 ข้อ โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั 
1) ด้านความรู้ 6 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 6 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 6 ข้อ ดงันี ้ 
 

   9.1 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
    9.1.1 ความรู้ ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลในการ
ปฏิบติังานเพื่อให้เกิดความปลอดภยั 
    9.1.2 ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภยั 
    9.1.3 ความรู้ความเข้าใจในการพฒันาประสทิธิภาพของการเก็บข้อมลู
หนว่ยความจ าและการเรียกคืน/กู้ คืนข้อมลู 
    9.1.4 การวิเคราะห์/แยกแยะ จัดกลุม่ข้อมูลท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดและเป็น
อนัตราย 
    9.1.5 อธิบายการมีสว่นร่วมของผู้ ป่วย ครอบครัว ทีมสขุภาพ ในการสง่เสริม
ด้านความปลอดภยัและการลดข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้  
    9.1.6 ก าหนดกฎระเบียบ/แนวทางปฏิบติัท่ีท าให้เกิดความปลอดภยั 

 

   9.2 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล ได้แก่   
    9.2.1 ตระหนกัถึงข้อจ ากดัทัง้ด้านกายภาพและองค์ความรู้ในการปฏิบติัของ
บุคคล 
    9.2.2 ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติ งานท่ีมีความเป็นมาตรฐานมีความ
ปลอดภยั 
    9.2.3 ตระหนกัถึงความส าคญัทัง้ด้านตวับุคคลและกระบวนการด้านความ
ปลอดภยั 
    9.2.4 ตระหนกัถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดวฒันธรรมด้านความปลอดภยั 
    9.2.5 ให้ความส าคญัเก่ียวกับความปลอดภยัของข้อมลูจากกระบวน การบนัทกึ 
    9.2.6 ให้ความส าคญักบัมาตรการด้านความปลอดภยั 

 

   9.3 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่   
    9.3.1 การปฏิบติังานท่ีมีความปลอดภยั ไม่กอ่ให้เกิดความเสีย่ง 
    9.3.2 สามารถใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์/เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภยั
ในการปฏิบติังาน 
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    9.3.3 ใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการเก็บข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
    9.3.4 รวบรวมข้อมลู/จดักลุม่ข้อมูล และกฎระเบียบในการปฏิบติัเพื่อให้เกิด
ความปลอดภยั 
     9.3.4.1 การจดัระบบการรายงานผลข้อมลูได้อยา่งเหมาะสม 
     9.3.4.2 น าข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวมไปประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้ ป่วย 
    9.3.5 สามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาดน ามาปรับปรุง/พฒันาแนวทางในการ
ปฏิบติังาน 
    9.3.6 น าแนวทางด้านความปลอดภยัมาใช้ในการดแูลผู้ ป่วยเพื่อคณุภาพการ
บริการ 

 

  10. สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) 12 ข้อ โดยมี
องค์ประกอบตวัชีว้ดั 1) ด้านความรู้ 4 ข้อ 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 4 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 4 ข้อ 
ดงันี ้ 
 

   10.1 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่   
    10.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการปรับปรุงคณุภาพการพยาบาล 
    10.1.2 มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลในการให้บริการด้าน
สขุภาพ 
    10.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบักฎเกณฑ์ในการให้การบริการท่ีมีคณุภาพ 
    10.1.4 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการปรับปรุงคณุภาพการบริการ 

 

   10.2 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล ได้แก่   
    10.2.1 ตระหนักถึงการปรับปรุงคุณภาพเป็นส่วนส าคัญของการให้การ
พยาบาล 
    10.2.2 ตระหนกัถึงความส าคญัของกระบวนการพยาบาลท่ีมีความสมัพนัธ์
โดยตรงกบัคณุภาพการบริการ 
    10.2.3 ตระหนกัถึงความส าคญัของมาตรฐานในการให้บริการท่ีมีคณุภาพ 
    10.2.4 ตระหนักถึงความส าคัญในสิ่งท่ีควรท า/ควรปฏิบัติ ในการพัฒนา
คณุภาพการบริการทัง้ในด้านสว่นบุคคลและทีม 
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   10.3 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก ่  
    10.3.1 ค้นคว้าหาความรู้ในการพฒันาคณุภาพการให้บริการในขอบเขตงาม
ท่ีรับผิดชอบและขององค์กร 
    10.3.2 ปฏิบติัตามแผนการพยาบาลและปรับปรุงคณุภาพการบริการตอ่เน่ือง 
    10.3.3 ประเมินผลการปฏิบติัจากเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือเปรียบเทียบจากแนว
ปฏิบติัท่ีเป็นเลศิ 
    10.3.4 น าผลการประเมินการปฏิบติัการพยาบาลมาปรับปรุงการพยาบาล 
เพื่อให้การบริการมีคณุภาพมากขึน้ 
 

  11.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Practice) 15 ข้อ โดยมีองค์ประกอบตวัชีว้ดั 1) ด้านความรู้ 5 ข้อ 2) ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล  
5 ข้อ 3) ด้านทกัษะ 5 ข้อ ดงันี ้ 
 

   11.1 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่   
    11.1.1 เข้าใจวิธีการแสวงหาความรู้โดยใช้วิธีการ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    11.1.2 เข้าใจวิธีการน าข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ ป่วย ครอบครัว มา
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัการพยาบาล 
    11.1.3 เข้าใจในวิธีการค้นคว้าข้อมูลเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ทางคลนิิก 
    11.1.4 อธิบายความแตกตา่งของข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับความคิดเห็น และการ
สรุปความส าคญัของข้อมลู 
    11.1.5 ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกใช้ข้อมูล/หลกัฐานเชิงประจักษ์จากงาน
งานวิจยั 

 

   11.2 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล ได้แก่   
    11.2.1 เห็นความส าคญัของกระบวน การวิจัย/ งานวิจัยมาใช้ในการปฏิบติัการ
พยาบาลเพื่อพฒันาคุณภาพการดแูล 
    11.2.2 ตระหนกัถึงความส าคญัของการน าความรู้ แนวคิดจากการวิจัย มา
ก าหนดเป็นแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลศิ 
 
 



 184 
 
    11.2.3 เห็นความส าคญัของการค้นคว้าหาข้อมลู 
    11.2.4 ตระหนักถึงความส าคญัของข้อมูลและเลือกน ามาใช้ในการปฏิบัติ
ทางคลนิิก 
    11.2.5 ตระหนกัถึงความส าคญัในการตัง้ค าถามเพื่อหาเหตุผลสนบัสนุนการ
ตดัสนิใจเลอืกเลอืกใช้ข้อมลู/หลกัฐานเชิงประจกัษ์จากงานวิจยั 
     11.2.5.1 ให้ความส าคญักบัการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบติังานทางการ
พยาบาลท่ีมาจากงานวิจยั/นวตักรรม  
     

   11.3 องค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก ่  
    11.3.1 การแสวงหาข้อมลูจากผลการวิจยั 
     11.3.1.1 ค้นคว้าหาข้อมลูหรือแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลศิเพื่อน ามาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบติัการพยาบาล 
    11.3.2 น าข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากผลการวิจยัมาใช้ในการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบติัทางการพยาบาล 
    11.3.3 น าความรู้ท่ีได้จาการค้นคว้าวิจยัมาใช้ในการวางแผนการดแูลผู้ ป่วย 
    11.3.4 การปฏิบติัทางคลนิิกโดยการประยกุต์ใช้ข้อมลูจากการวจิยั 
     11.3.4.1 บูรณาการความรู้/ข้อมลูน ามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบติั 
    11.3.5 บูรณาการข้อมูล/หลกัฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัย น ามาใช้ในการ
ก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบติัท่ีเป็นเลศิในหนว่ยงาน    
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ขัน้ตอนที่  2  ผลพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต  สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
 
 ผู้วิจยัพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ โดยศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรด้านสขุภาพ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล แนวโน้มการพัฒนา
สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลในอนาคต เพื่อรวบรวมและสรุปเป็นประเด็น และน าข้อมูลท่ี
วิเคราะห์ได้จากขัน้ตอนท่ี 1 มาเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบสมรรถนะในเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic 
Delphi Future Research) โดยด าเนินการเก็บข้อมูล 3 รอบจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 23 คน ซึ่งมี
รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้ 
 

 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่หน่ึงที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

 

  ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 23 คน มาท าการทอดเทปและใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลกัความเป็นเหตุเป็นผล อาศยัการตีความ (Interpretation) จากเนือ้หา
ข้อมูลในการสมัภาษณ์ เพื่อน ามาสรุปเป็นประเด็นเก่ียวกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับ
การพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ และจดักลุม่ของสมรรถนะในแตล่ะองค์ประกอบ 
  จากผลการวิเคราะห์บทสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญจากการเก็บข้อมูลรอบท่ีหนึ่งสามารถ
วิเคราะห์และสงัเคราะห์เนือ้หาแล้วน าข้อความท่ีมีเนือ้หาในลกัษณะเดียวกันมารวมเข้าด้วยกัน 
น ามาจดัหมวดหมู่ รวมทัง้ข้อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ เช่ียวชาญ เพื่อให้มีความเหมาะสม
กับพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยแบ่งกลุ่มของสมรรถนะในด้านต่างๆ ได้เป็น  9 
สมรรถนะ 112  ตวัชีว้ดั มีรายละเอียด ดงันี ้ 

 

  1.  สมรรถนะด้านการดูแลที่ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) 
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือ
คณุลกัษณะสว่นบุคคล และทกัษะเชิงวิชาชีพ ในการดูแลผู้ ป่วยเป็นรายบุคคลโดยให้ความส าคญั
กับการท าความเข้าใจบริบทและความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ และปรับเปลี่ยน
แผนการดูแลให้เหมาะสมในการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการและการพิทกัษ์สิทธิของกับ 
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ผู้ ป่วย ซึง่มี 9 ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ประกอบ 1) ด้านความรู้ 2 ตวัชีว้ดั 2) ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล 
3 ตวัชีว้ดั 3) ด้านทกัษะ 4 ตวัชีว้ดั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 

   1.1 ตัวชีว้ัดด้านความรู้ของสมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
(Patient Centered Care) ได้แก่ 
    1.1.1 มีความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาสขุภาพของผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสมถกูต้อง 
    1.1.2 มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการแต่ละคนอย่างเป็น
องค์รวม ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม จิตวิญญาณ   
 

   1.2 ตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคลของสมรรถนะด้านการดแูลท่ียดึผู้ ป่วยเป็น
ศนูย์กลาง (Patient Centered Care) ได้แก่ 
    1.2.1 ตระหนกัถึงความส าคญัของบูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติของมนุษย์ น ามาใช้ในการพฒันา
ตนเองเพื่อการแสดงออกทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมทัง้  4 ด้าน ได้แก่  การส่งเสริม การป้องกัน 
การรักษา การฟืน้ฟู 
    1.2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยและญาติเข้ามามีสว่นร่วมในการวางแผนการดูแล
อยา่งเหมาะสม 
    1.2.3 ให้ความส าคญักับแผนการดูแลท่ีเหมาะสมกับพืน้ฐานทางวฒันธรรม 
ประเพณี ความเช่ือ ท่ีจะช่วยสง่เสริมการดแูลสขุภาพของตนเอง 

 

   1.3 ตัวชีว้ัดด้านทักษะของสมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
(Patient Centered Care) ได้แก่ 
    1.3.1 ทักษะในการปฏิบติัการพยาบาลอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการ 
    1.3.2 ให้การพยาบาลโดยค านงึถึงสทิธิผู้ ป่วยเป็นส าคญั 
    1.3.3 ให้การดูแลแบบผสมผสานความรู้ทางการพยาบาลกับการดูแลเชิง
จิตวิทยาสงัคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน าการดูแลสขุภาพ สง่เสริม
สขุภาพ การดแูลด้านสวสัดิการสงัคม 
    1.3.4 ให้การดแูลทกุมิติภาวะสขุภาพของปัจเจกบุคคลอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แต่ยงั
ไม่เจ็บป่วยจนวาระสดุท้ายของการเจ็บป่วย 
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 2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine   and 
Military Medicine) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ 
เจตคติหรือคุณลกัษณะส่วนบุคคล และทักษะ ในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล เวช
ศาสตร์ทางทะเล และเวชศาสตร์ทหาร ในการดูแลทหารท่ีปฏิบติัตามภารกิจของกองทพั และกลุม่
ประชากรท่ีมีสภาวะทางสขุภาพ การเจ็บป่วย การท างาน และความเสีย่ง หรือจากสาธารณภยั/ภยั
พิบติั ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะกับท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางน า้ ทะเล และชายฝ่ัง  ซึ่งมี 16 ตวัชีว้ัด 
ได้แก่ องค์ประกอบ 1) ด้านความรู้ 5 ตวัชีว้ดั 2) ด้าน คุณลกัษณะสว่นบุคคล 5 ตวัชีว้ดั 3) ด้าน
ทกัษะ 6 ตวัชีว้ดั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 

   2.1 ตวัชีว้ัดด้านความรู้ของสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์
ทหาร (Maritime Medicine   and Military Medicine) ได้แก่ 
    2.1.1 มีความรู้ในการให้บริการด้านสขุภาพส าหรับผู้ ท่ีจะปฏิบติังานทางทะเล
ทัง้สขุภาพทางกายและจิต 
    2.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ในการให้บริการแก่ทหารเก่ียวกบัการสง่เสริม
สขุภาพ การป้องกนัควบคมุโรค การรักษาพยาบาลและการฟืน้ฟูสขุภาพ 
    2.1.3 พฒันาความรู้ งานวิจยั เพื่อให้การดูแล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหาร
ได้อยา่งมีคณุภาพ 
    2.1.4 ให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัตนเม่ือเกิดสาธารณภยั 
/ภยัพิบติั ทัง้ในระยะก่อนเกิด ขณะเกิด และหลงัเกิด   
    2.1.5 บูรณาการความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัการพยาบาลในสถานการณ์  
สาธารณภยั/ภยัพิบติัได้   

 

    2.2 ตวัชีว้ดัด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลของสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทาง
ทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine   and Military Medicine) ได้แก่ 
     2.2.1 ตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาความสามารถของ
ตนเองในการดแูล ป้องกนั การพยาบาลแก่ผู้ประสบภยัทางทะเล 
     2.2.2 ตระหนกัถึงความส าคญัและให้การสนบัสนุนการปฏิบติัการทาง
ทหารของกองทพัในทกุสถานการณ์ 
     2.2.3 ตระหนกัถึงความส าคญัในบทบาทของตนเองในการท างานร่วมกบั

ทีมสขุภาพเม่ือเกิดสาธารณภยั/ภยัพิบติั 



 188 
 
     2.2.4 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติในทุก
สถานการณ์ โดยไม่จ าแนกเชือ้ชาติ และศาสนา 
     2.2.5 ให้ความส าคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ช่วยเหลอืตนเองและผู้ อ่ืนเม่ือเกิดสาธารณภยั/ภยัพิบติั 

 

    2.3 ตวัชีว้ดัด้านทกัษะของสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์
ทหาร (Maritime Medicine   and Military Medicine) ได้แก่ 
     2.3.1ให้การดูแลผู้ประสบภัยทางทะเลในภาวะฉุกเฉิน ตัง้แต่ การปฐม
พยาบาล ด าเนินการเคลื่อนย้าย สง่ต่อผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจากจุดเกิดเหตุ สง่ต่อสถานพยาบาลท่ี
เหมาะสม 
     2.3.2 ให้การดแูลผู้ประสบภยัทางทะเลเพื่อฟืน้ฟูสขุภาพ ทัง้ด้านร่างกาย  
และจิตใจ 
     2.3.3 ให้การดูแลสุขภาพทหารเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพให้ 
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของกองทพั   
     2.3.4 สามารถด าเนินการเคลื่อนย้าย ส่งต่อ และส่งกลบัผู้ ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจากภาคสนามได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
     2.3.5 ให้การพยาบาลทหารท่ีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่าง
เหมาะสม   
     2.3.6 ประเมินสถานการณ์จากการเจ็บป่วย น ามาทบทวน/ปรับแผนใน
การให้การบริการท่ีเหมาะสม 

 

  3.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง พฤติกรรมของ
พยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือคุณลกัษณะส่วนบุคคล และ
ทกัษะเชิงวิชาชีพ รวมทัง้ใช้ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการท างานท่ีรับผิดชอบ ตระหนกัถึง
คณุคา่ของวิชาชีพในการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ป่วยในบริบทท่ีมีความ
หลากหลาย ภายใต้ขอบเขตพระราชบัญญัติกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์  
จริยธรรมทางการพยาบาล จรรยาบรรณพยาบาล และ การก ากับดูแลขององค์กรวิชาชีพ  การ
พฒันาความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน การประเมินตนเองอย่างสม ่าเสมอ มีทักษะการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองด้านวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอย่างมี
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ประสทิธิภาพ และตอ่เน่ือง ซึง่มี 13 ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ประกอบ 1) ด้านความรู้ 2 ตวัชีว้ดั 2) ด้าน
คณุลกัษณะสว่นบุคคล 5 ตวัชีว้ดั 3) ด้านทกัษะ 6 ตวัชีว้ดั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 

   3.1 ตวัชีว้ดัด้านความรู้ของสมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
ได้แก่  
    3.1.1 เข้าใจขอบเขตและหน้าท่ีการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริยธรรมทางการพยาบาล ข้อบังคบัต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัข้อจ ากดัและเงื่อนไขของการปฏิบติัวิชาชีพพยาบาล 
    3.1.2 แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาศาสตร์ทางวิชาชีพน ามาประยุกต์ใช้
ในการพฒันาทกัษะในการปฏิบติัการพยาบาล 

 

   3.2 ตัวชีว้ดัด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลของสมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) ได้แก่  
    3.2.1 ตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทวิชาชีพภายใต้พระราชบัญญัติ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริยธรรมทางการพยาบาล ข้อบังคบัต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัข้อจ ากดัและเงื่อนไขของการปฏิบติัวิชาชีพพยาบาล 
    3.2.2 รัก เต็มใจ และมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานในวิชาชีพ เพื่อน าความก้าวหน้า
สู้วิชาชีพ 
    3.2.3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ     
    3.2.4 ให้ความส าคัญกับการพฒันาเป้าหมายในการปฏิบติังานของตนเอง
เพื่อพฒันาอาชีพ เพื่อสามารถให้การพยาบาลในระดบัสากลได้ 
    3.2.5 ตระหนกัถึงความส าคญัการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ติดตามความรู้
ใหม่ๆและก้าวทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อ่ืนๆ 

 

   3.3 ตวัชีว้ดัด้านทกัษะของสมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
ได้แก่ 
    3.3.1 สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบติัการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตดัสินใจเชิงจริยธรรม และน าไปใช้ในการให้การพยาบาล
อยา่งเหมาะสม  
    3.3.2 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีทัง้การด ารงตนและการปฏิบติังานในหน้าท่ี 
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    3.3.3 ให้บริการทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ และกระบวนการ
พยาบาล    
    3.3.4 ควบคุม ก ากับตนหรือผู้ ร่วมงานในวิชาชีพให้ปฏิบติัหน้าท่ีตาม พรบ.
วิชาชีพ การพยาบาลและการผดงุครรภ์ 
    3.3.5 น าข้อมูลย้อนกลบั (feed back) ท่ีได้จากแหลง่ต่างๆ ไปใช้เพื่อการ
ปรับปรุง พฒันาทกัษะในการให้บริการ 
    3.3.6 มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการพยาบาลกับ
หนว่ยงาน/องค์กรท่ีตนเองปฏิบติังานอยู ่   

  

  4.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาล
วิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือคุณลกัษณะส่วนบุคคล และทกัษะเชิง
วิชาชีพ ในการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าตดัสินใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถให้เหตุผล
ทางวิชาการในการเป็นท่ีปรึกษา หรือเพื่อโน้มน้าว จูงใจ ให้บุคคลหรือทีมท่ีเก่ียวข้องแสดง
พฤติกรรมอนัท่ีจะได้มาซึง่ความส าเร็จของเป้าหมายท่ีต้องการหรือขององค์กร ซึง่มี 9 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 
องค์ประกอบ 1) ด้านความรู้ 1 ตวัชีว้ดั 2) ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล 2 ตวัชีว้ดั 3) ด้านทกัษะ 6 
ตวัชีว้ดั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 

   4.1 ตวัชีว้ดัด้านความรู้ของสมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) ได้แก่  
    4.1.1 ศกึษาสถานการณ์ทัง้ในปัจจุบนัและคาดการณ์อนาคต จากผลกระทบ
ภายนอกทัง้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และทางสงัคมและเทคโนโลยีมาวางแผนการปฏิบติังาน
ในหนว่ยงาน ให้สอดคล้องกบันโยบาย วิสยัทศัน์ขององค์กร  

 

   4.2 ตวัชีว้ดัด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคลของสมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) 
ได้แก่ 
    4.2.1 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ๆให้กับ
หนว่ยงาน เพื่อน ามาซึง่การเปลีย่นแปลงท่ีมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ 
    4.2.1 มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดและกล้าตัดสินใจในการ
ปฏิบติังาน 

 

   4.3 ตวัชีว้ดัด้านทกัษะของสมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) ได้แก่ 
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    4.3.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
สามารถแก้ปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ปกติและฉกุเฉิน 
    4.3.2 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางวิชาการเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนมี
ความคิดคล้อยตาม และสามารถปฏิบติังานได้เป็นผลส าเร็จ 
    4.3.3 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้สามารถเจรจาต่อรองกับสหสาขา
วิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการดูแลผู้ ป่วย 
    4.3.4 สามารถให้ค าปรึกษาหรือเป็นพี่เลีย้งทางด้านสขุภาพ เพื่อน าไปใช้ปฏิบติั
ได้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพปัญหา และสถานการณ์ 
    4.3.5 ผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีของหนว่ยงาน/องค์กร 
    4.3.6 แสดงความเป็นผู้ น าและมีความรู้ทางวิชาการท่ีเกือ้กูลประโยชน์ต่อ
สาธารณสขุ และสงัคม   
 

  5.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) 
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่สะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือ
คุณลกัษณะสว่นบุคคล และทกัษะเชิงวิชาชีพ ในการน านโยบายของระบบการดูแลสขุภาพของ
หน่วยงาย/องค์กร และทรัพยากรที่มีอยู ่ มาใช้ในการให้บริการผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ อย่างมี
ประสิทธิภาพบนฐานขององค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง ซึ ่งมี 14 ตัวชีว้ดั ได้แก่ 
องค์ประกอบ 1) ด้านความรู้ 2 ตวัชีว้ดั 2) ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล  2 ตวัชีว้ดั  3) ด้านทกัษะ 10 
ตวัชีว้ดั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 

   5.1 ตวัชีว้ดัด้านความรู้ของสมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ (System-
Based Practice) 
    5.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความเช่ือมโยงของนโยบายระบบสขุภาพ ปัจจัย
ทางสงัคม เศรษฐกิจ ท่ีมีผลตอ่การให้บริการ 
    5.1.2 มีความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อให้การ
ดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอยา่งเหมาะสม 

 

   5.2 ตวัชีว้ัดด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลของสมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิง
ระบบ (System-Based Practice) 
    5.2.1 ค านึงถึงปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายในการ
ให้บริการสขุภาพของหน่วยงาน เพื่อให้การดแูลสขุภาพผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างเหมาะสม 
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    5.2.2 ให้ความส าคัญการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการ  

 

   5.3 ตัวชีว้ัดด้านทักษะของสมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-
Based Practice) 
    5.3.1 ให้การดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ โดยบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 
    5.3.2 คิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดูแลสขุภาพของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
    5.3.3 เลือกใช้วิธีแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบททางสขุภาพท่ีมีการเปลีย่นแปลง   
    5.3.4 ประเมินความต้องการของผู้ ป่วยอยา่งครอบคลมุ 
    5.3.5 วางแผนการดูแลสุขภาพร่วมกัน ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ ป่วยและ
ญาติ อยา่งมีประสทิธิภาพ เหมาะสม คุ้มคา่ 
    5.3.6 ปฏิบติัการพยาบาลโดยค านึงถึงนโยบายในการให้บริการด้านสขุภาพของ
หนว่ยงาน/องค์กร และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ      
    5.3.7 ก ากับ ติดตาม ประสานงาน และสนบัสนุนให้การดูแลผู้ ป่วยเป็นไป
ตามแผน 
    5.3.8 บันทึกรายงานทางการพยาบาลท่ีสามารถสะท้อนการใช้กระบวนการ
พยาบาลท่ีมีคณุภาพ 
    5.3.9 ประเมินผลลพัธ์ทางการพยาบาล เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงคุณภาพ
การบริการ 
    5.3.10 ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการได้รับบริการท่ีดี 

 

  6.  สมรรถนะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and 
Information Technology) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถ
ด้านความรู้ เจตคติหรือคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะ ในการติดต่อสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทัง้ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ครอบครัว กลุ่มวิชาชีพ/ทีมสหสาขาท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยสามารถสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารด้นสุขภาพจากแหล่งความรู้ท่ีน่าเช่ือถือ สามารถจัดระบบสารสนเทศ และใช้ข้อมูล
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สารสนเทศทางการพยาบาล ในการบริหารจัดการ การดูแลช่วยเหลือผู้ ใช้บริการ การวิจัยและ
พฒันาคณุภาพการพยาบาล ซึง่มี 15 ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ประกอบ 1) ด้านความรู้ 2 ตวัชีว้ดั 2) ด้าน
คณุลกัษณะสว่นบุคคล 3 ตวัชีว้ดั 3) ด้านทกัษะ 10 ตวัชีว้ดั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 

   6.1 ตวัชีว้ดัด้านความรู้ของสมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Communication and Information Technology) 
    6.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจการสื่อสารในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสมกับ 
เวลา สถานท่ี โอกาส และบุคคล 
    6.1.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูล ส่งข้อมูล รับข้อมูลด้าน
สขุภาพของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Personal Health Records: PHRs) 

 

   6.2 ตัวชีว้ัดด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของสมรรถนะด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology) 
    6.2.1 ตระหนกัถึงความส าคญัของการสือ่สารกบัผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ 
    6.2.2 สนับสนุนการด าเนินงานสารสนเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics performance support system) 
    6.3.3 ให้ความส าคัญกับการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการไว้เป็นความลบั 

 

   6.3 ตวัชีว้ดัด้านทกัษะของสมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Communication and Information Technology) 
    6.3.1 สามารถสือ่สารกบัผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ญาติ และบุคลากรในทีมสขุภาพ
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
    6.3.2 มีทกัษะในการเจรจาตอ่รอง และบริหารความยดัแย้งในทีม/ระหว่างทีม
สขุภาพ ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการและญาติ 
    6.3.3 ใช้ศพัท์ทางเทคนิคในการสื่อสารทางการแพทย์กับกลุม่วิชาชีพ/ทีมสห
สาขา อยา่งถกูต้อง 
    6.3.4 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลในการดูแล
ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ     
    6.3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพจากแหล่งความรู้ต่างๆท่ีเช่ือถือได้
ผา่นเครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้ในประเทศหรือตา่งประเทศได้ 
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    6.3.6 สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Technology based learning) 
เช่น การศกึษาด้วยตนเองผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ การให้ความรู้กบัผู้ ป่วยทางวีดิทศัน์ 
    6.3.7 สามารถใช้ข้อมูลระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Management 
Information System: MIS) เพื่อการวิเคราะห์ตดัสินใจและชีน้ าแนวทางการให้บริการทางการ
พยาบาลได้อยา่งเหมาะสม 
    6.3.8 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสขุภาพระหว่างหน่วยงานใน
ระบบสขุภาพ (Health Information Exchange: HIE) ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์    
    6.3.9 สามารถเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารทางสขุภาพผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6.3.10 สามารถใช้ข้อมูลทางสารสนเทศเพื่อสนบัสนุน ประสาน และพฒันา
คณุภาพดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 

  7.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality 
Improvement) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ 
เจตคติหรือคุณลกัษณะสว่นบุคคล และทกัษะเชิงวิชาชีพ ความสามารถในการให้บริการผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการโดยพฒันา ปรับปรุงแนวทางในการให้บริการอย่างต่อเน่ือง  ภายใต้ระบบการประกัน
คุณภาพการพยาบาล เพื่อให้ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการได้รับการดูแลในขอบเขตท่ีรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมี 17 ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ประกอบ 1) ด้านความรู้ 4 ตวัชีว้ดั 2) ด้านคุณลกัษณะ
สว่นบุคคล 4 ตวัชีว้ดั 3) ด้านทกัษะ 9 ตวัชีว้ดั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 

   7.1 ตัวชีว้ัดด้านความรู้ของสมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Quality Improvement) 
    7.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ปฏิบติังานตามท่ีหนว่ยงาน/องค์กรก าหนด 
    7.1.2 มีความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการพยาบาล
ของหนว่ยงาน/องค์กร 
    7.1.3 ค้นหาความรู้เพิ่มเติมมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังาน แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ทางการพยาบาลทัง้ภายในและภายนอกหนว่ยงาน/องค์กร 
    7.1.4 ศกึษา ค้นคว้าวิธีการปฏิบติัท่ีดี เช่น นวตักรรมการดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ 

 

   7.2 ตวัชีว้ดัด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคลของสมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพ
อยา่งตอ่เน่ือง (Continuous Quality Improvement) 
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    7.2.1 ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภยั
ในการปฏิบติังาน 
    7.2.2 ให้ความส าคญักับพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ียึดหลกัความปลอดภยั
อยา่งสม ่าเสมอ 
    7.2.3 สนบัสนนุการจดัการความรู้ หรือการพฒันาการปฏิบติังานในหน่วยงาน/
องค์กร ของตน 
    7.2.4 ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับประกัน
คณุภาพของหนว่ยงาน/องค์กร 

 

   7.3 ตัวชีว้ัดด้านทักษะของสมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Quality Improvement) 
    7.3.1 ปฏิบติัตามแผนการปฏิบติังานท่ีหนว่ยงาน/องค์กรก าหนด 
    7.3.2 ปฏิบัติการพยาบาลท่ีไม่ท าให้เกิดผลกระทบกับการให้บริการผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณ   
    7.3.3 ตรวจสอบความปลอดภยัในการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 
    7.3.4 บนัทกึอุบติัการณ์เสีย่ง จดัเก็บข้อมลูอยา่งเป็นระบบ และน าความเสี่ยง
ไปวางแผนการบริหารความเสีย่ง 
    7.3.5 ประเมินตนเอง การค้นหาความเสีย่ง น าไปพฒันาแนวทางการปฏิบติังาน 
    7.3.6 วิเคราะห์กระบวนการดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ น ามาปรับปรุงกระบวนการ/
ลดขัน้ตอนการปฏิบติั เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ 
    7.3.7 ประเมินผลคณุภาพทางการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล 
และจากผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพการบริการอยา่งตอ่เน่ือง 
    7.3.8 น าผลการประเมินคุณภาพจากภายนอกมาใช้ในการปรับปรุง พฒันา
คณุภาพการพยาบาล เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนักบัหนว่ยงาน/องค์กรอ่ืน 
    7.3.9 ปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
Quality Improvement; CQI) โดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
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  8.  สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and 
Collaboration) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้  
เจตคติ หรือคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ ในการท าหน้าท่ีของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้การให้การพยาบาลท่ีมีการท างานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ท่ีได้ร่วม
ก าหนดวัตถุประสงค์ วางแผนการท างาน มีการประสานความร่วมมือ มีการแบ่งภาระงาน 
ช่วยเหลือ สนบัสนุนพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการด าเนินไปอย่างราบร่ืน 
และบรรลเุป้าหมายของการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี 12 ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ประกอบ 1) 
ด้านความรู้ 2 ตวัชีว้ดั 2) ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล 3 ตวัชีว้ดั 3) ด้านทกัษะ 7 ตวัชีว้ดั โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้ 
 

   8.1 ตัวชีว้ดัด้านความรู้ของสมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม 
(Teamwork and Collaboration) 
    8.1.1 เข้าใจขอบเขต/บทบาทของการท าหน้าท่ีประสานงานในทีม 
    8.1.2 ความรู้ความเข้าใจบทบาทของตนเองท่ีมีต่องานท่ีรับผิดชอบ และ
เข้าใจบทบาทของสมาชิกอ่ืนๆ 

 

   8.2 ตวัชีว้ดัด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคลของสมรรถนะด้านการประสานและการ
ท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 
    8.2.1 ตระหนกัถึงหน้าท่ีในการประสานการท างานในทีมเพื่อให้การบริการมี
ประสทิธิภาพ 
    8.2.2 ตระหนักถึงความส าคัญของสมาชิกทุกคนในทีมการพยาบาลและ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
    8.2.3 ให้ความส าคญักับสมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมกันในการก าหนด
มาตรฐานการท างาน 

 

   8.3 ตัวชีว้ัดด้านทักษะของสมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม 
(Teamwork and Collaboration) 
    8.3.1 ฟังความคิดเห็นของสมาชิก น ามาประมวลผลใช้ประกอบการตดัสินใจ
ในการปฏิบติังาน 
    8.3.2 ประสานความร่วมมือในทีม ระหว่างทีม สร้างเครือข่าย ระหว่าง
หนว่ยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยให้การช่วยเหลอืระหวา่งสมาชิก การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
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    8.3.3 สร้างสมัพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีม กล่าวถึงสมาชิกในทีมอย่าง
สร้างสรรค์ช่ืนชม ให้ก าลงัใจ แสดงน า้ใจ สง่เสริมความสามคัคี      
    8.3.4 ปฏิบติัตามคา่นิยมของทีมและกฎระเบียบท่ีก าหนด 
    8.3.5 พฒันาศกัยภาพการท าหน้าท่ีของตนในทีมให้มีประสทิธิภาพ 
    8.3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์ ไว้วางใจ ให้เกียรติ และเคารพใน
มมุมอง/ความคิดเห็นท่ีแตกตา่งของแตล่ะบุคคลในทีมสขุภาพ 
    8.3.7 ให้ความช่วยเหลือแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปัน
ภาระงาน และแบง่บนัผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

 

  9.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based Practice) หมายถึงพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ 
เจตคติหรือคุณลกัษณะสว่นบุคคล และทกัษะในการหาข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ท่ีมีอยู่ในขณะนัน้ ซึ่งได้
จากสืบค้น วิเคราะห์ สงัเคราะห์อย่างเป็นระบบ มาพิจารณาตัดสินใจทางเลือกเพื่อปรับปรุง
มาตรฐานและคุณภาพของการปฏิบติัการพยาบาล ซึ่งมี 7 ตวัชีว้ดั ได้แก่ องค์ประกอบ 1) ด้าน
ความรู้ 1 ตวัชีว้ดั 2) ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล 1 ตวัชีว้ดั 3) ด้านทกัษะ 5 ตวัชีว้ดั โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้ 
 

   9.1 ตวัชีว้ดัด้านความรู้ของสมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ (Evidence-Based Practice)   
    9.1.1 ศึกษาหาความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่างๆท่ีมี
ความเช่ือถือได้ และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

 

   9.2 ตัวชีว้ัดด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของสมรรถนะด้านการปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-Based Practice) 
    9.2.1 ตดัสนิใจเลอืกงานวิจยัตามระดบัความนา่เช่ือถือ หรือจากหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ มาใช้ในกระบวนการพยาบาลได้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของ
ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ 

 

   9.3 ตวัชีว้ดัด้านทกัษะของสมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ (Evidence-Based Practice) 
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    9.3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและ
ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ประสบการณ์และหลกัฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีปลอดภัยและมี
คณุภาพในการให้บริการผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ 
    9.3.2 สามารถใช้ผลการวิจยัหรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาบูรณาการปรับปรุง 
พฒันาคณุภาพการปฏิบติัการพยาบาล ก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบติังานอยา่งสร้างสรรค์และ
มีประสทิธิภาพ 
    9.3.3 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลลพัธ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติตาม
หลกัฐานเชิงประจกัษ์และปรับปรุงการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง   
    9.3.4 ใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์พฒันารูปแบบการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจาก
การปฏิบติังานประจ าพฒันาสูง่านวิจยั (Routine to Research: R to R) 
    9.3.5 แลกเปลีย่นเรียนรู้ผลลพัธ์ทางการพยาบาล จากการใช้ข้อมูล/แนวทาง
ท่ีได้จากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ระหวา่งผู้ปฏิบติัหรือผู้ เช่ียวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกนั 

 

 หลังจากได้รวบรวมสมรรถนะและตัวชี ว้ัดท่ีวิ เคราะห์ สังเคราะห์ได้ รวมทัง้จาก
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในรอบท่ีหนึง่มาสร้างเป็นแบบสอบถามในรอบ
ท่ีสอง ซึ่งเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) แล้วสง่กลบัให้ผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 23 คน ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญกลุม่เดียวกันกับรอบท่ีหนึ่ง พิจารณาและตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์
ทหารเรือ โดยพิจารณาวา่สมรรถนะและตวัชีว้ดัท่ีวิเคราะห์และสงัเคราะห์ได้จากการสมัภาษณ์รอบ
ท่ีหนึ่งนัน้ มีความจ าเป็นส าหรับพยาบาล สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อรองรับการพยาบาลใน
อนาคตในระดบัมากท่ีสดุ ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบัน้อย หรือ ระดบัน้อยท่ีสดุ เพื่อใช้เป็น
ข้อมลูในการคดัเลอืกตวัชีว้ดัของแตล่ะสมรรถนะ ในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามตอ่ไป 
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 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูรอบที่สองและรอบที่สามจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม   

 

    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญ
จ านวนทัง้หมด 23 คน น าเสนอข้อมลูตามตารางที่ 19  ได้ดงันี ้ 
 

ตารางที่ 19 แสดงข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้เช่ียวชาญ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
  ชาย 
  หญิง  

 
2 

21 

 
8.70 

91.30 
รวม 23 100 

ระยะเวลาของการมีประสบการณ์ที่ เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
พยาบาล 
   มากกวา่ 20 ปี – 25 ปี 
   มากกวา่ 25 ปี – 30 ปี 
   มากกวา่ 30 ปี – 35 ปี 
   มากกวา่ 35 ปี – 40 ปี 

 
 
6 
2 
8 
7 

 
 

26.09 
8.70 

34.78 
30.43 

รวม 23 100 
 

  จากตารางที่ 19 วิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ 

  ในการส ารวจข้อมลูเก่ียวกบัเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้ เช่ียวชาญ) จ านวน 23 คน 
พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คือ เพศหญิงจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 91.30 และเพศชาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70  

 

  ในการส ารวจข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพพยาบาลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผู้ มีประสบการณ์มากกว่า 30 – 35 ปี คือ มี
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 รองลงมา คือ เป็นผู้ มีประสบการณ์มากกว่า 35 – 40 ปี มีจ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.34 เป็นผู้ มีประสบการณ์มากกว่า 20 – 25 ปี มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.09 และเป็นผู้ มีประสบการณ์มากกวา่ 25 – 30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ตามล าดบั 
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  สรุปได้วา่ จากจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญ จ านวนทัง้หมด 23 
คน นัน้ สว่นใหญ่เป็นผู้ เช่ียวชาญเพศหญิง คือมีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 สว่นใหญ่
เป็นผู้ มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพพยาบาลมากกว่า 30 – 35 ปี คือ มีจ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.78 

 

   ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลูในรอบท่ีสองนัน้ มีการสร้างแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้าง
ขึน้เองโดยน าข้อมูลท่ีวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์ในรอบท่ีหนึ่งมาสร้างเป็น
แบบสอบถามในลกัษณะมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั แล้วผู้วิจัยน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 23 
คน ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญกลุ่มเดียวกับรอบท่ีหนึ่ง พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
โดยน าค าตอบท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบท่ีสองมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) 
ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของแต่ละข้อค าถาม เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้ เช่ียวชาญไว้
พิจารณาในการยืนยนัค าตอบ หรือเปลีย่นแปลงค าตอบในรอบท่ีสามตอ่ไป และในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในรอบท่ีสามนี ้มีการสร้างแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เอง โดยใช้แบบสอบถามฉบับ
เดียวกบัแบบสอบถามในรอบท่ีสอง แต่มีการเพิ่มค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) ของแตล่ะข้อค าถามท่ีวิเคราะห์ได้จากรอบท่ีสอง พร้อมแสดงเคร่ืองหมาย
ค าตอบของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 23 คน ท่ีตอบในรอบท่ีสองลงในแบบสอบถามรอบท่ีสาม เพื่อให้
ผู้ เช่ียวชาญแต่ละคนได้ทราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุม่ท่ีตอบแบบสอบถามในรอบท่ี
สองไว้ จากนัน้ผู้วิจยัน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 23 คน ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญกลุม่เดียวกับรอบท่ีสอง
พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อยืนยันค าตอบเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนความ
คิดเห็นใหม่ ถ้าผู้ เช่ียวชาญต้องการยืนยันค าตอบเดิมแต่เป็นค าตอบไม่ได้อยู่ในขอบเขตพิสัย
ระหวา่งควอไทล์ ก็ต้องให้เหตผุลประกอบข้อค าตอบเดิม แล้วน าค าตอบท่ีได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมลูในรอบท่ีสามมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) คา่เฉลีย่เลขคณิต (Mean) ของแตล่ะข้อค าถามใหม่  
 

  หลงัจากเก็บข้อมลูในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามแล้วผู้วิจัยด าเนินการคดัเลือกข้อความ
ท่ีกลุ่มผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ท่ีพยาบาลจ าเป็นต้องมีในระดับมากถึงมากท่ีสุด และเป็น
ข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเท่านัน้ คือ ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาว่า
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ข้อความนัน้ต้องมีค่ามัธยฐาน (Median) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 เท่านัน้ สว่นข้อความท่ีกลุ่มผู้ เช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นว่าเป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ใน
ระดบัท่ีต ่ากวา่ระดบัมากหรือเป็นข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกนัจะถกูตดัทิง้ไป  
 

  และในการก าหนดรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญดงันี ้ 
   1) ในกรณีท่ีข้อความของแบบสอบถามรอบท่ีสามของผู้ เช่ียวชาญมีค่ามัธยฐาน
ตัง้แต่ 3.50 – 4.49 และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) มีค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
1.50 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญมีความสอดคล้องกันว่าข้อความนัน้เป็นสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัมาก  
   2) ในกรณีท่ีข้อความของแบบสอบถามรอบท่ีสามของผู้ เช่ียวชาญมีค่ามัธยฐาน 
ตัง้แต ่4.50 – 5.00 และถ้าคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range) มีคา่ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
1.50 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญมีความสอดคล้องกันว่าข้อความนัน้เป็นสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัมากท่ีสดุ  

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้ เช่ียวชาญ) ในรอบท่ีสองและรอบท่ีสาม 
และการคดัเลอืกตวัชีว้ดัของแตล่ะสมรรถนะท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ดงัปรากฏในตารางท่ี 
20 ตอ่ไปนี ้ 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคัดเลือกตัวชีว้ัดสมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered 
Care) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา   
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

1.  สมรรถนะด้านการดูแลที่ยดึผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) 
1.1 ตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
1) มีความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ท่ี
เ ก่ียวข้องไปประยุกต์ใ ช้ ในการแก้ปัญหา
สขุภาพของผู้ป่วย 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
4.91 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
2) มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการแต่ละคนอย่างเป็นองค์รวม ทัง้
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิต
วญิญาณ   

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.87 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

1.2 ตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ 
1) ตระหนักถึงความส าคัญของบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์
พื น้ ฐ านและศาสต ร์ อ่ื นๆ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ งกับ
ธรรมชาติของมนุษย์น ามาใช้ในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือการแสดงออกทางวิชาชีพอย่าง
เหมาะสมทัง้ 4 ด้าน ได้แก่  การส่งเสริม การ
ป้องกนั การรักษา การฟืน้ฟ ู

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.57 
4.74 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคัดเลือกตัวชีว้ัดสมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered 
Care) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ตอ่) 

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

2) เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยและญาติเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนการดแูลอย่างเหมาะสม 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.83 
5.00 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

3) ให้ความส าคญักับแผนการดแูลท่ีเหมาะสม
กบัพืน้ฐานทางวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 
ท่ีจะช่วยสง่เสริมการดแูลสขุภาพของตนเอง 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.74 
4.96 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
1.3 ตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่ 
1) มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลอย่าง
ถูก ต้อง  เหมาะสมกับสถานการ ณ์  และ
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.52 
4.87 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
2) ให้การพยาบาลโดยค านึงถึงสิทธิผู้ ป่วยเป็น
ส าคญั 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
5.00 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

3) ให้การดแูลแบบผสมผสานความรู้ทางการ
พยาบาลกับการดูแลเชิงจิตวิทยาสังคมและ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น ให้ค าปรึกษา 
แนะน าการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ การ
ดแูลด้านสวสัดกิารสงัคม 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.57 
4.83 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

4) ให้การดแูลทุกมิติภาวะสขุภาพของปัจเจก
บุคคลอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ยังไม่เจ็บป่วยจน
วาระสดุท้ายของการเจ็บป่วย 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.61 
4.87 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
  

  จากผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 20 พบว่าในการคดัเลือกตัวชีว้ดัของสมรรถนะท่ี
เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตวัชีว้ดัท่ีมีค่ามัธยฐาน (Median) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่า
พิสยัระหว่างควอไทล์  ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบว่า ตัวชีว้ัดสมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง (Patient Centered Care) ทัง้องค์ประกอบด้าน ความรู้ ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล 
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และด้านทกัษะ ผลการพิจารณาทัง้รอบสองและรอบสาม คือ มีค่ามัธยฐาน มากกว่า 4.50 และมี
ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.00  แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อ
ตวัชีว้ดัของสมรรถนะนี ้เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรม
แพทย์ทหารเรือ ในระดบัมากท่ีสดุ และความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อตัวชีว้ดันีมี้ความ
สอดคล้องกนั 
 

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคัดเลือกตัวชีว้ัดสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime 
Medicine and Military Medicine) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 

สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
ข้อมูล 

Me
dia

n 
IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine)  
2.1 ตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
1) มีความรู้ในการให้บริการด้านสุขภาพ
ส าหรับผู้ ท่ีจะปฏิบัติงานทางทะเลทัง้สุขภาพ
ทางกายและจิต 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.70 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
2) สามารถบูรณาการความรู้ในการให้บริการ
แก่ทหารเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกนัควบคมุโรค การรักษาพยาบาลและการ
ฟืน้ฟสูขุภาพ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.48 
4.65 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

 

3) พัฒนาความรู้ งานวิจัย เพ่ือให้การดูแล 
ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหารได้อย่างมี
คณุภาพ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.61 
4.83 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
4) ให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบตัิตนเม่ือเกิดสาธารณภัย /ภัยพิบตัิ ทัง้ใน
ระยะก่อนเกิด ขณะเกิด และหลงัเกิด   

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.65 
4.65 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
5) บูรณาการความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตักิารพยาบาลในสถานการณ์ สาธารณภัย/
ภยัพบิตัไิด้   

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.61 
4.87 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคัดเลือกตัวชีว้ัดสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime 
Medicine and Military Medicine) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ตอ่) 

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

2.2 ตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ 
1) ตระหนักและให้ความส าคญัในการพฒันา
ความสามารถของตนเองในการดแูล ป้องกัน 
การพยาบาลแก่ผู้ประสบภยัทางทะเล 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.65 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
2) ตระหนักถึงความส าคัญและให้การ
สนบัสนนุการปฏิบตัิการทางทหารของกองทัพ
ในทกุสถานการณ์ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.74 
4.96 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
3) ตระหนักถึงความส าคัญในบทบาทของ
ตนเองในการท างานร่วมกับทีมสขุภาพเม่ือเกิด
สาธารณภยั/ภยัพบิตั ิ

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.65 
4.78 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
4) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย/ภัยพิบตัิในทุกสถานการณ์ โดยไม่จ าแนก
เชือ้ชาต ิและศาสนา 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.70 
4.83 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
5) ให้ความส าคญัและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการช่วยเหลือตนเองและผู้ อ่ืน
เม่ือเกิดสาธารณภยั/ภยัพบิตั ิ

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.57 
4.74 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
2.3 ตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่  
1) ให้การดแูลผู้ประสบภัยทางทะเลในภาวะ
ฉุกเฉิน ตัง้แต่ การปฐมพยาบาล ด าเนินการ
เคล่ือนย้าย สง่ตอ่ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการจากจดุเกิด
เหต ุสง่ตอ่สถานพยาบาลท่ีเหมาะสม 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.48 
4.74 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

2) ให้การดแูลผู้ประสบภัยทางทะเลเพ่ือฟืน้ฟู
สขุภาพ ทัง้ด้านร่างกาย และจิตใจ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.48 
4.74 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

 



 206 
 
ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคัดเลือกตัวชีว้ัดสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime 
Medicine and Military Medicine) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ตอ่) 

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

3) ให้การดแูลสุขภาพทหารเพ่ือเตรียมความ
พร้อมด้านสขุภาพให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
ภารกิจของกองทพั   

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.70 
4.78 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
4) สามารถด าเนินการเคล่ือนย้าย ส่งต่อ และ
สง่กลบัผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจากภาคสนามได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.65 
4.74 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
5) ให้การพยาบาลทหารท่ีได้รับบาดเจ็บจาก
การปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.70 
4.74 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

6) ประเมนิสถานการณ์จากการเจ็บป่วย น ามา
ทบทวน/ปรับแผนในการให้การบริการ ท่ี
เหมาะสม 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.65 
4.78 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
 

 จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 21 พบว่าในการคดัเลือกตวัชีว้ดัของสมรรถนะท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตวัชีว้ดัท่ีมีค่ามัธยฐาน (Median) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยั
ระหวา่งควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบวา่ ตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวช
ศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) ทัง้องค์ประกอบด้าน ความรู้ ด้าน
คณุลกัษณะสว่นบุคคล และด้านทกัษะ ผลการพิจารณาในรอบท่ีสอง มี 3 ตวัชีว้ดั ท่ีมีค่ามัธยฐาน
ระหวา่ง 3.50 – 4.49  แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือวิเคราะห์ 
ข้อมลูในรอบท่ีสามพบว่า คือ มีค่ามัธยฐาน มากกว่า 4.50 และมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) 
ไม่เกิน 1.00  แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อตัวชีว้ัดของสมรรถนะนี ้เป็น
สมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในระดับ
มากท่ีสดุ และความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ตวัชีว้ดันีมี้ทัง้รอบท่ีสองและรอบท่ีสามความ
สอดคล้องกนั 
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ  
และการคดัเลอืกตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์
การพิจารณา  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

3. สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
3.1 ตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
1) เข้าใจขอบเขตและหน้าท่ีการปฏิบัติงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติกฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาลและ การผดงุครรภ์  จริยธรรมทางการ
พยาบาล ข้อบังคับต่างๆ  ท่ี เ ก่ียว ข้องกับ
ข้อจ ากัดและเง่ือนไขของการปฏิบัติวิชาชีพ
พยาบาล  

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.75 
4.91 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

2) แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาศาสตร์
ทางวิชาชีพน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ทกัษะในการปฏิบตักิารพยาบาล 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
3.2 ตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ 
1) ตระหนักถึงความส าคญัของบทบาทวิชาชีพ
ภายใต้พระราชบัญญัติกฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริยธรรมทางการ
พยาบาล ข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อจ ากัด
และเง่ือนไขของการปฏิบตัวิชิาชีพพยาบาล  

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.74 
4.91 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

2) รัก เต็มใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบตัิงานใน
วชิาชีพ เพ่ือน าความก้าวหน้าสู้วชิาชีพ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.83 
4.96 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถน าไป
ประยุกต์ ใ ช้ ในการปฏิบัติ งาน ไ ด้อย่ าง มี
ประสทิธิภาพ     

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
4) ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานของ
ตนเองเพ่ือพัฒนาอาชีพ เพ่ือสามารถให้การ
พยาบาลในระดบัสากลได้ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.65 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ  
และการคดัเลอืกตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์
การพิจารณา (ตอ่) 

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

5) ตระหนักถึงความส าคญัการพฒันาตนเอง
อย่างตอ่เน่ือง ตดิตามความรู้ใหม่ๆและก้าวทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของศาสตร์ทางการ
พยาบาลและศาสตร์อ่ืนๆ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.83 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

3.3 ตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่ 
1) สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตัิการพยาบาล
และการผดงุครรภ์ ตดัสินใจเชิงจริยธรรม และ
น าไปใช้ในการให้การพยาบาลอย่างเหมาะสม 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.83 
4.91 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

2) ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทัง้การด ารงตน
และการปฏิบตังิานในหน้าท่ี 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
4.96 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

3) ให้บริการทางการพยาบาลตามมาตรฐาน
วชิาชีพ และกระบวนการพยาบาล 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
4.91 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

4) ควบคมุ ก ากับตนหรือผู้ ร่วมงานในวิชาชีพ
ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีตาม พรบ.วิชาชีพการพยาบาล
และการผดงุครรภ์ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
4.91 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
5) น าข้อมลูย้อนกลบั (feed back) ท่ีได้จาก
แหล่งต่างๆ ไปใช้เพ่ือการปรับปรุง พัฒนา
ทกัษะในการให้บริการ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.87 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
6) มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบตัทิางการพยาบาลกบัหน่วยงาน/องค์กรท่ี
ตนเองปฏิบตังิานอยู่    

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.61 
4.91 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
 

 จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 22 พบว่าในการคดัเลือกตวัชีว้ดัของสมรรถนะท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตวัชีว้ดัท่ีมีค่ามัธยฐาน (Median) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยั
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ระหว่างควอไทล์ ( IQR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบว่า ตัวชีว้ัดสมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) ทัง้องค์ประกอบด้านความรู้ ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล และด้านทกัษะ ผล
การพิจารณาทัง้รอบสองและรอบสาม คือ มีคา่มธัยฐาน มากกวา่ 4.50 และมีค่าพิสยัระหว่างควอ
ไทล์ (IQR) เทา่กบั 0.00  แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อตวัชีว้ดัของสมรรถนะนี ้
เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ใน
ระดบัมากท่ีสดุ และความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ตวัชีว้ดันีมี้ความสอดคล้องกนั 
 

ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคดัเลอืกตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 
Me

dia
n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

4. สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) 
4.1 ตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
1) ศึกษาสถานการณ์ทัง้ ในปัจจุบันและ
คาดการณ์อนาคต จากผลกระทบภายนอกทัง้
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคม
และเทคโนโลยีมาวางแผนการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสยัทัศน์
ขององค์กร 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.61 
4.78 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

4.2 ตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ 
1) ให้ความส าคญักับการพฒันาวิธีการท างาน
ในรูปแบบใหม่ๆให้กับหน่วยงาน เพ่ือน ามาซึ่ง
การเปล่ียนแปลงท่ีมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.83 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
2) มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิด
และกล้าตดัสนิใจในการปฏิบตังิาน 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.83 
4.96 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

4.3 ตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่ 
1) มีความสามารถในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถ
แก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ปกติ
และฉกุเฉิน 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.83 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคดัเลอืกตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา 
(ตอ่) 
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

2) มีความสามารถในการให้ เหตุผลทาง
วิชาการเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนมีความคิดคล้อย
ตาม และสามารถปฏิบตังิานได้เป็นผลส าเร็จ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.83 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
3) ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้สามารถ
เจรจาตอ่รองกบัสหสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ในการดแูลผู้ป่วย 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.83 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
4) สามารถให้ค าปรึกษาหรือเป็นพ่ีเลีย้ง
ทางด้านสุขภาพ เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมกบัสภาพปัญหา และสถานการณ์ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.70 
4.78 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
5) ผลกัดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี
ของหน่วยงาน/องค์กร 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.65 
4.83 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

6) แสดงความเป็นผู้น าและมีความรู้ทางวิชาการ
ท่ีเกือ้กลูประโยชน์ตอ่สาธารณสขุ และสงัคม 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.70 
4.87 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

 

 จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 23 พบว่าในการคดัเลือกตวัชีว้ดัของสมรรถนะท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตวัชีว้ดัท่ีมีค่ามัธยฐาน (Median) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยั
ระหวา่งควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบวา่ ตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) ทัง้
องค์ประกอบด้านความรู้ ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล และด้านทกัษะ ผลการพิจารณาทัง้รอบสอง
และรอบสาม คือ มีคา่มธัยฐาน มากกว่า 4.50 และมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.00  
แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ตวัชีว้ดัของสมรรถนะนี ้เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิง
วิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในระดับมากท่ีสุด และความ
คิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ตวัชีว้ดันีมี้ความสอดคล้องกนั 
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ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคดัเลอืกตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) ท่ี
เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

5.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตพิยาบาลเชงิระบบ (System-Based Practice) 
5.1 ตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
1) มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความเช่ือมโยงของ
นโยบายระบบสุขภาพ ปัจจัยทางสังคม 
เศรษฐกิจ ท่ีมีผลตอ่การให้บริการ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.52 
4.78 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
2) มีความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้
กระบวนการพยาบาล เพ่ือให้การดแูลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการอย่างเหมาะสม 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.83 
4.91 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
5.2 ตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ 
1) ค านึงถึงปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และนโยบายในการให้บริการสขุภาพ
ของหน่วยงาน เพ่ือให้การดูแลสขุภาพผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการอย่างเหมาะสม 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.48 
4.83 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

2) ให้ความส าคญัการน ากระบวนการพยาบาล
มาใช้ในการดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
4.91 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

5.3 ตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่ 
1) ให้การดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ โดยบริหาร
จดัการทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.70 
4.83 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้
องค์ความรู้ ในศาสตร์ต่างๆ มาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพของผู้ ป่วย /
ผู้ รับบริการอย่างมีประสทิธิภาพ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.74 
4.91 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

3) เลือกใช้วิธีแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง
สขุภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลง   

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.70 
4.87 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 
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ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคดัเลอืกตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) ท่ี
เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ตอ่) 

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

4) ประเมินความต้องการของผู้ ป่วยอย่าง
ครอบคลมุ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
5.00 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

5) วางแผนการดแูลสุขภาพร่วมกัน ระหว่าง
ทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ ป่วยและญาติ อย่างมี
ประสทิธิภาพ เหมาะสม คุ้มคา่ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.83 
4.96 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
6) ปฏิบตักิารพยาบาลโดยค านึงถึงนโยบายใน
การให้บริการด้านสุขภาพของหน่วยงาน/
องค์กร และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ     

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
4.91 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

7) ก ากับ ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุน
ให้การดแูลผู้ป่วยเป็นไปตามแผน 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
5.00 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

8) บนัทึกรายงานทางการพยาบาลท่ีสามารถ
สะท้อนการใ ช้กระบวนการพยาบาลท่ี มี
คณุภาพ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
4.91 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
9) ประเมินผลลพัธ์ทางการพยาบาล เพ่ือน า
ข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงคณุภาพการบริการ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.83 
5.00 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

10) ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการบริการอย่าง
ตอ่เน่ืองเพ่ือให้ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการได้รับบริการท่ีดี 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.74 
4.87 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

  

 จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 24 พบว่าในการคดัเลือกตวัชีว้ดัของสมรรถนะท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตวัชีว้ดัท่ีมีค่ามัธยฐาน (Median) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยั
ระหวา่งควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบวา่ ตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ 
(System-Based Practice) ทัง้องค์ประกอบด้าน ความรู้ ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล และด้าน
ทกัษะ ผลการพิจารณาในรอบท่ีสอง มี 1 ตวัชีว้ดั ท่ีมีค่ามัธยฐานระหว่าง 3.50 – 4.49  แสดงว่า
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ความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญอยูใ่นระดบัมาก แตเ่ม่ือวิเคราะห์ ข้อมลูในรอบท่ีสามพบวา่ คือ มี
ค่ามัธยฐาน มากกว่า 4.50 และมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.00  แสดงว่าความ
คิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ตวัชีว้ดัของสมรรถนะนี ้เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับ
การพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัมากท่ีสดุ และความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ตวัชีว้ดันีมี้ทัง้รอบท่ีสองและรอบท่ีสามความสอดคล้องกนั 

 

ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคัดเลือกตัวชีว้ัดสมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication 
and Information Technology) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 
Me

dia
n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

6. สมรรถนะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information 
Technology) 
6.1 ตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
1) มีความรู้ ความเข้าใจการส่ือสารในรูปแบบ
ตา่งๆอย่างเหมาะสมกับ เวลา สถานท่ี โอกาส 
และบคุคล 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.65 
4.91 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
2) มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบนัทึกข้อมูล 
ส่งข้อมูล รับข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(Personal 
Health Records: PHRs) 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.57 
4.78 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

6.2 ตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ 
1) ตระหนักถึงความส าคญัของการส่ือสารกับ
ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.57 
4.83 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

2) สนับสนุนการด าเนินงานสารสนเทศผ่าน
ร ะ บ บ ส่ื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( Electronics 
performance support system) 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.30 
5.57 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
3) ให้ความส าคัญกับการบันทึกข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการไว้เป็น
ความลบั 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.57 
4.78 

√ 
√ 

 
คงไว้ 
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคัดเลือกตัวชีว้ัดสมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication 
and Information Technology) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ตอ่) 

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

6.3 ตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่ 
1) สามารถส่ือสารกับผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ญาต ิ
แ ล ะบุ ค ล า ก ร ใน ที มสุ ข ภ าพ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธิภาพ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.83 
4.91 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
2) มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และบริหารความ
ยัดแย้งในทีม/ระหว่างทีมสุขภาพ ผู้ ป่ วย/
ผู้ รับบริการและญาต ิ

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.61 
4.87 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
3) ใช้ศัพท์ทางเทคนิคในการส่ือสารทาง
การแพทย์กับกลุ่มวิชาชีพ/ทีมสหสาขาวิชาชีพ
อย่างถกูต้อง 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.52 
4.70 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
4) ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร เพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นสากลในการดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ     

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.70 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

5) สามารถสืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพจากแหล่ง
ความ รู้ ต่ าง ๆ ท่ี เ ช่ื อ ถื อ ไ ด้ ผ่ าน เค รื อ ข่ าย
อิเลก็ทรอนิกส์ทัง้ในประเทศหรือตา่งประเทศได้ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.57 
4.78 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
6) สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียน รู้ 
(Technology based learning)เช่น การศกึษา
ด้วยตนเองผ่าน ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์  การให้
ความรู้กบัผู้ป่วยทางวีดทิศัน์  

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.39 
4.70 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

7) สามารถใช้ข้อมูลระบบบริหารจัดการสาร 
สนเทศ(Management Information System:  
MIS) เพ่ือการวิเคราะห์ตดัสินใจและน ามาใช้ใน
การให้บริการทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.70 
4.87 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคัดเลือกตัวชีว้ัดสมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication 
and Information Technology) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ตอ่) 

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

8) สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพระหว่างหน่วยงานในระบบสุขภาพ
(Health Information Exchange: HIE) ผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์     

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.43 
4.74 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

9) สามารถเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทางสขุภาพ
ผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.57 
4.74 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

10) สามารถใช้ข้อมูลทางสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุน ประสาน และพัฒนาคุณภาพดูแล
ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.74 
4.83 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

 จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 25 พบว่าในการคดัเลือกตวัชีว้ดัของสมรรถนะท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตวัชีว้ดัท่ีมีค่ามัธยฐาน (Median) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบว่า ตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Communication and Information Technology) ทัง้องค์ประกอบด้านความรู้ ด้าน
คณุลกัษณะสว่นบุคคล และด้านทกัษะ ผลการพิจารณาในรอบท่ีสอง มี 4 ตวัชีว้ดั ท่ีมีค่ามัธยฐาน
ระหวา่ง 3.50 – 4.49  แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือวิเคราะห์ 
ข้อมลูในรอบท่ีสามพบว่า คือ มีค่ามัธยฐาน มากกว่า 4.50 และมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) 
ไม่เกิน 1.00  แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อตัวชีว้ัดของสมรรถนะนี ้เป็น
สมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในระดับ
มากท่ีสดุ และความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ตวัชีว้ดันีมี้ทัง้รอบท่ีสองและรอบท่ีสามความ
สอดคล้องกนั 
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ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคดัเลือกตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality 
Improvement) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

7.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement) 
7.1 ตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามท่ีหน่วยงาน/
องค์กรก าหนด 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.65 
4.78 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
2) มีความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการพยาบาลของหน่วยงาน/
องค์กร 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.65 
4.83 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
3) ค้นหาความรู้เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน แลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางการ
พยาบาลทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน/
องค์กร 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.52 
4.78 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

4) ศึกษา ค้นคว้าวิ ธีการปฏิบัติท่ีดี  เช่น 
นวตักรรมการดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ  

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.70 
4.78 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

7.2 ตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ 
1) ตระหนักถึงความส าคัญของการจัด
สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยในการ
ปฏิบตังิาน 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.52 
4.74 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
2) ให้ความส าค ัญกับพฤติกรรมในการ
ปฏิบ ัต ิงานที่ยึดหล ักความปลอดภัยอย่าง
สม ่าเสมอ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.52 
4.83 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
3) สนับสนุนการจัดการความรู้ หรือการ
พฒันาการปฏิบตังิานในหน่วยงาน/องค์กรของ
ตน 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.70 
4.96 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 
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ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคดัเลือกตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality 
Improvement) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ตอ่) 

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

4) ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินงาน
ท่ีเก่ียวข้องกับประกันคณุภาพของหน่วยงาน/
องค์กร 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.52 
4.91 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

7.3 ตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่ 
1) ปฏิบตัติามแผนการปฏิบตัิงานท่ีหน่วยงาน/
องค์กรก าหนด 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.61 
4.74 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

2) ปฏิบตักิารพยาบาลท่ีไมท่ าให้เกิดผลกระทบ
กับการให้บริการผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการทัง้ด้าน
ร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวญิญาณ   

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.52 
4.91 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
3) ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบตัิงาน
อย่างสม ่าเสมอ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.74 
4.87 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

4) บนัทึกอุบตัิการณ์เส่ียง จัดเก็บข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ และน าความเส่ียงไปวางแผนการ
บริหารความเส่ียง 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.74 
4.91 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
5) ประเมนิตนเอง การค้นหาความเส่ียง น าไป
พฒันาแนวทางการปฏิบตังิาน 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.61 
4.83 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

6) สามารถวิเคราะห์กระบวนการดแูลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการ น ามาปรับปรุงกระบวนการ/ลด
ขัน้ตอนการปฏิบัติ เพ่ือความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.91 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

7) ประเมินผลคณุภาพทางการพยาบาล ตาม
มาตรฐานวชิาชีพการพยาบาล และจากผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการ
บริการอย่างตอ่เน่ือง 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.83 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 
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ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคดัเลือกตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality 
Improvement) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ตอ่) 

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

8) น าผลการประเมินคณุภาพจากภายนอกมา
ใช้ ในการป รับป รุ ง  พัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กบัหน่วยงาน/องค์กรอ่ืน 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.57 
4.74 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

9) ปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับ 
บริการอย่างต่อเน่ือง(Continuous Quality 
Improvement; CQI) โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ์ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.74 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

 

 จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 26 พบว่าในการคดัเลือกตวัชีว้ดัของสมรรถนะท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตวัชีว้ดัท่ีมีค่ามัธยฐาน (Median) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยั
ระหวา่งควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบว่า ตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ตอ่เน่ือง (Continuous Quality Improvement)  ทัง้องค์ประกอบด้านความรู้ ด้านคณุลกัษณะสว่น
บุคคล และด้านทกัษะ ผลการพิจารณาทัง้รอบสองและรอบสาม คือ มีค่ามัธยฐาน มากกว่า 4.50 
และมีคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.00  แสดงว่าความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญท่ีมี
ตอ่ตวัชีว้ดัของสมรรถนะนี ้เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ ในระดบัมากท่ีสดุ และความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อตวัชีว้ดันีมี้
ความสอดคล้องกนั 
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ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคัดเลือกตัวชีว้ัดสมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and 
Collaboration)ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

8.  สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 
8.1 ตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
1) เข้าใจขอบเขต/บทบาทของการท าหน้าท่ี
ประสานงานในทีม 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
5.00 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

2) ความรู้ความเข้าใจบทบาทของตนเองท่ีมีต่อ
งานท่ีรับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทของสมาชิก
อ่ืน  ๆ

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.91 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
8.2 ตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ 
1) ตระหนักถึงหน้าท่ีในการประสานการ
ท างานในทีมเพ่ือให้การบริการมีประสทิธิภาพ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.83 
5.00 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

2) ตระหนักถึงความส าคญัของสมาชิกทุกคน
ในทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวชิาชีพ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.74 
4.96 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

3) ให้ความส าคัญกับสมาชิกทุกคนในทีมมี
ส่วน ร่วมกันในการก าหนดมาตรฐานการ
ท างาน 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

8.3 ตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่ 
1) ฟังความคิด เห็นของสมาชิก  น ามา
ประมวลผลใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
ปฏิบตังิาน 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.61 
4.78 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
2) ประสานความร่วมมือในทีม ระหว่างทีม 
สร้างเครือข่าย ระหว่างหน่วยงาน/องค์กรท่ี
เก่ียวข้อง โดยให้การช่วยเหลือระหว่างสมาชิก 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 
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ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคัดเลือกตัวชีว้ัดสมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and 
Collaboration) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ตอ่) 

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

3) สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีม 
กล่าวถึงสมาชิกในทีมอย่างสร้างสรรค์ช่ืนชม ให้
ก าลงัใจ แสดงน า้ใจ สง่เสริมความสามคัคี      

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.70 
4.78 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
4) ปฏิบตัติามคา่นิยมของทีมและกฎระเบียบท่ี
ก าหนด 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.48 
4.78 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

5) พฒันาศกัยภาพการท าหน้าท่ีของตนในทีมให้
มีประสทิธิภาพ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.61 
4.83 

√ 
√ 

 
คงไว้ 

6) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ ไว้วางใจ ให้
เกียรติ และเคารพในมุมมอง/ความคิดเห็นท่ี
แตกตา่งของแต่ละบุคคลในทีมสขุภาพ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.57 
4.83 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 
7) ใ ห้ความช่ วย เห ลือแบ่ง ปันความ รู้ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ แบ่งปันภาระงาน 
และแบง่บนัผลประโยชน์ซึ่งกนัและกนั 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.70 
4.83 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

 

 จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 27 พบว่าในการคดัเลือกตวัชีว้ดัของสมรรถนะท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตวัชีว้ดัท่ีมีค่ามัธยฐาน (Median) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยั
ระหวา่งควอไทล์ (IOR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบวา่ ตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านการประสานและการท างาน
เป็นทีม (Teamwork and Collaboration) ทัง้องค์ประกอบด้านความรู้ ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 
และด้านทกัษะ ผลการพิจารณาในรอบท่ีสอง มี 1 ตวัชีว้ดั ท่ีมีค่ามัธยฐานระหว่าง 3.50 – 4.49  
แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือวิเคราะห์ ข้อมูลในรอบท่ีสาม
พบวา่ คือ มีคา่มธัยฐาน มากกว่า 4.50 และมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.00  แสดง
ว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อตัวชีว้ัดของสมรรถนะนี ้เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น เชิง
วิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในระดับมากท่ีสุด และความ
คิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ตวัชีว้ดันีมี้ทัง้รอบท่ีสองและรอบท่ีสามความสอดคล้องกนั 
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ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคัดเลือกตัวชีว้ัดสมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Practice) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

9.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตกิารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ (Evidence-Based Practice) 
9.1 ตวัชีว้ดัด้านความรู้ ได้แก่ 
1) ศึกษาหาความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันจากการ
สืบค้นแหล่งข้อมูลต่างๆท่ีมีความเช่ือถือได้ 
และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.52 
4.70 

√ 
√ 
 

คงไว้ 

9.2 ตวัชีว้ดัด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ 
1) ตัดสินใจเลือกงานวิจัยตามระดับความ
น่าเช่ือถือ หรือจากหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีมี
แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ มาใช้ในกระบวนการ
พยาบาลได้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของ
ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.52 
4.74 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

9.3 ตวัชีว้ดัด้านทกัษะ ได้แก่ 
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้
องค์ความรู้ทางวิชาชีพและท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้
ประสบการณ์และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการ
ให้บริการผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.87 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

2) ใช้ผลการวิจัยหรือหลกัฐานเชิงประจักษ์มา
บูรณาการป รับปรุง  พัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติการพยาบาล ก าหนดเป็นแนวทางใน
กา รปฏิ บัติ ง า นอ ย่ า ง ส ร้ า ง สร ร ค์ แ ล ะ มี
ประสทิธิภาพ 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

3) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ท่ี
ได้รับจากการปฏิบตัติามหลกัฐานเชิงประจักษ์
และน ามาปรับปรุงการให้บริการอย่างตอ่เน่ือง 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
5.00 

√ 
√ 
 

คงไว้ 
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ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ( ̅) ของข้อมลูท่ีรวบรวมในรอบท่ีสองและรอบท่ีสามจากความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
และการคัดเลือกตัวชีว้ัดสมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Practice) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (ตอ่) 

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

IQR  ̅ 

ตา
มเ
กณ

ฑ์ 

การคัดเลือก 
ตัวชีว้ัด 

4) ใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์พัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจากการปฏิบัติงาน
ประจ าพฒันาสูง่านวจิยั (Routine to Research: 
R to R)  

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.78 
5.00 

√ 
√ 
 

 
คงไว้ 

5) แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลลัพธ์ทางการพยาบาล 
จากการใช้ข้อมูล/แนวทางท่ีได้จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ระหว่างผู้ ปฏิบัติหรือผู้ เช่ียวชาญใน
สาขาการพยาบาลเดียวกนั 

รอบท่ี 2 
รอบท่ี 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.61 
4.78 

√ 
√ 
 

คงไว้ 

 

 จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 28 พบว่าในการคดัเลือกตวัชีว้ดัของสมรรถนะท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา คือ ตวัชีว้ดัท่ีมีค่ามัธยฐาน (Median) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยั
ระหวา่งควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบวา่ ตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) ทัง้องค์ประกอบด้านความรู้ ด้าน
คุณลกัษณะส่วนบุคคล และด้านทกัษะ ผลการพิจารณาทัง้รอบสองและรอบสาม คือ มีค่ามัธย
ฐาน มากกวา่ 4.50 และมีคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.00  แสดงว่าความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อตัวชีว้ัดของสมรรถนะนี ้เป็นสมรรถนะท่ีจ า เป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในระดับมากท่ีสุด และความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ตวัชีว้ดันีมี้ความสอดคล้องกนั 

 

 สรุปได้ว่า การคัดเลือกตวัชีว้ดัจากการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป 
และมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (IQR) ไม่เกิน 1.50 นัน้ พบว่าจากการแบ่งกลุ่มของสมรรถนะใน
ด้านตา่งๆ  9 สมรรถนะ รวม 112  ตวัชีว้ดั ท่ีมีองค์ประกอบด้านความรู้  21 ตวัชีว้ดั องค์ประกอบ
ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล 28 ตวัชีว้ัด และองค์ประกอบด้านทกัษะ 63 ตวัชีว้ดั นัน้ ถือว่าผ่าน
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เกณฑ์และผู้ เช่ียวชาญทัง้ 23 คน มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกัน เพื่อใช้ก าหนดเป็นตวัชีว้ดัของ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
 ดงันัน้ ผู้ วิจัยได้ก าหนดให้ รูปแบบสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบด้วย 9 สมรรถนะ และ 112 ตวัชีว้ดั (มีรายละเอียดตาม
เอกสารในภาคผนวก ช ดงันี ้
  1.  สมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) มี 9 
ตวัชีว้ดั โดยมี องค์ประกอบ  
   1.1 ด้านความรู้ 2 ตวัชีว้ดั  
   1.2 ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 3 ตวัชีว้ดั  
   1.3 ด้านทกัษะ 4 ตวัชีว้ดั 
  2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine 
and Military Medicine) มี 16 ตวัชีว้ดั โดยมี องค์ประกอบ 
   2.1 ด้านความรู้ 5 ตวัชีว้ดั  
   2.2 ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 5 ตวัชีว้ดั  
   2.3 ด้านทกัษะ 6 ตวัชีว้ดั 
  3.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) มี 13 ตัวชีว้ัด โดยมี 
องค์ประกอบ 
   3.1 ด้านความรู้ 2 ตวัชีว้ดั  
   3.2 ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 5 ตวัชีว้ดั  
   3.3 ด้านทกัษะ 6 ตวัชีว้ดั 
  4.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) มี 9 ตวัชีว้ดั โดยมี องค์ประกอบ 
   4.1 ด้านความรู้ 1 ตวัชีว้ดั  
   4.2 ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 2 ตวัชีว้ดั  
   4.3 ด้านทกัษะ 6 ตวัชีว้ดั 
  5.  สมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) มี 14 
ตวัชีว้ดั โดยมี องค์ประกอบ 
   5.1 ด้านความรู้ 2 ตวัชีว้ดั  
   5.2 ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 2 ตวัชีว้ดั  
   5.3 ด้านทกัษะ 10 ตวัชีว้ดั 
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  6.  สมรรถนะด้านการสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and 
Information Technology) มี 15 ตวัชีว้ดั โดยมี องค์ประกอบ 
   6.1 ด้านความรู้ 2 ตวัชีว้ดั  
   6.2 ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 3 ตวัชีว้ดั  
   6.3 ด้านทกัษะ 10 ตวัชีว้ดั 
  7.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality 
Improvement) มี 17 ตัวชีว้ัด โดยมี องค์ประกอบ 
   7.1 ด้านความรู้  4 ตัวชีว้ัด  
   7.2 ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล 4 ตัวชีว้ัด  
   7.3 ด้านทักษะ 9 ตัวชีว้ัด 
  8.  สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) มี 
12 ตัวชีว้ัด โดยมี องค์ประกอบ 
   8.1 ด้านความรู้  2 ตัวชีว้ัด  
   8.2 ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล 3 ตัวชีว้ัด  
   8.3 ด้านทักษะ 7 ตัวชีว้ัด 
  9.  สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-Based 
Practice) มี 7 ตวัชีว้ดั โดยมี องค์ประกอบ 
   9.1 ด้านความรู้ 1 ตวัชีว้ดั  
   9.2 ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล 1 ตวัชีว้ดั  
   9.3 ด้านทกัษะ 5 ตวัชีว้ดั 

 

 ผู้วิจยัได้น าคา่เฉลีเ่ลขคณิต (Mean) ของระดบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นของพยาบาล ท่ีได้จากความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญในรอบท่ีสามมาก าหนดเป็น ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเพื่อรองรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
ระดับสมรรถนะพยาบาลท่ีคาดหวงัในแต่ละด้านท่ีมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ คุณลกัษณะ
สว่นบุคคล และทกัษะ โดยน าเสนอข้อมูลตามตารางท่ี 29  
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู เก่ียวกับระดบัสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีคาดหวงัส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
1.  สมรรถนะด้านการดูแลที่ยดึผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) 
ตัวชีวั้ดด้านความรู้ 
1.1 มีความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาสขุภาพของผู้ป่วย 

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 

1.2 มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการแต่ละคนอย่างเป็น
องค์รวม ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม จิตวญิญาณ   

5.00 0.00 
 

มากท่ีสดุ 

ตัวชีว้ัดด้านคุณลักษณะส่วนบคุคล 
1.3 ตระหนักถึงความส าคญัของบูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติของมนุษย์ 
น ามาใช้ในการพฒันาตนเองเพ่ือการแสดงออกทางวชิาชีพอย่างเหมาะสมทัง้  
4 ด้าน ได้แก่  การสง่เสริม การป้องกนั การรักษา การฟืน้ฟู 

4.74 0.45 มากท่ีสดุ 

1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยและญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดแูล
อย่างเหมาะสม 

5.00 0.00 
 

มากท่ีสดุ 

1.5 ให้ความส าคญักับแผนการดูแลท่ีเหมาะสมกับพืน้ฐานทางวฒันธรรม 
ประเพณี ความเช่ือ ท่ีจะช่วยสง่เสริมการดแูลสขุภาพของตนเอง 

4.96 0.21 มากท่ีสดุ 

ตัวชีว้ัดด้านทักษะ 
1.6 มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการ 

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

1.7 ให้การพยาบาลโดยค านึงถึงสทิธิผู้ป่วยเป็นส าคญั 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
1.8 ให้การดแูลแบบผสมผสานความรู้ทางการพยาบาลกับการดแูลเชิงจิตวิทยา
สงัคมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน าการดูแลสุขภาพ 
สง่เสริมสขุภาพ การดแูลด้านสวสัดกิารสงัคม 

4.83 0.39 มากท่ีสดุ 

1.9 ให้การดแูลทกุมติภิาวะสขุภาพของปัจเจกบคุคลอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตย่ังไม่
เจ็บป่วยจนวาระสดุท้ายของการเจ็บป่วย 

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

รวม 4.91 0.13 มากที่สุด 
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู เก่ียวกับระดบัสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีคาดหวงัส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่ 

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 

2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military 
Medicine)  
ตัวชีวั้ดด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ในการให้บริการด้านสขุภาพส าหรับผู้ ท่ีจะปฏิบตัิงานทางทะเลทัง้
สขุภาพทางกายและจิต  

4.70 0.47 มากท่ีสดุ 

2.2 สามารถบูรณาการความรู้ในการให้บริการแก่ทหารเก่ียวกับการส่งเสริม
สขุภาพ การป้องกนัควบคมุโรค การรักษาพยาบาลและการฟืน้ฟสูขุภาพ 

4.65 0.57 มากท่ีสดุ 

2.3 พฒันาความรู้ งานวิจัย เพ่ือให้การดแูล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหารได้
อย่างมีคณุภาพ 

4.83 0.39 มากท่ีสดุ 

2.4 ให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตนเม่ือเกิดสาธารณภัย /
ภยัพบิตั ิทัง้ในระยะก่อนเกิด ขณะเกิด และหลงัเกิด   

4.65 0.57 มากท่ีสดุ 

2.5 บูรณาการความรู้  มาประยุกต์ใ ช้ ในการปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์  สาธารณภยั/ภยัพบิตัไิด้   

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

ตัวชีว้ัดด้านคุณลักษณะส่วนบคุคล 
2.6 ตระหนักและให้ความส าคญัในการพฒันาความสามารถของตนเองใน
การดแูล ป้องกนั การพยาบาลแก่ผู้ประสบภยัทางทะเล 

4.65 0.49 มากท่ีสดุ 

2.7 ตระหนักถึงความส าคญัและให้การสนับสนุนการปฏิบตัิการทางทหาร
ของกองทพัในทกุสถานการณ์ 

4.96 0.21 มากท่ีสดุ 

2.8 ตระหนักถึงความส าคญัในบทบาทของตนเองในการท างานร่วมกับทีม
สขุภาพเม่ือเกิดสาธารณภยั/ภยัพบิตั ิ

4.78 0.42 มากท่ีสดุ 

2.9 สนบัสนนุการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/ภัยพิบตัิในทุกสถานการณ์ 
โดยไมจ่ าแนกเชือ้ชาต ิและศาสนา 

4.83 0.39 มากท่ีสดุ 

2.10 ให้ความส าคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ช่วยเหลือตนเองและผู้ อ่ืนเม่ือเกิดสาธารณภยั/ภยัพบิตั ิ

4.74 0.45 มากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู เก่ียวกับระดบัสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีคาดหวงัส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่)  

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
ตัวชีว้ัดด้านทักษะ 
2.11 ให้การดแูลผู้ประสบภัยทางทะเลในภาวะฉกุเฉิน ตัง้แต่ การปฐมพยาบาล 
ด าเนินการเคล่ือนย้าย ส่งต่อผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจากจุดเกิดเหตุ ส่งต่อ
สถานพยาบาลท่ีเหมาะสม 

4.74 0.54 มากท่ีสดุ 

2.12 ให้การดแูลผู้ประสบภยัทางทะเลเพ่ือฟืน้ฟสูขุภาพ ทัง้ด้านร่างกาย/จิตใจ 4.74 0.54 มากท่ีสดุ 
2.13 ให้การดแูลสขุภาพทหารเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพให้สามารถ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามภารกิจของกองทพั   

4.78 0.52 มากท่ีสดุ 

2.14 สามารถด าเนินการเคล่ือนย้าย สง่ตอ่ และสง่กลบัผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากภาคสนามได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

4.74 0.54 มากท่ีสดุ 

2.15 ให้การพยาบาลทหารท่ีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
เหมาะสม   

4.74 0.54 มากท่ีสดุ 

2.16 ประเมนิสถานการณ์จากการเจ็บป่วย น ามาทบทวน/ปรับแผนในการให้
การบริการท่ีเหมาะสม 

4.78 0.52 มากท่ีสดุ 

รวม 4.76 0.34 มากที่สุด 

3. สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
ตัวชีวั้ดด้านความรู้ 
3.1 เข้าใจขอบเขตและหน้าท่ีการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์  จริยธรรมทางการพยาบาล ข้อบังคับ
ตา่ง  ๆท่ีเก่ียวข้องกบัข้อจ ากัดและเง่ือนไขของการปฏิบตัวิชิาชีพพยาบาล 

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

3.2 แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพฒันาศาสตร์ทางวิชาชีพน ามาประยุกต์ใช้ใน
การพฒันาทกัษะในการปฏิบตักิารพยาบาล 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

ตัวชีว้ัดด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
3.3  ตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทวิชาชีพภายใต้พระราชบญัญัติกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริยธรรมทางการพยาบาล ข้อบังคับ
ตา่ง  ๆท่ีเก่ียวข้องกบัข้อจ ากัดและเง่ือนไขของการปฏิบตัวิชิาชีพพยาบาล 

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

3.4 รัก เต็มใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ เพ่ือน าความก้าวหน้าสู่
วชิาชีพ 

4.96 0.21 มากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู เก่ียวกับระดบัสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีคาดหวงัส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
3.5 มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ     

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.6 ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบตัิงานของตนเองเพ่ือพฒันาอาชีพ เพ่ือสามารถ
ให้การพยาบาลในระดบัสากลได้  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.7 ตระหนกัถึงความส าคญัการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ติดตามความรู้ใหม่ๆ
และก้าวทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อ่ืนๆ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

ตัวชีว้ัดด้านทักษะ 
3.8 สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบตักิารพยาบาลและการผดงุครรภ์ ตดัสินใจเชิงจริยธรรม และน าไปใช้ใน
การให้การพยาบาลอย่างเหมาะสม 

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 

3.9 ปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดีทัง้การด ารงตนและการปฏิบตังิานในหน้าท่ี 4.96 0.21 มากท่ีสดุ 
3.10 ให้บริการทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ และกระบวนการ
พยาบาล    

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

3.11 ควบคุม ก ากับตนหรือผู้ ร่วมงานในวิชาชีพให้ปฏิบตัิหน้าท่ีตาม พรบ.
วชิาชีพ การพยาบาลและการผดงุครรภ์ 

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

3.12 น าข้อมลูย้อนกลับ (feed back) ท่ีได้จากแหล่งต่างๆ ไปใช้เพ่ือการ
ปรับปรุง พฒันาทกัษะในการให้บริการ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.13 มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการพยาบาลกับ
หน่วยงาน/องค์กรท่ีตนเองปฏิบตังิานอยู่   

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

รวม 4.96 0.16 มากที่สุด 
4. สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership)  
ตัวชีวั้ดด้านความรู้ 
4.1 ศึกษาสถานการณ์ทัง้ในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต จากผลกระทบ
ภายนอกทัง้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคมและเทคโนโลยีมาวาง
แผนการปฏิบตังิานในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกบันโยบาย วสิยัทศัน์ขององค์กร 

4.78 0.52 มากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู เก่ียวกับระดบัสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีคาดหวงัส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่)  

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
ตัวชีว้ัดด้านคุณลักษณะส่วนบคุคล 
4.2 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ๆให้กับ
หน่วยงาน เพ่ือน ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงท่ีมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.3 มีความคดิสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดและกล้าตดัสินใจในการปฏิบตังิาน 4.96 0.21 มากท่ีสดุ 
ตัวชีว้ัดด้านทักษะ 
4.4 มีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
สามารถแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ปกติและฉกุเฉิน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.5 มีความสามารถในการให้เหตผุลทางวิชาการเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนมีความคิด
คล้อยตาม และสามารถปฏิบตังิานได้เป็นผลส าเร็จ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.6 ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้สามารถเจรจาต่อรองกับสหสาขาวิชาชีพ
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการดแูลผู้ ป่วย  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.7 สามารถให้ค าปรึกษาหรือเป็นพ่ีเลีย้งทางด้านสขุภาพ เพ่ือน าไปใช้ปฏิบตัิได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ 

4.78 0.42 มากท่ีสดุ 

4.8 ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีของหน่วยงาน/องค์กร 4.83 0.49 มากท่ีสดุ 
4.9 แสดงความเป็นผู้น าและมีความรู้ทางวิชาการท่ีเกือ้กูลประโยชน์ต่อ
สาธารณสขุ และสงัคม   

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

รวม 4.91 0.15 มากที่สุด 
5.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตพิยาบาลเชงิระบบ (System-Based Practice) 
ตัวชีวั้ดด้านความรู้ 
5.1. ความรู้ ความเข้าใจ ถึงความเช่ือมโยงของนโยบายระบบสขุภาพ ปัจจัยทาง
สงัคม เศรษฐกิจ ท่ีมีผลตอ่การให้บริการ 

4.78 0.42 มากท่ีสดุ 

5.2 มีความรู้ ความเข้าใจในการประยกุต์ใช้กระบวนการพยาบาล เพ่ือให้การ
ดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างเหมาะสม 

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

ตัวชีว้ัดด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
5.3 ค านึงถึงปัจจัยทางสงัคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายในการให้บริการ
สขุภาพของหน่วยงาน เพ่ือให้การดแูลสขุภาพผู้ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างเหมาะสม 

4.83 0.39 มากท่ีสดุ 

5.4 ให้ความส าคัญการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการ 

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู เก่ียวกับระดบัสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีคาดหวงัส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
ตัวชีว้ัดด้านทักษะ 
5.5 ให้การดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ โดยบริหารจดัการทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 4.83 0.39 มากท่ีสดุ 
5.6 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดแูลสขุภาพของผู้ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างมีประสทิธิภาพ 

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 

5.7 เลือกใช้วิธีแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบททางสขุภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลง   

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

5.8 ประเมนิความต้องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลมุ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
5.9 วางแผนการดแูลสขุภาพร่วมกัน ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ ป่วยและ
ญาต ิอย่างมีประสทิธิภาพ เหมาะสม คุ้มคา่ 

4.96 0.21 มากท่ีสดุ 

5.10 ปฏิบตัิการพยาบาลโดยค านึงถึงนโยบายในการให้บริการด้านสขุภาพของ
หน่วยงาน/องค์กร และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สงูสดุ     

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 

5.11 ก ากบั ตดิตาม ประสานงาน และสนบัสนนุให้การดแูลผู้ ป่วยเป็นไปตาม
แผน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

5.12 บนัทึกรายงานทางการพยาบาลท่ีสามารถสะท้อนการใช้กระบวนการ
พยาบาลท่ีมีคณุภาพ 

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

5.13 ประเมนิผลลพัธ์ทางการพยาบาล เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงคณุภาพ
การบริการ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

5.14 ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการได้รับบริการท่ีดี 

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

รวม 4.91 0.20 มากที่สุด 
6. สมรรถนะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology) 
ตัวชีวั้ดด้านความรู้ 
6.1 มีความรู้ ความเข้าใจการส่ือสารในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสมกับ เวลา 
สถานท่ี โอกาส และบคุคล 

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 

6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบนัทึกข้อมลู ส่งข้อมลู รับข้อมลูด้านสขุภาพของ
ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(Personal Health Records: PHRs)  

4.78 0.42 มากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู เก่ียวกับระดบัสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีคาดหวงัส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
ตัวชีว้ัดด้านคุณลักษณะส่วนบคุคล 
6.3 ตระหนกัถึงความส าคญัของการส่ือสารกบัผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 4.83 0.39 มากท่ีสดุ 
6.4 สนับสนุนการด าเนินงานสารสนเทศผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics performance support system) 

4.57 0.66 มากท่ีสดุ 

6.5 ให้ความส าคญักบัการบนัทึกข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ
ไว้เป็นความลบั 

4.78 0.52 มากท่ีสดุ 

ตัวชีว้ัดด้านทักษะ 
6.6 สามารถส่ือสารกบัผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ ญาต ิและบุคลากรในทีมสขุภาพได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 

6.7 มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และบริหารความยัดแย้งในทีม/ระหว่างทีม
สขุภาพ ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการและญาต ิ

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

6.8 ใช้ศพัท์ทางเทคนิคในการส่ือสารทางการแพทย์กับกลุ่มวิชาชีพ/ทีมสห
สาขา อย่างถกูต้อง 

4.70 0.56 มากท่ีสดุ 

6.9 ใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร เพ่ือมุง่สูค่วามเป็นสากลในการดแูลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการ     

4.80 0.56 มากท่ีสดุ 

6.10 สามารถสืบค้นข้อมลูด้านสขุภาพจากแหล่งความรู้ต่างๆท่ีเช่ือถือได้ผ่าน
เครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้ในประเทศหรือต่างประเทศได้ 

4.78 0.42 มากท่ีสดุ 

6.11 สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ (Technology based learning) เช่น 
การศกึษาด้วยตนเองผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การให้ความรู้กบัผู้ป่วยทางวีดทิศัน์  

4.70 0.47 มากท่ีสดุ 

6.12 สามารถใช้ ข้อมูลระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Management 
Information System: MIS) เพ่ือการวิเคราะห์ตัดสินใจและน ามาใช้ในการ
ให้บริการทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

6.13 สามารถแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารด้านสขุภาพระหว่างหน่วยงานในระบบ
สขุภาพ(Health Information Exchange: HIE) ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์    

4.74 0.45 มากท่ีสดุ 

6.14 สามารถเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารทางสขุภาพผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.74 0.45 มากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู เก่ียวกับระดบัสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีคาดหวงัส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่)  

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
6.15 สามารถใช้ข้อมลูทางสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน ประสาน และพัฒนา
คณุภาพดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ 

4.83 0.39 มากท่ีสดุ 

รวม 4.79 0.28 มากที่สุด 
7.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement) 
ตัวชีวั้ดด้านความรู้ 
7.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตามท่ีหน่วยงาน/องค์กรก าหนด 

4.78 0.52 มากท่ีสดุ 

7.2 มีความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการพยาบาลของ
หน่วยงาน/องค์กร 

4.83 0.49 มากท่ีสดุ 

7.3 ค้นหาความรู้เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน แลกเปล่ียนองค์
ความรู้ทางการพยาบาลทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน/องค์กร 

4.87 0.42 มากท่ีสดุ 

7.4 ศกึษา ค้นคว้าวธีิการปฏิบตัท่ีิดี เช่น นวตักรรมการดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 4.78 0.42 มากท่ีสดุ 
ตัวชีว้ัดด้านคุณลักษณะส่วนบคุคล 
7.5 ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยใน
การปฏิบตังิาน 

4.74 0.54 มากท่ีสดุ 

7.6 ให้ความส าค ัญกับพฤติกรรมในการปฏิบ ัติงานที่ยึดหล ักความ
ปลอดภัยอย่างสม ่าเสมอ 

4.83 0.49 มากท่ีสดุ 

7.7 สนับสนุนการจัดการความรู้ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/
องค์กร ของตน 

4.96 0.21 มากท่ีสดุ 

7.8 ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับประกัน
คณุภาพของหน่วยงาน/องค์กร 

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 

ตัวชีว้ัดด้านทักษะ 
7.9 ปฏิบตัติามแผนการปฏิบตังิานท่ีหน่วยงาน/องค์กรก าหนด 4.74 0.92 มากท่ีสดุ 
7.10 ปฏิบัติการพยาบาลท่ีไม่ท าให้เกิดผลกระทบกับการให้บริการผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวญิญาณ   

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

7.11 ตรวจสอบความปลอดภยัในการปฏิบตังิานอย่างสม ่าเสมอ 4.78 0.46 มากท่ีสดุ 
7.12 บนัทึกอบุตักิารณ์เส่ียง จดัเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ และน าความเส่ียง
ไปวางแผนการบริหารความเส่ียง 

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 



 233 
 
ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู เก่ียวกับระดบัสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีคาดหวงัส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
7.13 ประเมนิตนเอง การค้นหาความเส่ียง น าไปพฒันาแนวทางการปฏิบตังิาน 4.83 0.39 มากท่ีสดุ 
7.14  วิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ น ามาปรับปรุง
กระบวนการ/ลดขัน้ตอนการปฏิบตั ิเพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

7.15 ประเมินผลคุณภาพทางการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพการ
พยาบาล และจากผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพการบริการ
อย่างตอ่เน่ือง 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

7.16 น าผลการประเมินคณุภาพจากภายนอกมาใช้ในการปรับปรุง พฒันา
คุณภาพการพยาบาล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับหน่วยงาน/
องค์กรอ่ืน 

4.74 0.54 มากท่ีสดุ 

 7.17 ปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างต่อ เ น่ือง 
(Continuous Quality Improvement; CQI) โดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

รวม 4.86 0.29 มากที่สุด 
8.  สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 
ตัวชีวั้ดด้านความรู้ 
8.1 เข้าใจขอบเขต/บทบาทของการท าหน้าท่ีประสานงานในทีม 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
8.2 ความรู้ความเข้าใจบทบาทของตนเองท่ีมีต่องานท่ีรับผิดชอบ และเข้าใจ
บทบาทของสมาชิกอ่ืนๆ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

ตัวชีว้ัดด้านคุณลักษณะส่วนบคุคล 
8.3 ตระหนักถึงหน้าท่ีในการประสานการท างานในทีมเพ่ือให้การบริการมี
ประสทิธิภาพ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

8.4 ตระหนกัถึงความส าคญัของสมาชิกทุกคนในทีมการพยาบาลและทีมสห
สาขาวชิาชีพ 

4.96 0.21 มากท่ีสดุ 

8.5 ให้ความส าคัญกับสมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมกันในการก าหนด
มาตรฐานการท างาน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

ตัวชีว้ัดด้านทักษะ 
8.6 น าความคิดเห็นของสมาชิก มาประมวลผลใช้ประกอบการตดัสินใจใน
การปฏิบตังิาน 

4.78 0.52 มากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู เก่ียวกับระดบัสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีคาดหวงัส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
8.7 ประสานความร่วมมือในทีม ระหว่างทีม สร้างเครือข่าย ระหว่าง
หน่วยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยให้การช่วยเหลือระหว่างสมาชิก การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

8.8 สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัสมาชิกในทีม กล่าวถึงสมาชิกในทีมอย่างสร้างสรรค์
ช่ืนชม ให้ก าลงัใจ แสดงน า้ใจ สง่เสริมความสามคัคี      

4.78 0.42 มากท่ีสดุ 

8.9 ปฏิบตัติามคา่นิยมของทีมและกฎระเบียบท่ีก าหนด 4.78 0.85 มากท่ีสดุ 
8.10 พฒันาศกัยภาพการท าหน้าท่ีของตนในทีมให้มีประสิทธิภาพ 4.83 0.83 มากท่ีสดุ 
8.11 ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ ไว้วางใจ ให้เกียรติ และเคารพในมมุมอง/
ความคดิเห็นท่ีแตกต่างของแต่ละบคุคลในทีมสขุภาพ 

4.83 0.83 มากท่ีสดุ 

8.12 ให้ความช่วยเหลือแบ่งปันความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ แบ่งปัน
ภาระงาน และแบง่บนัผลประโยชน์ซึ่งกนัและกนั 

4.83 0.83 มากท่ีสดุ 

รวม 4.90 0.33 มากที่สุด 
9.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตกิารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ (Evidence-Based Practice) 
ตัวชีวั้ดด้านความรู้ 
9.1 ศกึษาหาความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัจากการสืบค้นแหล่งข้อมลูต่างๆท่ีมีความ
เช่ือถือได้ และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

4.70 0.56 มากท่ีสดุ 

ตัวชีว้ัดด้านคุณลักษณะส่วนบคุคล 
9.2 ตดัสินใจเลือกงานวิจัยตามระดบัความน่าเช่ือถือ หรือจากหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ท่ีมีแนวปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ มาใช้ในกระบวนการพยาบาลได้สอดคล้อง
กบัสภาวการณ์ของผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 

4.74 0.54 มากท่ีสดุ 

ตัวชีว้ัดด้านทักษะ 
9.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและท่ี
เก่ียวข้องรวมทัง้ประสบการณ์และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ท่ี
ปลอดภยัและมีคณุภาพในการให้บริการผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

9.4 ใช้ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์มาบูรณาการปรับปรุง พฒันา
คณุภาพการปฏิบตักิารพยาบาล ก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานอย่าง
สร้างสรรค์และมีประสทิธิภาพ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู เก่ียวกับระดบัสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีคาดหวงัส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
9.5 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติตาม
หลกัฐานเชิงประจกัษ์และน าปรับปรุงการให้บริการอย่างตอ่เน่ือง 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

9.6 ใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์พฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจากการ
ปฏิบตังิานประจ าพฒันาสูง่านวจิยั (Routine to Research: R to R)  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

9.7 แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลลัพธ์ทางการพยาบาล จากการใช้ข้อมลู/แนวทางท่ีได้
จากหลกัฐานเชิงประจักษ์ ระหว่างผู้ปฏิบตัิหรือผู้ เช่ียวชาญในสาขาการพยาบาล
เดียวกนั 

4.78 0.42 มากท่ีสดุ 

รวม 4.89 0.18 มากท่ีสดุ 

ผลรวมทัง้หมด 4.87 0.19 มากที่สุด 
 

 จาการวิเคราะห์สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีคาดหวงั 9 สมรรถนะ ท่ีมีองค์ประกอบ
ด้านความรู้ คณุลกัษณะสว่นบุคคล และทกัษะ ตามตารางท่ี 29 ข้างต้น พบว่าทุกสมรรถนะมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตตัง้แต่ 4.50 – 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเข้าใกล้ศูนย์ ซึ่งจัดเป็นสมรรถนะท่ีกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญคาดหวงัว่าเป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  
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 และจากการแสดงความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญต่อสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ พบว่าความสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ตามตารางท่ี 30 ดงันี ้
 
ตารางที่ 30  แสดงการจดัล าดบัความสอดคล้องความคิดเห็นของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ ต่อสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  

 

ล าดับความสอดคล้อง 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) 

1.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 4.95 0.16 
2.  สมรรถนะด้านการดแูลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง (Patient 
Centered Care) 

4.91 0.13 

3.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) 4.91 0.16 
4.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-
Based Practice) 

4.91 0.20 

5.  สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม 
(Teamwork and Collaboration) 

4.90 0.33 

6.  สมรรถนะด้านการปฏิบตัิการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ (Evidence-Based Practice) 

4.89 0.18 

7. สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Quality Improvement) 

4.86 0.29 

8.  สมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Communication and Information Technology) 

4.78 0.28 

9.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์
ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) 

4.76 0.34 
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ขัน้ตอนที่ 3  การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
 
  ผู้วิจัยน ารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินสมรรถนะพยาบาล  เพื่อประเมิน
สมรรถนะเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักดักรมแพทย์ทหารเรือตามสภาพจริง แล้ว
น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยใช้การวิธีวิเคราะห์ค่าดชันี
ล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นโดยใช้สตูร Modified Priority Needs Index (PNI modified) 
และวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) ซึง่มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้ 
 

  3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินสมรรถนะเชิงวชิาชีพ

ที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริง   

  ในการวิจัยในขัน้ตอนท่ี 3 ผู้ วิจัยได้ส่งแบบประเมินจ านวน 365 ฉบบั ให้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวนทัง้หมด 365 คน ท่ีค านวณได้จากสตูร Taro Yamane  ในระดบัความเช่ือมั่นร้อย
ละ 95 ข้อมูลท่ีได้รับกลบัคืนมาทัง้หมด 365 ฉบับ ซึ่งคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลท่ีได้กลบั 
และจากการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน น าเสนอตามตารางที่ 31 ได้ดงันี ้
 

ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาล สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริง  

ข้อมูลทั่วไป 
 

จ านวน ร้อยละ 

1.  จ าแนกตามพืน้ที่ 
กรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า และ วทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 205 56.16 
จังหวัดชลบุรี 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์  148 40.55 
จังหวัดสมุทรปราการ 
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 12 3.29 

รวม 365 100.00 
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ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาล สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริง (ตอ่) 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 
 

จ านวน ร้อยละ 

2.  เพศ 
          หญิง 
          ชาย 

343 
22 

94.00 
6.00 

รวม 365 100,00 
3.  อาย ุ

          20–30 ปี 
          31–40 ปี 
          41-50 ปี 
          มากกวา่ 50 ปี 

175 
114 
  72 

4 

47.95 
31.23 
19.73 
 1.09 

รวม 365 100.00 
4.  ระดับการศกึษา 

          ปริญญาตรี 
          ปริญญาโท 

327 
 38 

89.59 
10.41 

รวม 365 100.00 
5.  ต าแหน่ง   
          ระดบัปฏิบตักิาร 
          ระดบัหวัหน้า/รองหวัหน้า      

326 
 39 

89.32 
10.68 

รวม 365 100.00 
6.  ประสบการณ์ในการปฏบิัตหิน้าที่พยาบาล 
          ไมเ่กิน 1 ปี  
          1–2 ปี  
          มากกวา่ 2–3 ปี 
          มากกวา่ 3–5 ปี 
          มากกวา่ 5 ปี 

82 
16 
21 
34 

212 

22.43 
4.38 
5.75 
9.32 

58.08 
รวม 365 100.00 
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 จากตารางที่ 31 วิเคราะห์ข้อมลูได้วา่ 

  ในการส ารวจข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างในการตอบแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริง พบว่า พืน้ท่ี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า และ วิทยาลยัพยาบาลกองทัพเรือ มี
จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 56.16 พืน้ท่ีจังหวดัชลบุรีได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 40.55 พืน้ท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ โรงพยาบาล
ทหารเรือกรุงเทพ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.29 

 

  ในการส ารวจข้อมลูเก่ียวกบัเพศจากกลุม่ตวัอย่างในการตอบแบบประเมินสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริง พบว่า มีเพศ
หญิงมากกวา่เพศชาย คือ มีผู้ตอบแบบประเมินเพศหญิง จ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 94 และ
มีผู้ตอบแบบประเมินเพศชาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

 

  ในการส ารวจข้อมลูเก่ียวกบัอายจุากกลุม่ตวัอย่างในการตอบแบบประเมินสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริง พบวา่ สว่นใหญ่
มีอายรุะหวา่ง 20–30 ปี จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 47.95 รองลงมา คือผู้ มีอายุระหว่าง 31–
40 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 31.23 เป็นผู้ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.73 และเป็นผู้ มีอายมุากกวา่ 50 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 ตามล าดบั 

 

  ในการส ารวจข้อมลูเก่ียวกบัระดบัการศกึษาจากกลุม่ตวัอยา่งในการตอบแบบประเมิน
สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริง พบว่า 
สว่นใหญ่เป็นผู้ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คือ มีจ านวน  327 คน คิดเป็นร้อยละ 89.59 
รองลงมาคือ เป็นผู้ มีการศกึษาในระดบัปริญญาโท คือ มีจ านวน  38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.41  

 

  ในการส ารวจข้อมลูเก่ียวกบัต าแหนง่จากกลุม่ตวัอยา่งในการตอบแบบประเมินพบว่า 
สว่นใหญ่อยู่ในระดบัระดบัปฏิบติัการ จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 89.32 และรองลงมาคือ 
ระดบัหวัหน้า/รองหวัหน้า จ านวน  39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.68  

 

  ในการส ารวจข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์ในการท าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพจากกลุ่ม
ตัวอย่างในการตอบแบบประเมินพบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพ
มากกว่า 5 ปี คือ จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 58.08 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ฯ ไม่เกิน 1 ปี 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 22.43  มีประสบการณ์ฯ มากกว่า 3–5 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
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9.32 มีประสบการณ์ฯ มากกวา่ 2–3 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75  มีประสบการณ์ฯในช่วง 1–
2 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.38 ตามล าดบั   

 

  สรุปได้ว่า จากการส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาล สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริง ซึ่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คือ มี
จ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 94 สว่นใหญ่มีอายุระหว่าง 20–30 ปี จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.95 สว่นใหญ่เป็นผู้ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คือ มีจ านวน  327 คน คิดเป็นร้อยละ 89.59 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับระดับปฏิบัติการ จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 89.32 และส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการท าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพมากกวา่ 5 ปี คือ จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 58.08 
 

  3.2 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

 

  จากการวิจยัได้น ารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือซึ่งได้จากการวิจัยในขัน้ตอนท่ี 2 มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
ประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ตามสภาพ
จริง วิเคราะห์ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ โดยใช้ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นโดยใช้สูตร 
Modified Priority Needs Index (PNI modified) ในสมรรถนะในแต่ละด้านท่ีมีองค์ประกอบด้าน
ความรู้ คุณลกัษณะสว่นบุคคล และทักษะ เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ โดยน าเสนอข้อมลูตามตารางที่ 32 ถึง ตารางที ่41 ได้ดงันี ้ 
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ตารางที่  32 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับของสมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็น
ศนูย์กลาง (Patient Centered Care) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ
ความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับ
การพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ  

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

1.  สมรรถนะด้านการดูแลที่ยดึผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) 
1.1 มีความรู้ทางด้านการพยาบาล
แ ล ะ ศ า ส ต ร์ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ไ ป
ปร ะยุ กต์ ใ ช้ ใ นก าร แ ก้ ปัญหา
สขุภาพของผู้ป่วย 

4.91 0.29 มาก
ท่ีสดุ 

3.72 0.61 มาก 0.32 1 

1.2 มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการแต่ละคน
อย่างเป็นองค์รวม ทัง้ทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม จิต
วญิญาณ   

5.00 0.00 
 

มาก 
ท่ีสดุ 

3.84 0.64 มาก 0.30 2 

1.3 ตระหนักถึงความส าคัญของ
บูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการ
พยาบาล วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน  และ
ศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชาติ
ของมนุษย์ น ามาใช้ในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือการแสดงออกทางวชิาชีพ
อย่างเหมาะสมทัง้  4 ด้าน ได้แก่  
การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา 
การฟืน้ฟ ู

4.74 0.45 มาก 
ท่ีสดุ 

3.90 0.64 มาก 0.22 4 

1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยและญาติ
เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ วม ในก า ร ว า ง
แผนการดแูลอย่างเหมาะสม 

5.00 0.00 
 

มาก 
ท่ีสดุ 

4.16 0.70 มาก 0.20 5 
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ตารางที่  32 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับของสมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง (Patient Centered Care) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ
ความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

1.5 ให้การพยาบาลโดยค านึงถึง
สทิธิผู้ป่วยเป็นส าคญั 

4.96 0.21 มาก
ท่ีสดุ 

4.05 0.62 มาก 0.22 4 

1.6 ให้การดูแลแบบผสมผสาน
ความรู้ทางการพยาบาลกับการดแูล
เ ชิ ง จิ ต วิ ท ย า สั ง ค มแ ล ะก า ร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่ น ให้
ค าปรึกษา แนะน าการดูแลสุขภาพ 
ส่ ง เสริ มสุขภาพ การดูแลด้ าน
สวสัดกิารสงัคม 

4.87 0.34 มาก 
ท่ีสดุ 

3.93 0.60 มาก 0.24 3 

1.7 ให้การดแูลทกุมติภิาวะสขุภาพ
ของปัจเจกบุคคลอย่างต่อเน่ือง
ตั ง้ แต่ ยั ง ไม่ เ จ็ บ ป่ วยจน วาร ะ
สดุท้ายของการเจ็บป่วย 

5.00 0.00 มาก 
ท่ีสดุ 

4.93 0.68 มาก
ท่ีสดุ 

0.14 6 

1.8 ให้การดูแลแบบผสมผสาน
ความรู้ทางการพยาบาลกับการดแูล
เชิงจิตวิทยาสังคมและการปรับ 
เปล่ียนพฤติกรรม เช่น ให้ค าปรึกษา 
แนะน า/ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ  
การดแูลด้านสวสัดิการสงัคม 

4.83 0.39 มาก
ท่ีสดุ 

3.97 0.65 มาก 0.22 4 

1.9 ให้การดแูลทกุมติภิาวะสขุภาพ
ของปัจเจกบุคคลอย่างต่อเน่ือง
ตั ง้ แต่ ยั ง ไม่ เ จ็ บ ป่ วยจน วาร ะ
สดุท้ายของการเจ็บป่วย 

4.87 0.34 มาก
ท่ีสดุ 

3.94 0.71 มาก 0.24 3 

รวม 4.90 0.13 มาก
ที่สุด 

3.99 0.48 มาก 0.23 – 
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 จากตารางท่ี 32 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วย
เป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันีล าดบัความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับ
การพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ วิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ 
 

  ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เทา่กบั 4.91 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.13) สว่นระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงโดยรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48) ซึ่งเม่ือ
พิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ มีค่าเท่ากับ 0.23 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีว้ดั 
ของสมรรถนะการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) พบว่าควรมีการพฒันา
ความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสขุภาพของผู้ ป่วย
เป็นล าดับแรก (ดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นเท่ากับ 0.32) รองลงมาคือ มี
ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการแต่ละคนอย่างเป็นองค์รวม ทัง้ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สงัคม จิตวิญญาณ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเทา่กบั 0.30) 
 

  และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง (Patient Centered Care) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ
ระหวา่งสมรรถนะท่ีคาดหวงักบัสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตดั น าเสนอข้อมูลดงัภาพ
ท่ี 7 ตอ่ไปนี ้ 
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ภาพที่  7 การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็น
ศนูย์กลาง (Patient Centered Care) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
       

 
ดีกวา่เกณฑ์ 
 

 
 

 

 

             ดีตามเกณฑ์          (1.7) 

                                         (1.4) 

                                   (1.5) 
 

                       (1.8) 

                                                    (1.9) 

                                 (1.6)                                                                      

                   (1.3) 
 

 
 

ต ่ากวา่เกณฑ์แตย่งัไมน่่าห่วง 

 
 

                                         (1.2) 
 
 

(1.1) 
ต ่ากวา่เกณฑ์และต้องปรับปรุง 

  

 
 
 

 จากวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการดแูลท่ียดึผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
(Patient Centered Care) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือระหว่าง
สมรรถนะท่ีคาดหวงักับสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.91 และมีคา่เฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง
เทา่กบั 3.99 ตามภาพท่ี 7 พบวา่ 
  1.  ไม่มี ตัวชีว้ัดของสมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient 
Centered Care) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริงท่ีดีกว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ี
คาดหวงัต ่ากวา่ 4.91 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงสงูกวา่ 3.99 

 ̅ 

สมรรถนะท่ีคาดหวงั 

(ปานกลาง) 

 

 

(สงู) 5.00 

 

    4.35 

   

   4.05 

 

   

   

    3.99 

    

   3.93 

       3.90 

    

   3.84 

 

   3.72 

 (ต ่า) 0.00                 4.74    4.83  4.87            4.90                                   4.96  (สงู) 5.00 

 ̅
 

สม
รร
ถน
ะต
าม
สภ
าพ
จริ
ง 

(ป
าน
กล
าง
) 

  



 245 
 
  2.  สมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
พบวา่สมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกวา่ 4.91 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงสงูกว่า 
3.99 พบว่ามี 3 ตวัชีว้ดั คือ 1) เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยและญาติเข้ามามีสว่นร่วมในการวางแผนการ
ดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 5.00 และมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 4.16 2) ให้ความส าคญักับแผนการ
ดูแลท่ีเหมาะสมกับพืน้ฐานทางวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ท่ีจะช่วยสง่เสริมการดูแลสขุภาพ
ของตนเอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.96 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 4.05 และ 3) ให้การพยาบาลโดยค านึงถึงสิทธิ
ผู้ ป่วยเป็นส าคญั ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 4.39 
  3.  สมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
พบว่าสมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวงั แต่ยงัไม่น่าห่วง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัต ่ากว่า 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะ
ตามสภาพจริงต ่ากว่า 3.99 พบว่า มี 4 ตวัชีว้ดั คือ 1) ตระหนกัถึงความส าคญัของบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติ
ของมนษุย์ น ามาใช้ในการพฒันาตนเองเพื่อการแสดงออกทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมทัง้   4 ด้าน 
ได้แก่  การสง่เสริม การป้องกัน การรักษา การฟืน้ฟู ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ี
คาดหวงัเทา่กบั 4.74 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.90 2) มี
ทกัษะในการปฏิบติัการพยาบาลอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ รับบริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.87 และมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.93 3) ให้การดูแลแบบผสมผสาน
ความรู้ทางการพยาบาลกับการดูแลเชิงจิตวิทยาสงัคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ให้
ค าปรึกษา แนะน าการดแูลสขุภาพ สง่เสริมสขุภาพ การดแูลด้านสวสัดิการสงัคม  ซึง่มีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตาม
สภาพจริงเท่ากับ 3.97 และ 4) ให้การดูแลทุกมิติภาวะสุขภาพของปัจเจกบุคคลอย่างต่อเน่ือง
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ตัง้แตย่งัไม่เจ็บป่วยจนวาระสดุท้ายของการเจ็บป่วย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ี
คาดหวงัเทา่กบั 4.87 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.94 
  4.  สมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ตาม
สภาพจริงท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงั และต้องปรับปรุง ซึง่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ี
คาดหวังสงูกว่า 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงต ่ากว่า 3.99 
พบว่ามี 2 ตวัชีว้ดั คือ 1) มีความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาสขุภาพของผู้ ป่วย ซึง่มีคา่เฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.91 
และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.72 และ 2) มีความรู้ ความ
เข้าใจในการดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการแตล่ะคนอยา่งเป็นองค์รวม ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สงัคม จิตวิญญาณ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 5.00 และมี
คา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.84 

 

 จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ ท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered 
Care) ท่ีก าหนดให้มี 9 ตัวชีว้ัดในด้านดงักลา่ว แต่หากพิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะด้วยการวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) แล้ว สรุปได้ว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ เก่ียวข้องกับสมรรถนะด้านการ
ดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาโดย
พิจารณาจากตัวชีว้ัดสมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 2 ตวัชีว้ดัซึ่ง
เรียงล าดบัความต้องการจ าเป็นในการพฒันาจากมากไปหาน้อยตามค่าดชันีล าดบัความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ได้ดงันี ้ 
  1) ความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
สขุภาพของผู้ ป่วย (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.32)  
  2) ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการแต่ละคนอย่างเป็นองค์รวม ทัง้
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม จิตวิญญาณ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการ
จ าเป็น เทา่กบั 0.30) 
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ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวช
ศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันี
ล าดบัความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการพยาบาล 

ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine 
2.1 มีความรู้ในการให้บริการด้าน
สขุภาพส าหรับผู้ ท่ีจะปฏิบตังิานทาง
ทะเลทัง้สขุภาพทางกายและจิตใจ  

4.70 0.47 มาก
ท่ีสดุ 

3.20 0.85 ปาน
กลาง 

0.47 4 

2.2 สามารถบูรณาการความรู้ใน
การให้บริการแก่ทหารเก่ียวกับการ
ส่ ง เ ส ริมสุ ขภาพ  ก าร ป้ อ งกั น
ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล
และการฟืน้ฟสูขุภาพ 

4.65 0.57 มาก
ท่ีสดุ 

3.49 0.78 ปาน
กลาง 

0.33 13 

2.3 พัฒนาความรู้ งานวิจัย เพ่ือให้
การดแูล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่
ทหารได้อย่างมีคณุภาพ 

4.83 0.39 มาก
ท่ีสดุ 

3.12 0.97 ปาน
กลาง 

0.55 1 

2.4 ให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีเก่ียว 
ข้องกับการปฏิบัติตนเม่ือเกิดสา
ธารณภัย /ภัยพิบัติ ทัง้ในระยะ
ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลงัเกิด   

4.65 0.57 มาก
ท่ีสดุ 

3.15 0.99 ปาน
กลาง 

0.48 3 

2.5 บูรณาการความรู้มาประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์ สาธารณภัย/ภัยพิบตัิ
ได้   

4.87 0.34 มาก
ท่ีสดุ 

3.20 1.01 ปาน
กลาง 

0.52 2 

2.6 ตระหนักและให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาความสามารถของ
ตนเองในการดูแล ป้องกัน การ
พยาบาลแก่ผู้ประสบภยัทางทะเล 

4.65 0.49 มาก
ท่ีสดุ 

3.33 1.04 ปาน
กลาง 

0.40 9 
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ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวช
ศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันี
ล าดบัความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่) 

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

2.7 ตระหนักถึงความส าคญัและให้
การสนับสนุนการปฏิบัติการทาง
ทหารของกองทัพในทุกสถานการณ์ 

4.96 0.21 มาก
ท่ีสดุ 

3.59 1.03 มาก 0.38 10 

2.8 ตระหนักถึงความส าคัญใน
บทบาทของตนเองในการท างาน
ร่วมกบัทีมสขุภาพเม่ือเกิดสาธารณ
ภยั/ภยัพบิตั ิ

4.78 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

3.67 1.00 มาก 0.30 14 

2.9 สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบตัิในทุก
สถานการณ์ โดยไมจ่ าแนกเชือ้ชาต ิ
และศาสนา 

4.83 0.39 มาก
ท่ีสดุ 

3.85 1.03 มาก 0.25 9 

2.10 ให้ความส าคญัและส่งเสริม
การมีสว่นร่วมของประชาชนในการ
ช่วยเหลือตนเองและผู้ อ่ืนเม่ือเกิด
สาธารณภยั/ภยัพบิตั ิ

4.74 0.45 มาก
ท่ีสดุ 

3.76 0.91 มาก 0.26 15 

2.11 ให้การดูแลผู้ประสบภัยทาง
ทะเลในภาวะฉกุเฉิน ตัง้แต่ การปฐม
พยาบาล ด าเนินการเคล่ือนย้าย ส่ง
ตอ่ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการจากจุดเกิดเหต ุ
สง่ตอ่สถานพยาบาลท่ีเหมาะสม 

4.74 0.54 มาก
ท่ีสดุ 

3.34 0.92 ปาน
กลาง 

0.42 6 

2.12 ให้การดแูลผู้ประสบภัยทาง
ทะเลเ พ่ือฟื้นฟูสุขภาพ ทัง้ ด้าน
ร่างกาย และจิตใจ 

4.74 0.54 มาก
ท่ีสดุ 

3.38 0.96 ปาน
กลาง 

0.40 12 
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ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวช
ศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันี
ล าดบัความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่) 
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

2.13 ให้การดแูลสขุภาพทหารเพ่ือ
เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพให้
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจ
ของกองทพั   

4.78 0.52 มาก
ท่ีสดุ 

3.59 0.87 มาก 0.33 12 

2.14 สามารถด าเนินการเคล่ือนย้าย 
ส่งต่อ และส่งกลับผู้ ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจากภาคสนามได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

4.74 0.54 มาก
ท่ีสดุ 

3.30 0.90 ปาน
กลาง 

0.44 5 

2.15 ให้การพยาบาลทหารท่ีได้รับ
บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างเหมาะสม   

4.74 0.54 มาก
ท่ีสดุ 

3.52 0.89 มาก 0.35 11 

2.16 ประเมนิสถานการณ์จากการ
เจ็บป่วย น ามาทบทวน/ปรับแผน
ในการให้การบริการท่ีเหมาะสม 

4.78 0.52 มาก
ท่ีสดุ 

3.42 0.86 ปาน
กลาง 

0.40 7 

รวม 4.76 0.34 
มาก
ที่สุด 

3.43 0.71 
ปาน
กลาง 

0.39 – 

 

 จากตารางท่ี 33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเล
และเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่า
ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ วิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ 
 

  ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เทา่กบั 4.76 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.34) สว่นระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงโดยรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71) ซึ่งเม่ือ
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พิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ มีค่าเท่ากับ 0.39 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีว้ดั 
ของสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military 
Medicine) พบวา่ ควรมีการพฒันาความรู้ งานวิจยั เพื่อให้การดูแล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหาร
ได้อย่างมีคุณภาพเป็นล าดับแรก (ดชันีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นเท่ากับ 0.55) 
รองลงมาคือ การบูรณาการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์          
สาธารณภยั/ภยัพิบติั (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเท่ากบั 0.48)  

 

  และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและ
เวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือระหว่างสมรรถนะท่ีคาดหวังกับสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็น
จุดตดั น าเสนอข้อมลูดงัภาพท่ี 8 ตอ่ไปนี ้ 
 

ภาพที่  8 การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวช
ศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
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  จากวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะเวชศาสตร์ทางทะเลและเวช
ศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ระหวา่งสมรรถนะท่ีคาดหวงักับสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็น
จุดตดั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.76 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.43 ตามภาพท่ี 8 พบวา่ 
  1.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine 
and Military Medicine) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ พบว่าสมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีดีกว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวังต ่ากว่า 4.76 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงสงูกว่า 3.43 พบว่ามี 3 ตวัชีว้ดั คือ 1) สามารถบูรณาการความรู้ในการ
ให้บริการแก่ทหารเก่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัควบคมุโรค การรักษาพยาบาลและการ
ฟืน้ฟูสขุภาพ ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.65 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.49 2)ให้ความส าคญัและสง่เสริมการมีสว่นร่วม
ของประชาชนในการช่วยเหลอืตนเองและผู้ อ่ืนเม่ือเกิดสาธารณภยั/ภยัพิบติั  ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิต
ของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.74 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพ
จริงเทา่กบั 3.76 3) ให้การพยาบาลทหารท่ีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม 
ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.74 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.52   
  2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and 
Military Medicine) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ พบวา่สมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกว่า 4.76 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะ
ตามสภาพจริงสงูกวา่ 3.43 พบวา่มี 6 ตวัชีว้ดั คือ 1) ตระหนกัถึงความส าคญัและให้การสนบัสนุน
การปฏิบติัการทางทหารของกองทพัในทุกสถานการณ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะ 
ท่ีคาดหวังเท่ากับ 4.96 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.59    
2) ตระหนกัถึงความส าคญัในบทบาทของตนเองในการท างานร่วมกบัทีมสขุภาพเม่ือเกิดสาธารณภยั/
ภยัพิบติั ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.78 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.67 3) สนบัสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั/
ภยัพิบัติในทุกสถานการณ์ โดยไม่จ าแนกเชือ้ชาติ และศาสนา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
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สมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.83 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 
3.85 และ 4) ให้การดแูลสขุภาพทหารเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ี
ตามภารกิจของกองทพั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.78 และมี
คา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.59     
  3.  สมรรถนะเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and 
Military Medicine) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ พบวา่สมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงั แต่ยงัไม่น่า
หว่ง ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัต ่ากว่า 4.76 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงต ่ากว่า 3.43 พบว่า มี 6 ตวัชีว้ดั คือ 1) มีความรู้ในการให้บริการ
ด้านสขุภาพส าหรับผู้ ท่ีจะปฏิบติังานทางทะเลทัง้สขุภาพทางกายและจิตใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.70 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพ
จริงเทา่กับ 3.20 2) ให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีเก่ียว ข้องกับการปฏิบติัตนเม่ือเกิดสาธารณภยั /ภยั
พิบัติ ทัง้ในระยะก่อนเกิด ขณะเกิด และหลงัเกิด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ี
คาดหวงัเท่ากับ 4.65 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.15 3) 
ตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาความสามารถของตนเองในการดูแล ป้องกัน การ
พยาบาลแก่ผู้ประสบภัยทางทะเล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 
4.65 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.33 4) ให้การดูแล
ผู้ประสบภยัทางทะเลในภาวะฉกุเฉิน ตัง้แต ่การปฐมพยาบาล ด าเนินการเคลือ่นย้าย สง่ต่อผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการจากจุดเกิดเหตุ ส่งต่อสถานพยาบาลท่ีเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.74 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 
3.34 5) ให้การดแูลผู้ประสบภยัทางทะเลเพื่อฟืน้ฟูสขุภาพ ทัง้ด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.74 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะ
ตามสภาพจริงเทา่กบั 3.38 และ 6) สามารถด าเนินการเคลือ่นย้าย สง่ตอ่ และสง่กลบัผู้ ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจากภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ี
คาดหวงัเทา่กบั 4.74 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.30 
  4.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine 
and Military Medicine) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวงัและต้องปรับปรุง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกว่า 4.76 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะ
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ตามสภาพจริงต ่ากว่า 3.43 พบว่ามี 3 ตวัชีว้ดั คือ 1) พฒันาความรู้ งานวิจัย เพื่อให้การดูแล 
ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหารได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ี
คาดหวงัเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.12  2) 
บูรณาการความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบติัการพยาบาลในสถานการณ์ สาธารณภยั/ภยัพิบติัได้ 
ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.87 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.20 และ 3) ประเมินสถานการณ์จากการเจ็บป่วย น ามาทบทวน/
ปรับแผนในการให้การบริการท่ีเหมาะสม  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง
เทา่กบั 4.78 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.42 
 

 จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ 
ทหารเรือ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine 
and Military Medicine)  ท่ีก าหนดให้มี 16 ตวัชีว้ดัในด้านดงักลา่ว แต่หากพิจารณาถึงความ
จ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้วยการวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) แล้ว สรุปได้ว่า 
สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ เก่ียวข้อง
กับสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military 
Medicine) ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาโดยพิจารณาจากตวัชีว้ดัสมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่า
กวา่เกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 3 ตวัชีว้ดัซึง่เรียงล าดบัความต้องการจ าเป็นในการพฒันาจากมาก
ไปหาน้อยตามคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ได้ดงันี ้ 
  1.  พฒันาความรู้ งานวิจยั เพื่อให้การดแูล ป้องกนั รักษาพยาบาลแก่ทหารได้อย่างมี
คณุภาพ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.55) 
  2.  บูรณาการความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบติัการพยาบาลในสถานการณ์สาธารณภยั/
ภยัพิบติัได้ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.52) 
  3.  ประเมินสถานการณ์จากการเจ็บป่วย น ามาทบทวน/ปรับแผนในการให้การบริการ
ท่ีเหมาะสม (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.40)  
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ตารางที่  34 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับของสมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดัชนีล าดบัความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

3.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
3.1 เข้าใจขอบเขตและหน้าท่ีการ
ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์  จริยธรรมทางการ
พยาบาล ข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับข้อจ ากัดและเง่ือนไขของการ
ปฏิบตัวิชิาชีพพยาบาล 

4.91 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

3.98 0.69 มาก 0.24 10 

3.2 แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือ
พัฒนาศาสตร์ทางวิชาชีพน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพฒันาทักษะใน
การปฏิบตักิารพยาบาล 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.74 0.68 มาก 0.34 2 

3.3  ตระหนักถึงความส าคัญของ
บทบาทวิชาชีพภายใต้พระราช 
บัญญั ติ กฎหมายวิ ชา ชี พการ
พย าบาลและ ก า ร ผดุ ง ค ร ร ภ์ 
จริยธรรมทางการพยาบาล ข้อบงัคบั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อจ ากัดและ
เง่ื อนไขของการปฏิ บัติ วิชาชีพ
พยาบาล 

4.91 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

4.09 0.67 มาก 0.20 13 

3.4 รัก เต็มใจ และมุ่งมั่นในการ
ปฏิ บัติ งานในวิ ชา ชี พ เ พ่ื อน า
ความก้าวหน้าสู่วชิาชีพ 

4.96 0.21 มาก
ท่ีสดุ 

4.09 0.67 มาก 0.21 12 
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ตารางที่  34 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับของสมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดัชนีล าดบัความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่) 
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง PN

I m
od

ifie
d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล   
3.5 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตังิานได้อย่างมีประสทิธิภาพ     

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.79 0.69 มาก 0.32 6 

3.6 ก าหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือพัฒนา
อาชีพ เพ่ือสามารถให้การพยาบาล
ในระดบัสากลได้  

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.80 0.69 มาก 0.32 5 

3.7 ตระหนักถึงความส าคัญการ
พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ติดตาม
ความรู้ใหม่ๆและก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของศาสตร์ทางการ
พยาบาลและศาสตร์อ่ืน  ๆ

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.82 0.89 มาก 0.31 7 

3.8 สามารถวิเคราะห์ประเด็น
จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ในการปฏิบตักิารพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
และน าไปใช้ในการให้การพยาบาล
อย่างเหมาะสม 

4.91 0.29 มาก
ท่ีสดุ 

3.66 0.87 มาก 0.34 4 

3.9 ปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดีทัง้
การด ารงตนและการปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ี 

4.96 0.21 มาก
ท่ีสดุ 

3.93 0.90 มาก 0.26 8 

3.10 ให้บริการทางการพยาบาลตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และกระบวนการ
พยาบาล    

4.91 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

4.04 0.92 มาก 0.22 11 
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ตารางที่  34 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับของสมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดัชนีล าดบัความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่) 
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

3.11 ควบคมุ ก ากับตนหรือผู้ ร่วม 
งานในวิชาชีพให้ปฏิบตัิหน้าท่ีตาม 
พรบ.วชิาชีพ การพยาบาลและการ
ผดงุครรภ์ 

4.91 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

3.88 0.91 มาก 0.26 9 

3.12 น าข้อมูลย้อนกลับ ( feed 
back) ท่ีได้จากแหล่งต่างๆ ไปใช้
เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาทักษะใน
การให้บริการ 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.73 0.86 มาก 0.34 3 

3.13 มีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐานการปฏิ บัติ ท า ง กา ร
พยาบาลกับหน่วยงาน/องค์กรท่ี
ตนเองปฏิบตังิานอยู่   

4.91 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

3.56 0.96 มาก 0.38 1 

รวม 4.96 0.16 มาก
ที่สุด 

3.85 0.59 มาก 0.28 – 

 

จากตารางท่ี 34 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับของสมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
(PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ วิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ 
 

  ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เทา่กบั 4.95 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.16) สว่นระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงโดยรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59) ซึ่งเม่ือ
พิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
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ในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ มีค่าเท่ากับ 0.38 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีว้ดั 
ของสมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) พบว่าควรเน้นการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติัทางการพยาบาลกับหน่วยงาน/องค์กรท่ีตนเองปฏิบติังานอยู่ในล าดับ
แรก (ดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นเท่ากับ 0.38)  รองลงมาคือการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆเพื่อพฒันาศาสตร์ทางวิชาชีพน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาทกัษะในการปฏิบัติการ
พยาบาลและการน าข้อมูลย้อนกลบั (feed back) ท่ีได้จากแหล่งต่างๆ ไปใช้เพื่อการปรับปรุง 
พฒันาทกัษะในการให้บริการ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเท่ากบั 0.34) 
 

  และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือระหว่างสมรรถนะท่ี
คาดหวงักบัสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้คา่เฉลี่ยเป็นจุดตดั น าเสนอข้อมลูดงัภาพท่ี 9 ตอ่ไปนี ้ 
 

ภาพที่ 9 การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ  
       

ดีกวา่เกณฑ์ 
                               

                               (3.3) 

                             (3.10) 

                               (3.1) 

                             (3.11)                                    

ดีตามเกณฑ์ 
 

(3.4) 
 
 

(3.9) 

 
 
 
 

                             (3.8) 

                           (3.13) 
ต ่ากวา่เกณฑ์แตย่งัไมน่่าห่วง 

                                         (3.7) 

                                         (3.6) 

                                         (3.5) 

                                                              (3.12) 

                                           (3.2) 
 
 

ต ่ากวา่เกณฑ์และต้องปรับปรุง 
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 จากวิ เคราะห์เมทริกซ์  (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ระหว่าง
สมรรถนะท่ีคาดหวงักับสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.95 และมีคา่เฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง
เทา่กบั 3.85 ตามภาพท่ี 9 พบวา่ 
  1.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ พบวา่สมรรถนะในด้านนี ้
ตามสภาพจริง ท่ีดีกว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัต ่า
กว่า 4.95 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงสูงกว่า 3.85 พบว่ามี 4 
ตัวชีว้ัด คือ 1) ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทวิชาชีพภายใต้พระราช บัญญัติกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จริยธรรมทางการพยาบาล ข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ข้อจ ากดัและเงื่อนไขของการปฏิบติัวิชาชีพพยาบาล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ี
คาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 4.09       
2) ให้บริการทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ และกระบวนการพยาบาล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตาม
สภาพจริงเทา่กบั 4.04 3) เข้าใจขอบเขตและหน้าท่ีการปฏิบติังานภายใต้พระราชบญัญัติกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและ การผดงุครรภ์  จริยธรรมทางการพยาบาล ข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ข้อจ ากดัและเงื่อนไขของการปฏิบติัวิชาชีพพยาบาล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ี
คาดหวงัเทา่กบั 4.91 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.98 และ
4) ควบคมุ ก ากบัตนหรือผู้ ร่วม งานในวิชาชีพให้ปฏิบติัหน้าท่ีตาม พรบ.วิชาชีพ การพยาบาลและ
การผดงุครรภ์ ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.88   
  2.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ พบว่าสมรรถนะในด้านนี ้
ตามสภาพจริง ท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีคาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัสูง
กว่า 4.95 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงสูงกว่า 3.85 พบว่ามี 2 
ตวัชีว้ดั คือ 1) รัก เต็มใจ และมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานในวิชาชีพ เพื่อน าความก้าวหน้าสูว่ิชาชีพ  ซึ่ง
มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะ ท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.96 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 4.09  2) ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทัง้การด ารงตนและการ
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ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.96 และมี
คา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.93      
  3.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ พบวา่สมรรถนะในด้านนี ้
ตามสภาพจริง ท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวัง แต่ยังไม่น่าห่วง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวงัต ่ากวา่ 4.95 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงต ่ากว่า 
3.85 พบวา่ มี 2 ตวัชีว้ดั คือ 1) สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบติัการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตดัสินใจเชิงจริยธรรม และน าไปใช้ในการให้การพยาบาล
อย่างเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.66 2) มีสว่นร่วมในการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติัทางการพยาบาลกับหน่วยงาน/องค์กรท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.91 และมีคา่เฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง
เทา่กบั 3.56  
  4.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่า
เกณฑ์ท่ีคาดหวงั และต้องปรับปรุง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกว่า 
4.95 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงต ่ากวา่ 3.85 พบวา่มี 5 ตวัชีว้ดั คือ 
1) แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาศาสตร์ทางวิชาชีพน ามาประยกุต์ใช้ในการพฒันาทกัษะในการ
ปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 5.00 และมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.74  2) น าข้อมูลย้อนกลบั (feed 
back) ท่ีได้จากแหลง่ตา่งๆ ไปใช้เพื่อการปรับปรุง พฒันาทกัษะในการให้บริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตาม
สภาพจริงเทา่กบั 3.73 3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 5.00 และมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.79 4) ก าหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบติังานของตนเองเพื่อพฒันาอาชีพ เพื่อสามารถให้การพยาบาลในระดบัสากลได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะ
ตามสภาพจริงเท่ากับ 3.80 และ 5) ตระหนักถึงความส าคัญการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ติดตามความรู้ใหม่ๆและก้าวทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อ่ืนๆ 
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ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 5.00 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.82  
 

 จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ท่ีมีก าหนดให้มี 13  
ตวัชีว้ดัในด้านดงักลา่ว แตห่ากพิจารณาถึงความจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้วยการวิเคราะห์
เมทริกซ์ (Matrix Analysis) แล้ว สรุปได้ว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหาร เ รือ  เ ก่ี ยว ข้องกับ สมรรถนะ ด้านความ เ ป็นมืออา ชีพ 
(Professionalism) ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาโดยพิจารณาจากตวัชีว้ดัสมรรถนะตามสภาพจริง
ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 5 ตวัชีว้ดัซึง่เรียงล าดบัความต้องการจ าเป็นในการพฒันาจาก
มากไปหาน้อยตามคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ได้ดงันี ้ 
  1.  แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาศาสตร์ทางวิชาชีพน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาทกัษะในการปฏิบติัการพยาบาล (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เท่ากับ 
0.34) 
  2.   น าข้อมูลย้อนกลบั (feed back) ท่ีได้จากแหลง่ต่างๆ ไปใช้เพื่อการปรับปรุง 
พฒันาทกัษะในการให้บริการ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.34) 
  3.   ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานของตนเองเพื่อพฒันาอาชีพ เพื่อสามารถให้
การพยาบาลในระดบัสากลได้ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.32) 
  4.   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.32) 
  5.   ตระหนกัถึงความส าคญัการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ติดตามความรู้ใหม่ๆและ
ก้าวทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อ่ืนๆ (ดชันีล าดบัความส าคญั
ของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.31)   
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ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) ท่ี
คาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

4.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) 
4.1 ศึกษาสถานการณ์ทัง้ในปัจจุบนั
และคาดก าร ณ์ อน าคต  จ าก
ผลกระทบภายนอกทั ง้ทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคม
และเทคโนโลยีมาวางแผนการ
ปฏิ บั ติ ง า น ในหน่ ว ย ง าน  ใ ห้
สอดคล้องกับนโยบาย วิสยัทัศน์ของ
องค์กร 

4.78 0.52 มาก
ท่ีสดุ 

3.39 0.91 มาก 0.41 2 

4.2 ให้ความส าคญักับการพฒันา
วธีิการท างานในรูปแบบใหม่ๆให้กับ
หน่ ว ย งาน  เ พ่ื อ น าม าซึ่ ง ก า ร
เปล่ียนแปลงท่ีมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.58 0.94 มาก 0.40 3 

4.3 มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดง
ความคิดและกล้าตัดสินใจในการ
ปฏิบตังิาน 

4.96 0.21 มาก
ท่ีสดุ 

3.67 0.82 มาก 0.35 6 

4.4 มีความสามารถในการ
วเิคราะห์ และตดัสินใจ มีวฒุิภาวะ
ทางอารมณ์ สามารถแก้ปัญหา
ต่างๆท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ปกติ
และฉกุเฉิน 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.83 1.71 มาก 0.31 8 

4.5 มีความสามารถในการให้เหตผุล
ทางวิชาการเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนมี
ความคิดคล้อยตาม และสามารถ
ปฏิบตังิานได้เป็นผลส าเร็จ 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.52 0.66 มาก 0.42 1 
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ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership)ท่ี
คาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ตอ่) 
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

4.6 ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทัง้สามารถเจรจาต่อรองกับสหสาขา
วิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการดูแล
ผู้ป่วย  

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.76 0.67 มาก 0.33 7 

4.7 สามารถให้ค าปรึกษาหรือเป็นพ่ี
เลีย้งทางด้านสุขภาพ เพ่ือน าไปใช้
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหา และสถานการณ์ 

4.78 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

3.68 0.77 มาก 0.30 9 

4.8 ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดีของหน่วยงาน/องค์กร 

4.83 0.49 มาก
ท่ีสดุ 

3.55 0.82 มาก 0.36 5 

4.9 แสดงความเป็นผู้ น าและมี
ความ รู้ท าง วิ ช า การ ท่ี เ กื ้อ กู ล
ประโยชน์ต่อสาธารณสุข และ
สงัคม   

4.87 0.34 มาก
ท่ีสดุ 

3.57 0.73 มาก 0.36 4 

รวม 4.91 0.15 มาก
ที่สุด 

3.62 0.62 มาก 0.36 – 

 

จากตารางท่ี 35 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership)  ท่ี
คาดหวงักบัสภาพจริง และคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
วิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ 
 

  ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เทา่กบั 4.91 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.15) สว่นระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงโดยรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62) ซึ่งเม่ือ
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พิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ มีค่าเท่ากับ 0.36 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีว้ดั 
ของสมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) พบว่าควรพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทาง
วิชาการเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนมีความคิดคล้อยตาม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลส าเร็จเป็น
ล าดบัแรก (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเท่ากับ 0.42) รองลงมา คือ การศึกษา
สถานการณ์ทัง้ในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต จากผลกระทบภายนอกทัง้ทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และทางสงัคมและเทคโนโลยีมาวางแผนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย วิสยัทศัน์ขององค์กร (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเทา่กับ 0.41) 
 

  และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership)  
เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือระหว่างสมรรถนะท่ีคาดหวังกับ
สมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้คา่เฉลี่ยเป็นจุดตดั น าเสนอข้อมลูดงัภาพท่ี 10 ตอ่ไปนี ้ 
 

ภาพท่ี 10 การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
       

ดีกวา่เกณฑ์ 
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 จากวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership)  เพื่อ
รองรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ระหวา่งสมรรถนะท่ีคาดหวงักับสมรรถนะ
ท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตดั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 
4.91 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.62 ตามภาพท่ี 10 พบวา่ 
  1.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ พบว่าสมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง 
ท่ีดีกวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัต ่ากว่า 4.91 และมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริงสูงกว่า 3.62 พบว่ามี 1 ตัวชีว้ัด คือ 1) 
สามารถให้ค าปรึกษาหรือเป็นพี่เลีย้งทางด้านสุขภาพ เพื่อน าไปใช้ปฏิบติัได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพปัญหา และสถานการณ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.78 
และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.68   
  2.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ พบว่าสมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง 
ท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกว่า 4.91 และมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงสงูกว่า 3.62 พบว่ามี 3 ตวัชีว้ดั คือ 1) มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ และตดัสินใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆท่ี
เกิดขึน้ในสถานการณ์ปกติและฉกุเฉิน ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะ ท่ีคาดหวงัเท่ากับ 
5.00 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.83  2) สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้สามารถเจรจาต่อรองกับสหสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการดูแลผู้ ป่วย ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.76 และ 3) มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดและกล้า
ตดัสนิใจในการปฏิบติังาน  ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.96 และ
มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.67       
  3.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership)  เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ พบว่าสมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง 
ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงั แตย่งัไม่นา่หว่ง ซึง่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัต ่า
กว่า 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริงต ่ากว่า 3.62 พบว่า มี 3 
ตวัชีว้ดั คือ 1) แสดงความเป็นผู้น าและมีความรู้ทางวิชาการท่ีเกือ้กลูประโยชน์ตอ่สาธารณสขุ และ
สงัคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.87 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
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ของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.57 2) ผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีของ
หนว่ยงาน/องค์กร ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.55 และ 3) ศึกษาสถานการณ์ทัง้ในปัจจุบนั
และคาดการณ์อนาคต จากผลกระทบภายนอกทัง้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และทางสงัคมและ
เทคโนโลยีมาวางแผนการปฏิบติังานในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสยัทศัน์ขององค์กร 
ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.78 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.39   
  4.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวงั 
และต้องปรับปรุง  ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกว่า 4.91 และมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงต ่ากวา่ 3.62 พบวา่มี 2 ตวัชีว้ดั คือ 1) ให้ความส าคญั
กบัการพฒันาวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ๆให้กับหน่วยงาน เพื่อน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงท่ีมุ่งสู่
ความเป็นเลศิ  ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากบั 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.58 2) มีความสามารถในการให้เหตุผลทาง
วิชาการเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนมีความคิดคล้อยตาม และสามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลส าเร็จ  ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.52  

 

 จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) ท่ีมีก าหนดให้มี 9 ตวัชีว้ดัในด้าน
ดังกล่าว แต่หากพิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้วยการวิเคราะห์เมทริกซ์ 
(Matrix Analysis) แล้ว สรุปได้ว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ เก่ียวข้องกบัสมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership)  ท่ีจ าเป็นต้องได้รับ
การพฒันาโดยพิจารณาจากตวัชีว้ดัสมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 2 
ตวัชีว้ดั ซึ่งเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาจากมากไปหาน้อยตามค่าดัชนีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ได้ดงันี ้ 
  1.  ความสามารถในการให้เหตุผลทางวิชาการเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนมีความคิดคล้อย
ตาม และสามารถปฏิบติังานได้เป็นผลส าเร็จ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น 
เทา่กบั 0.42) 



 266 
 
  2.  การให้ความส าคญักับการพฒันาวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ๆให้กับหน่วยงาน 
เพื่อน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงท่ีมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการ
จ าเป็น เทา่กบั 0.40) 
 

ตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัของสมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ 
(System-Based Practice) ท่ีคาดหวังกับสภาพจริง และค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
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5.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตพิยาบาลเชงิระบบ (System-Based Practice) 
5.1. ความรู้ ความเข้าใจ ถึงความ
เช่ือมโยงของนโยบายระบบสุขภาพ 
ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ท่ีมีผล
ตอ่การให้บริการ 

4.78 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

3.61 0.67 มาก 0.32 7 

5.2 มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล 
เพ่ือให้การดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ
อย่างเหมาะสม 

4.91 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

3.82 0.60 มาก 0.29 12 

5.3 ค านึ งถึ งปัจจัยทางสังคม 
เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายใน
การให้บริการสุขภาพของหน่วยงาน 
เพ่ื อให้ การดูแลสุขภาพผู้ ป่ วย/
ผู้ รับบริการอย่างเหมาะสม 

4.83 0.39 มาก
ท่ีสดุ 

3.74 0.63 มาก 0.29 11 

5.4 ให้ความส าคญัการน ากระบวน 
การพยาบาลมาใช้ในการดแูลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการ 

4.91 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

4.02 0.68 มาก 0.22 14 

5.5 ให้การดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ 
โดยบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุ้มคา่ 

4.83 0.39 มาก
ท่ีสดุ 

3.83 0.90 มาก 0.26 13 
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ตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัของสมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ 
(System-Based Practice) ท่ีคาดหวังกับสภาพจริง และค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่) 
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง PN

I m
od

ifie
d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล   
5.6 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดย
ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ
ของผู้ ป่ วย/ผู้ รั บบริการอย่ าง มี
ประสทิธิภาพ 

4.91 0.29 มาก
ท่ีสดุ 

3.67 0.88 มาก 0.34 2 

5.7 เ ลือกใช้วิ ธีแก้ปัญหาท่ีมี
ปร ะสิ ท ธิ ภ าพ  สอ ดค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์และบริบททางสขุภาพ
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง   

4.87 0.34 มาก
ท่ีสดุ 

3.67 0.89 มาก 0.33 5 

5.8 ประเมินความต้องการของ
ผู้ป่วยอย่างครอบคลมุ 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.76 0.87 มาก 0.33 6 

5.9 วางแผนการดูแลสุขภาพ
ร่ วมกัน  ร ะหว่ า ง ที มสหสาข า
วิชาชีพผู้ ป่วยและญาติ อย่างมี
ประสทิธิภาพ เหมาะสม คุ้มคา่ 

4.96 0.21 มาก
ท่ีสดุ 

3.72 0.90 มาก 0.33 4 

5.10 ปฏิบัติการพยาบาลโดย
ค านึงถึงนโยบายในการให้บริการ
ด้านสุขภาพของหน่วยงาน/องค์กร 
และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ     

4.91 0.29 มาก
ท่ีสดุ 

3.77 0.88 มาก 0.33 10 

5.11 ก ากับ ติดตาม ประสานงาน 
และสนับสนุนให้การดูแลผู้ ป่วย
เป็นไปตามแผน 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.70 0.89 มาก 0.35 1 
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ตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัของสมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ 
(System-Based Practice) ท่ีคาดหวังกับสภาพจริง และค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่) 
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง PN

I m
od

ifie
d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล   
5.12 บันทึกรายงานทางการ
พยาบาลท่ีสามารถสะท้อนการใช้
กระบวนการพยาบาลท่ีมีคณุภาพ 

4.91 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

3.76 0.89 มาก 0.31 8 

5.13 ประเมินผลลัพธ์ทางการ
พยาบาล เ พ่ือน าข้อมูลท่ีไ ด้มา
ปรับปรุงคณุภาพการบริการ 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.72 0.89 มาก 0.34 3 

5.14 ปรับปรุง พฒันาคณุภาพการ
บริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการได้รับบริการท่ีดี 

4.87 0.34 มาก
ท่ีสดุ 

3.74 0.89 มาก 0.30 9 

รวม 4.91 0.20 มาก
ที่สุด 

3.75 0.68 มาก 0.31 – 

 

จากตารางท่ี 36 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ 
(System-Based Practice)  ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการ
จ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ วิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ 
 

  ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เทา่กบั 4.91 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.20) สว่นระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงโดยรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68) ซึ่งเม่ือ
พิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ มีค่าเท่ากับ 0.31 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีว้ดั 
ของสมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) พบว่าควรพัฒนา
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ทกัษะในการก ากบั ติดตาม ประสานงาน และสนบัสนุนให้การดูแลผู้ ป่วยเป็นไปตามแผนเป็นล าดบั
แรก (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเท่ากับ 0.35) รองลงมา คือ การคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของ
ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ (ดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นเท่ากับ 
0.34) 
 

  และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิง
ระบบ (System-Based Practice) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ
ระหวา่งสมรรถนะท่ีคาดหวงักบัสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตดั น าเสนอข้อมูลดงัภาพ
ท่ี 11 ตอ่ไปนี ้ 
 

ภาพที่ 11 การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ 
(System-Based Practice) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน 
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
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 จากวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ 
(System-Based Practice)เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ระหว่าง
สมรรถนะท่ีคาดหวงักับสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง
เทา่กบั 3.75 ตามภาพท่ี 11 พบวา่ 
  1.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
พบวา่สมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีดีกว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะท่ีคาดหวงัต ่ากวา่ 4.91 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงสงูกว่า 
3.75 พบว่ามี 4 ตวัชีว้ดั คือ 1) ให้การดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ โดยบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 4.02  2) ให้ความส าคญัการน ากระบวน การพยาบาล
มาใช้ในการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 
4.83 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.83 3) มีความรู้ ความ
เข้าใจในการประยกุต์ใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อให้การดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอยา่งเหมาะสม ซึง่
มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.82 และ 4) ปฏิบติัการพยาบาลโดยค านึงถึงนโยบายในการ
ให้บริการด้านสขุภาพของหน่วยงาน/องค์กร และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.77         
   2.  สมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) เพื่อรองรับ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ พบว่า
สมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีคาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกวา่ 4.91 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงสงูกว่า 
3.75 พบว่ามี 2 ตัวชีว้ัด คือ 1) บันทึกรายงานทางการพยาบาลท่ีสามารถสะท้อนการใช้
กระบวนการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ ท่ีคาดหวังเท่ากับ 
4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.76  และ 2) ประเมิน
ความต้องการของผู้ ป่วยอยา่งครอบคลมุซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 
5.00 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.76  
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  3.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
พบว่าสมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวงั แต่ยงัไม่น่าห่วง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัต ่ากว่า 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะ
ตามสภาพจริงต ่ากว่า 3.75 พบว่า มี 4 ตัวชีว้ัด คือ 1) ค านึงถึงปัจจัยทางสงัคม เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และนโยบายในการให้บริการสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อ ให้การดูแลสุขภาพผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการอยา่งเหมาะสม ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.83 และมี
คา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.74 2) ปรับปรุง พฒันาคุณภาพการ
บริการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการได้รับบริการท่ีดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.87 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 
3.74 3) ความรู้ ความเข้าใจ ถึงความเช่ือมโยงของนโยบายระบบสุขภาพ ปัจจัยทางสงัคม 
เศรษฐกิจ ท่ีมีผลตอ่การให้บริการ ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.78 
และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.61 และ 4) เลือกใช้วิธี
แก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสขุภาพท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.87 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.67     
  4.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ตาม
สภาพจริงท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงั และต้องปรับปรุง  ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ี
คาดหวังสงูกว่า 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงต ่ากว่า 3.75 
พบวา่มี 4 ตวัชีว้ดั คือ 1) ก ากบั ติดตาม ประสานงาน และสนบัสนุนให้การดูแลผู้ ป่วยเป็นไปตาม
แผน ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.70 2) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ใน
ศาสตร์ตา่งๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสขุภาพของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.91 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.67 3) ประเมินผลลพัธ์ทางการพยาบาล เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มา
ปรับปรุงคุณภาพการบริการ  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 5.00 
และมีคา่เฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.72 และ 4) วางแผนการดูแล
สขุภาพร่วมกนั ระหวา่งทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ ป่วยและญาติ อยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสม คุ้มค่า



 272 
 
ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.96 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.72 

 

 จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) ท่ี
มีก าหนดให้มี 14 ตวัชีว้ดัในด้านดงักลา่ว แตห่ากพิจารณาถึงความจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะ
ด้วยการวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) แล้ว สรุปได้วา่ สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับ
การพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ เก่ียวข้องกับสมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาล
เชิงระบบ (System-Based Practice)  ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาโดยพิจารณาจากตัวชีว้ัด
สมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 4 ตวัชีว้ดั ซึง่เรียงล าดบัความต้องการ
จ าเป็นในการพฒันาจากมากไปหาน้อยตามค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น 
(PNI modified) ได้ดงันี ้ 
  1.  ก ากบั ติดตาม ประสานงาน และสนบัสนนุให้การดแูลผู้ ป่วยเป็นไปตามแผน (ดชันี
ล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.35)  
  2.  คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดแูลสขุภาพของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ (ดชันีล าดบัความส าคญั
ของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.34)  
  3.  ประเมินผลลพัธ์ทางการพยาบาล เพื่อน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงคณุภาพการบริการ 
(ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.34)  
  4.  วางแผนการดแูลสขุภาพร่วมกนั ระหวา่งทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ ป่วยและญาติ อย่าง
มีประสทิธิภาพ เหมาะสม คุ้มคา่ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.33)  
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ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Communication and Information Technology) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่า
ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 
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 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

6. สมรรถนะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology) 
6.1 มีความรู้ ความเข้าใจการ
ส่ือสาร ใน รูปแบบต่า งๆอย่ า ง
เหมาะสมกบั เวลา สถานท่ี โอกาส 
และบคุคล 

4.91 0.29 มาก
ท่ีสดุ 

3.76 0.99 มาก 0.31 9 

6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
บันทึกข้อมูล ส่งข้อมูล รับข้อมูล
ด้านสุขภาพของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(Personal 
Health Records: PHRs)  

4.78 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

3.56 0.91 มาก 0.34 7 

6.3 ตระหนักถึงความส าคัญของ
การส่ือสารกบัผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 

4.83 0.39 มาก
ท่ีสดุ 

3.95 0.92 มาก 0.22 14 

6.4 สนับสนุนการด าเนินงาน
ส า ร ส น เ ท ศ ผ่ า น ร ะ บ บ ส่ื อ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( Electronics 
performance support system) 

4.57 0.66 มาก
ท่ีสดุ 

3.71 0.94 มาก 0.23 13 

6.5 ให้ความส าคัญกับการบันทึก
ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการไว้เป็นความลบั 

4.78 0.52 มาก
ท่ีสดุ 

3.91 0.97 มาก 0.22 15 

6.6 สามารถส่ือสารกับผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการ ญาติ และบุคลากรใน
ทีมสขุภาพได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

4.91 0.29 มาก
ท่ีสดุ 

3.82 0.90 มาก 0.28 11 
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ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Communication and Information Technology) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่า
ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่) 
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 
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 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

6.7 มีทักษะในการเจรจาต่อรอง 
และบริหารความยัดแย้งในทีม/
ร ะ ห ว่ า ง ที ม สุ ข ภ า พ  ผู้ ป่ ว ย /
ผู้ รับบริการและญาต ิ

4.87 0.34 มาก
ท่ีสดุ 

3.64 0.80 มาก 0.34 6 

6.8 ใช้ศัพท์ทางเทคนิคในการ
ส่ือสารทางการแพทย์กับกลุ่ม
วชิาชีพ/ทีมสหสาขา อย่างถกูต้อง 

4.70 0.56 มาก
ท่ีสดุ 

3.75 0.71 มาก 0.25 12 

6.9 ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากลในการ
ดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ     

4.80 0.56 มาก
ท่ีสดุ 

3.19 0.85 ปาน
กลาง 

0.47 1 

6.10 สามารถสืบค้นข้อมูลด้าน
สุขภาพจากแหล่งความรู้ต่างๆท่ี
เ ช่ื อ ถื อ ไ ด้ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย
อิเล็กทรอนิกส์ทัง้ในประเทศหรือ
ตา่งประเทศได้ 

4.78 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

3.66 0.77 มาก 0.31 10 

6.11 สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือ    
การเรียนรู้(Technology based 
learning) เช่น การศึกษาด้วย
ตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การ
ให้ความรู้กบัผู้ป่วยทางวีดทิศัน์  

4.70 0.47 มาก
ท่ีสดุ 

3.56 0.96 มาก 0.32 8 
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ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Communication and Information Technology) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่า
ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่) 
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 
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6.12 สามารถใช้ข้อมลูระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศ (Management 
Information System: MIS) เพ่ือการ
วิเคราะห์ตัดสินใจและน ามาใช้ใน
การให้บริการทางการพยาบาลได้
อย่างเหมาะสม 

4.87 0.34 มาก
ท่ีสดุ 

3.43 0.95 ปาน
กลาง 

0.42 2 

6.13 สามารถแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่ า วสาร ด้ านสุขภาพระหว่ า ง
หน่วยงานในระบบสุขภาพ(Health 
Information Exchange: HIE) ผ่าน
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์    

4.74 0.45 มาก
ท่ีสดุ 

3.40 0.95 ปาน
กลาง 

0.37 4 

6.14 สามารถเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร
ทางด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.74 0.45 มาก
ท่ีสดุ 

3.49 0.85 ปาน
กลาง 

0.36 5 

6.15 สามารถใช้ ข้อมูลทาง
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน ประสาน 
และพัฒนาคุณภาพดูแลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ 

4.83 0.39 มาก
ท่ีสดุ 

3.52 0.94 มาก 0.39 3 

รวม 4.79 0.28 มาก
ที่สุด 

3.63 0.69 มาก 0.32 – 

 

จากตารางท่ี 37 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับของสมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Communication and Information Technology) ท่ีคาดหวังกับสภาพจริง และค่าดัชนี
ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ วิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ 



 276 
 
 

  ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เทา่กบั 4.79 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.28) สว่นระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงโดยรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69) ซึ่งเม่ือ
พิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ มีค่าเท่ากับ 0.32 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีว้ดั 
พบว่า สมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information 
Technology) ควรพฒันาทกัษะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นสากลในการดูแล
ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการเป็นล าดับแรก (ดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นเท่ากับ 0.47) 
รองลงมา คือ ความสามารถในการใช้ข้อมูลระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Management 
Information System: MIS) เพื่อการวิเคราะห์ตัดสินใจและน ามาใช้ในการให้บริการทางการ
พยาบาลได้อยา่งเหมาะสม(ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเทา่กบั 0.42) 
 

  และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Communication and Information Technology)  เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือระหว่างสมรรถนะท่ีคาดหวังกับสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็น
จุดตดั น าเสนอข้อมลูดงัภาพท่ี 12 ตอ่ไปนี ้
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ภาพที่  12 การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Communication and Information Technology) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
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ต ่ากวา่เกณฑ์แตย่งัไมน่่าห่วง 
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ต ่ากวา่เกณฑ์และต้องปรับปรุง  

  

     

   

 จากวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Communication and Information Technology) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ระหวา่งสมรรถนะท่ีคาดหวงักับสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็น
จุดตดั ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.79 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของ
ระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.63 ตามภาพท่ี 12 พบวา่ 
  1.  สมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and 
Information Technology) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ พบว่าสมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีดีกว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมี
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ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวังต ่ากว่า 4.79 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงสูงกว่า 3.63 พบว่ามี 4 ตัวชีว้ัด คือ 1) สนับสนุนการด าเนินงาน
สารสนเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics performance support system) ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 4.57 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.71  2) ใช้ศพัท์ทางเทคนิคในการสื่อสารทางการแพทย์กับกลุม่
วิชาชีพ/ทีมสหสาขา อย่างถูกต้อง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 
4.70 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.75 3) สามารถสืบค้น
ข้อมลูด้านสขุภาพจากแหลง่ความรู้ตา่งๆท่ีเช่ือถือได้ผา่นเครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้ในประเทศหรือ
ตา่งประเทศได้ ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.78 และมีคา่เฉลีย่เลข
คณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.66 และ 4) ให้ความส าคญักับการบนัทึกข้อมูล
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการไว้เป็นความลบั ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะ
ท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.78 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.91         
   2.  สมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and 
Information Technology) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ พบว่าสมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัสูงกว่า 4.79 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงสงูกว่า 3.63 พบว่ามี 4 ตวัชีว้ดั คือ 1) ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
สื่อสารกับผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ ท่ีคาดหวังเท่ากับ 4.83 
และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.95 2) มีทกัษะในการเจรจา
ตอ่รอง และบริหารความยดัแย้งในทีม/ระหวา่งทีมสขุภาพ ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการและญาติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.87 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะ
ตามสภาพจริงเทา่กบั 3.64 3) มีความรู้ ความเข้าใจการสือ่สารในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสมกับ 
เวลา สถานท่ี โอกาส และบุคคล  ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.91 
และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.76 และ 4) สามารถสื่อสารกับ
ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ญาติ และบุคลากรในทีมสขุภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.91 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพ
จริงเทา่กบั 3.82  
  3.  สมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and 
Information Technology) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 



 279 
 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ พบวา่สมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงั แต่ยงั
ไม่น่าห่วง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวังต ่ากว่า 4.79 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงต ่ากว่า 3.63 พบว่า มี 4  ตวัชีว้ัด คือ 1) สามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้(Technology based learning) เช่น การศึกษา ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การให้ความรู้กับผู้ ป่วยทางวิดิทศัน์  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ี
คาดหวังเท่ากับ 4.70 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.56       
2) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานในระบบสุขภาพ(Health 
Information Exchange: HIE) ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ี
คาดหวังเท่ากับ 4.74 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.40       
3) สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านสขุภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.74 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตาม
สภาพจริงเทา่กบั 3.49 และ 4) มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบนัทึกข้อมูล สง่ข้อมูล รับข้อมูลด้าน
สขุภาพของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(Personal Health Records: PHRs) ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 4.78 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.56        
  4.  สมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and 
Information Technology) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริงท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงั และต้องปรับปรุง  ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกว่า 4.79 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะ
ตามสภาพจริงต ่ากวา่ 3.63 พบวา่มี 3 ตวัชีว้ดั คือ 1) ใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สาร เพื่อมุ่งสูค่วาม
เป็นสากลในการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง
เทา่กบั 4.80 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.19 2) สามารถใช้
ข้อมลูทางสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุ ประสาน และพฒันาคุณภาพดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.52 3) สามารถใช้ข้อมูลระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศ (Management Information System: MIS) เพื่อการวิเคราะห์ตดัสนิใจและน ามาใช้ใน
การให้บริการทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ี
คาดหวงัเทา่กบั 4.87 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.43  
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 จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ ท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication 
and Information Technology) ท่ีมีก าหนดให้มี 15 ตวัชีว้ดัในด้านดงักลา่ว แต่หากพิจารณาถึง
ความจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้วยการวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) แล้ว สรุปได้ว่า 
สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ เก่ียวข้อง
กับสมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information 
Technology) ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาโดยพิจารณาจากตวัชีว้ดัสมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่า
กวา่เกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 3 ตวัชีว้ดั ซึง่เรียงล าดบัความต้องการจ าเป็นในการพฒันาจากมาก
ไปหาน้อยตามคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ได้ดงันี ้ 
  1.  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลในการดูแลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.47) 
  2.  สามารถใช้ข้อมูลระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Management Information 
System: MIS) เพื่อการวิเคราะห์ตดัสินใจและน ามาใช้ในการให้บริการทางการพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสม (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.42)  
  3.  สามารถใช้ข้อมลูทางสารสนเทศเพื่อสนบัสนุน ประสาน และพฒันาคุณภาพดูแล
ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เท่ากับ 
0.39) 
 

ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง(Continuous Quality Improvement) ท่ีคาดหวังกับสภาพจริง และค่าดัชนีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

7. สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง(Continuous Quality Improvement)  
7.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
มาตรฐานความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานตามท่ีหน่วยงาน/องค์กร
ก าหนด 

4.78 0.52 มาก
ท่ีสดุ 

3.64 0.91 มาก 0.31 8 
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง(Continuous Quality Improvement) ท่ีคาดหวังกับสภาพจริง และค่าดัชนีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดบัสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

7.2 มีความรู้ความเข้าใจระบบและ
กลไกการประกั นคุณภาพการ
พยาบาลของหน่วยงาน/องค์กร 

4.83 0.49 มาก
ท่ีสดุ 

3.53 0.91 มาก 0.37 4 

7.3 ค้นหาความรู้เพิ่มเติมมา
ประยุกต์ ใ ช้ ในการปฏิบัติ งาน 
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางการ
พยาบาลทัง้ภายในและภายนอก
หน่วยงาน/องค์กร 

4.87 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

3.45 0.91 ปาน
กลาง 

0.38 2 

7.4 ศกึษา ค้นคว้าวธีิการปฏิบตัิท่ีดี 
เช่น นวัตกรรมการดูแลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการ 

4.78 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

3.56 0.92 มาก 0.34 5 

7.5 ตระหนักถึงความส าคัญของ
การจัดสภาพแวดล้อมให้มีความ
ปลอดภยัในการปฏิบตังิาน 

4.74 0.54 มาก
ท่ีสดุ 

3.97 0.91 มาก 0,19 16 

7.6 ให้ความส าคัญกับพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานท่ียึดหลักความ
ปลอดภัยอย่างสม ่าเสมอ 

4.83 0.49 มาก
ท่ีสดุ 

4.06 0.90 มาก 0.19 17 

7.7 สนบัสนนุการจัดการความรู้ หรือ
การพัฒนาการปฏิ บัติ ง าน ใน
หน่วยงาน/องค์กร ของตน 

4.96 0.21 มาก
ท่ีสดุ 

3.79 0.93 มาก 0.31 8 

7.8 ตระหนักถึงความส าคัญของ
การด า เนินงาน ท่ี เ ก่ียว ข้องกับ
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน/
องค์กร 

4.91 0.29 มาก
ท่ีสดุ 

3.78 0.90 มาก 0.31 10 
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง(Continuous Quality Improvement) ท่ีคาดหวังกับสภาพจริง และค่าดัชนีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่) 
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

7.9 ปฏิบตัติามแผนการปฏิบตัิงาน
ท่ีหน่วยงาน/องค์กรก าหนด 

4.74 0.92 มาก
ท่ีสดุ 

3.93 0.86 มาก 0.21 15 

7.10 ปฏิบัติการพยาบาลท่ีไม่ท า
ให้เกิดผลกระทบกับการให้บริการ
ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการทัง้ด้านร่างกาย 
จิตใจ สงัคม และจิตวญิญาณ   

4.91 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

3.93 0.89 มาก 0.25 13 

7.11 ตรวจสอบความปลอดภัยใน
การปฏิบตังิานอย่างสม ่าเสมอ 

4.78 0.46 มาก
ท่ีสดุ 

4.00 0.89 มาก 0.22 14 

7.12 บันทึกอุบัติการณ์ เ ส่ียง 
จัดเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ และ
น าความเ ส่ียง ไปวางแผนการ
บริหารความเส่ียง 

4.91 0.29 มาก
ท่ีสดุ 

3.77 0.93 มาก 0.30 11 

7.13 ประเมนิตนเอง การค้นหาความ
เส่ียง น าไปพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบตังิาน 

4.83 0.39 มาก
ท่ีสดุ 

3.81 0.89 มาก 0.27 13 

7.14  วิเคราะห์กระบวนการดูแล
ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ น ามาปรับปรุง
กระบวนการ/ลดขัน้ตอนการปฏิบตั ิ
เพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการ 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.65 0.91 มาก 0.37 3 

7.15 ประเมินผลคณุภาพทางการ
พยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ
การพยาบาล และจากผู้ ป่วย /
ผู้ รับบ ริการน าไปสู่การพัฒนา
คณุภาพการบริการอย่างตอ่เน่ือง 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.75 0.77 มาก 0.33 6 
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง(Continuous Quality Improvement) ท่ีคาดหวังกับสภาพจริง และค่าดัชนีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่) 
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
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ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

7.16 น าผลการประเมินคณุภาพ
จากภายนอกมาใช้ในการปรับปรุง 
พฒันาคุณภาพการพยาบาล เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนักับ
หน่วยงาน/องค์กรอ่ืน 

4.74 0.54 มาก
ท่ีสดุ 

3.57 0.91 มาก 0.33 7 

 7.17 ปรับปรุงคุณภาพการดูแล
ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างต่อเน่ือง 
Continuous Quality Improvement; 
CQI) โดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.58 0.93 มาก 0.40 1 

รวม 4.86 0.29 มาก
ที่สุด 

3.75 0.77 มาก 0.29 – 

 

จากตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัของสมรรถนะด้านการปรับปรุงคณุภาพอย่าง
ต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement) ท่ีคาดหวังกับสภาพจริง และค่าดัชนีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ วิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ 
 

  ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เทา่กบั 4.86 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.29) สว่นระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงโดยรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77) ซึ่งเม่ือ
พิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ มีค่าเท่ากับ 0.29 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีว้ดั 
ของสมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง(Continuous Quality Improvement) พบว่า
ควรปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างต่อเน่ือง Continuous Quality Improvement; 
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CQI) โดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์เป็นล าดบัแรก (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น
เท่ากับ 0.40) รองลงมา คือ การค้นหาความรู้เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทางการพยาบาลทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน/องค์กร (ดชันีล าดบัความส าคญัของ
ความต้องการจ าเป็นเทา่กบั 0.38) 
 

  และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง(Continuous Quality Improvement) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือระหว่างสมรรถนะท่ีคาดหวังกับสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตัด น าเสนอ
ข้อมลูดงัภาพท่ี 13 ตอ่ไปนี ้ 
 

ภาพที่  13 การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับ
การพยาบาลใน อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
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 จากวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ตอ่เน่ือง(Continuous Quality Improvement) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์
ทหารเรือ ระหว่างสมรรถนะท่ีคาดหวังกับสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตัด ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.86 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.75 ตามภาพท่ี 13 พบวา่ 
  1.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(Continuous Quality 
Improvement) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรม
แพทย์ทหารเรือ พบวา่สมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีดีกว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัต ่ากว่า 4.86 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตาม
สภาพจริงสูงกว่า 3.75 พบว่ามี 4 ตัวชีว้ัด คือ 1) ตระหนักถึงความส าคัญของการจัด
สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยในการปฏิบติังาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ    
ท่ีคาดหวังเท่ากับ 4.74 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.97    
2) ปฏิบติัตามแผนการปฏิบัติงานท่ีหน่วยงาน/องค์กรก าหนด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.74 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 
3.93 3) ให้ความส าคญักบัพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ียดึหลกัความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 4.06 และ 4) ประเมินตนเอง การค้นหาความเสี่ยง น าไปพฒันา
แนวทางการปฏิบติังาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.83 และมี
คา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.81         
   2.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(Continuous Quality 
Improvement)  เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ พบวา่สมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกว่า 4.86 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตาม
สภาพจริงสงูกวา่ 3.75 พบวา่มี 5 ตวัชีว้ดั คือ 1) ตรวจสอบความปลอดภยัในการปฏิบติังานอย่าง
สม ่าเสมอ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 4.87 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 4.00 2) ปฏิบัติการพยาบาลท่ีไม่ท าให้เกิดผล
กระทบกับการให้บริการผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.93 3) ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ
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ประกนัคณุภาพของหนว่ยงาน/องค์กร ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 
4.91 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.78 4) บนัทึกอุบติัการณ์
เสี่ยง จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และน าความเสี่ยงไปวางแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.77 และ 5) ประเมินผลคณุภาพทางการพยาบาล ตามมาตรฐาน
วิชาชีพการพยาบาล และจากผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการอย่าง
ตอ่เน่ือง ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.75 
  3.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(Continuous Quality 
Improvement) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ พบวา่สมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงั แต่ยงัไม่น่าห่วง 
ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัต ่ากวา่ 4.86 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริงต ่ากว่า 3.75 พบว่า มี 4  ตวัชีว้ดั คือ 1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
มาตรฐานความปลอดภยัในการปฏิบติังานตามท่ีหน่วยงาน/องค์กรก าหนด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.78 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพ
จริงเทา่กบั 3.64 2) น าผลการประเมินคณุภาพจากภายนอกมาใช้ในการปรับปรุง พฒันาคุณภาพ
การพยาบาล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักับหน่วยงาน/องค์กรอ่ืน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.74 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพ
จริงเทา่กบั 3.57 3) ศกึษา ค้นคว้าวิธีการปฏิบติัท่ีดี เช่น นวตักรรมการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 4.78 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.56 และ 4) มีความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกการประกัน
คณุภาพการพยาบาลของหน่วยงาน/องค์กร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงั
เทา่กบั 4.83 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.53      
  4.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(Continuous Quality 
Improvement) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริงท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงั และต้องปรับปรุง  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกวา่ 4.86 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพ
จริงต ่ากว่า 3.75 พบว่ามี 3 ตวัชีว้ดั คือ 1) วิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ น ามา
ปรับปรุงกระบวนการ/ลดขัน้ตอนการปฏิบติั เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
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คณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตาม
สภาพจริงเท่ากับ 3.65 2) ค้นหาความรู้เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ทางการพยาบาลทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน/องค์กร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.87 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 
3.45 และ 3) ปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างต่อเน่ือง Continuous Quality 
Improvement; CQI) โดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ี
คาดหวงัเทา่กบั 5.00 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.58  
 

 จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ ท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง(Continuous Quality 
Improvement)  ท่ีมีก าหนดให้มี 17 ตวัชีว้ดัในด้านดงักลา่ว แต่หากพิจารณาถึงความจ าเป็นใน
การพฒันาสมรรถนะด้วยการวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) แล้ว สรุปได้ว่า สมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ เก่ียวข้องกับสมรรถนะ
ด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง(Continuous Quality Improvement) ท่ีจ าเป็นต้องได้รับ
การพฒันาโดยพิจารณาจากตวัชีว้ดัสมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 3 
ตวัชีว้ดั ซึ่งเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาจากมากไปหาน้อยตามค่าดัชนีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ได้ดงันี ้
  1.  วิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ น ามาปรับปรุงกระบวนการ/ลด
ขัน้ตอนการปฏิบติั เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการ
จ าเป็น เทา่กบั 0.40) 
  2.  ค้นหาความรู้เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางการพยาบาลทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน/องค์กร (ดัชนีล าดบัความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.38) 
  3.  ปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างต่อเน่ือง Continuous Quality 
Improvement; CQI) โดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (ดัชนีล าดบัความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็น เทา่กบั 0.37) 
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ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านการประสานและการท างาน
เป็นทีม (Teamwork and Collaboration) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันีล าดบัความส าคญั
ของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 
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I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

8.  สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 
8.1 เข้าใจขอบเขต/บทบาทของ
การท าหน้าท่ีประสานงานในทีม 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.87 0.90 มาก 0.29 1 

8.2 ความรู้ความเข้าใจบทบาทของ
ตนเองท่ีมีตอ่งานท่ีรับผิดชอบ และ
เข้าใจบทบาทของสมาชิกอ่ืนๆ 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.92 0.88 มาก 0.28 3 

8.3 ตระหนักถึงหน้าท่ีในการ
ประสานการท างานในทีมเพ่ือให้
การบริการมีประสทิธิภาพ 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.95 0.88 มาก 0.27 4 

8.4 ตระหนักถึงความส าคัญของ
สมาชิกทุกคนในทีมการพยาบาล
และทีมสหสาขาวชิาชีพ 

4.96 0.21 มาก
ท่ีสดุ 

4.00 0.89 มาก 0.24 7 

8.5 ให้ความส าคญักับสมาชิกทุก
คนในทีมมีส่วน ร่วมกัน ในการ
ก าหนดมาตรฐานการท างาน 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.99 0.90 มาก 0.25 6 

8.6 น าความคิดเห็นของสมาชิก 
มาประมวลผลใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจในการปฏิบตังิาน 

4.78 0.52 มาก
ท่ีสดุ 

4.02 0.91 มาก 0.19 11 

8.7 ประสานความร่วมมือในทีม 
ระหวา่งทีม สร้างเครือขา่ย ระหว่าง
หน่วยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดย
ให้การช่วยเหลือระหว่างสมาชิก 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.88 0.89 มาก 0.29 2 
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ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านการประสานและการท างาน
เป็นทีม (Teamwork and Collaboration) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันีล าดบัความส าคญั
ของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่) 
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

8.8 สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกับสมาชิก
ในทีม กล่าวถึงสมาชิกในทีมอย่าง
สร้างสรรค์ช่ืนชม ให้ก าลังใจ แสดง
น า้ใจ สง่เสริมความสามคัคี      

4.78 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

4.00 0.91 มาก 0.20 9 

8.9 ปฏิบตัติามคา่นิยมของทีมและ
กฎระเบียบท่ีก าหนด 

4.78 0.85 มาก
ท่ีสดุ 

3.93 0.88 มาก 0.22 8 

8.10 พฒันาศักยภาพการท าหน้าท่ี
ของตนในทีมให้มีประสทิธิภาพ 

4.83 0.83 มาก
ท่ีสดุ 

3.87 0.86 มาก 0.25 5 

8.11 ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ 
ไว้วางใจ ให้เกียรติ และเคารพใน
มมุมอง/ความคิดเห็นท่ีแตกต่างของ
แตล่ะบคุคลในทีมสขุภาพ 

4.83 0.83 มาก
ท่ีสดุ 

4.11 0.91 มาก 0.17 12 

8.12 ให้ความช่วยเหลือแบ่งปัน
ความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
แบ่ง ปันภาระงาน และแบ่งบัน
ผลประโยชน์ซึ่งกนัและกนั 

4.83 0.83 มาก
ท่ีสดุ 

4.03 0.91 มาก 0.20 10 

รวม 4.90 0.33 มาก
ที่สุด 

3.96 0.82 มาก 0.24 – 
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จากตารางท่ี 39 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านการประสานและการท างาน 
เป็นทีม (Teamwork and Collaboration) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ 
ความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการ 
พยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ วิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้  
 

  ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เทา่กบั 4.90 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.33) สว่นระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงโดยรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82) ซึ่งเม่ือ
พิจารณาคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ มีค่าเท่ากับ 0.24 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีว้ดั 
ของสมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) พบว่าควร
พัฒนาบทบาทของการท าหน้าท่ีประสานงานในทีม และทักษะการประสานความร่วมมือในทีม 
ระหว่างทีม สร้างเครือข่าย ระหว่างหน่วยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยให้การช่วยเหลือระหว่าง
สมาชิก การแลกเปลีย่นเรียนรู้ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเทา่กับ 0.29)   
 

  และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการประสานและการ
ท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือระหว่างสมรรถนะท่ีคาดหวังกับสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตัด 
น าเสนอข้อมลูดงัภาพท่ี 14 ตอ่ไปนี ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 291 
 

 (ต ่า) 0.00                    4.78        4.83            4.90                          4.96                (สงู) 5.00 

ภาพที่ 14 การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการประสานและการท างาน
เป็นทีม (Teamwork and Collaboration) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
       

ดีกวา่เกณฑ์ 

                             (8.11) 
                 

                                (8.12) 

              (8.6)                             
                (8.8)        
                                  

ดีตามเกณฑ์ 
 
                           
                                                                   

                                              

                     (8.4)                 

                                                              (8.5)                       

 
              (8.9) 

 
 

               (8.10) 
 

ต ่ากวา่เกณฑ์แตย่งัไมน่่าห่วง 

                                            

                                               (8.3) 
                                           
                                                               

                                                 (8.2) 
 

                                                           (8.7) 

                                                              (8.1) 

ต ่ากวา่เกณฑ์และต้องปรับปรุง 

  

     

  จากวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการประสานและการท างาน
เป็นทีม (Teamwork and Collaboration) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ ระหว่างสมรรถนะท่ีคาดหวังกับสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตัด ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 4.90 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.96 ตามภาพท่ี 14 พบวา่ 
  1.  สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and 
Collaboration) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ พบวา่สมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีดีกว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัต ่ากว่า 4.90 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตาม
สภาพจริงสงูกวา่ 3.96 พบวา่มี 4 ตวัชีว้ดั คือ 1) ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์ ไว้วางใจ ให้เกียรติ 
และเคารพในมมุมอง/ความคิดเห็นท่ีแตกตา่งของแตล่ะบุคคลในทีมสขุภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต

(สงู) 5.00 

   

    4.11 
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ของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.83 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพ
จริงเทา่กบั 4.11 2) ให้ความช่วยเหลอืแบง่ปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันภาระงาน 
และแบง่บนัผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 
4.83 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 4.03 3) น าความคิดเห็น
ของสมาชิก มาประมวลผลใช้ประกอบการตดัสินใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.78 และมีคา่เฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง
เทา่กบั 4.02 และ 4) สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัสมาชิกในทีม กลา่วถึงสมาชิกในทีมอย่างสร้างสรรค์
ช่ืนชม ให้ก าลงัใจ แสดงน า้ใจ สง่เสริมความสามัคคี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ี
คาดหวงัเทา่กบั 4.78 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 4.00        
  2.  สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration)
เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
พบวา่สมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกวา่ 4.90 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงสงูกว่า 
3.96 พบวา่มี 2 ตวัชีว้ดั คือ 1) ตระหนกัถึงความส าคญัของสมาชิกทุกคนในทีมการพยาบาลและ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 4.96 และมี
คา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 4.00 2) ให้ความส าคญักับสมาชิกทุก
คนในทีมมีส่วนร่วมกันในการก าหนดมาตรฐานการท างาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 5.00 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 
3.99 
  3.  สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and 
Collaboration) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ พบวา่สมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงั แต่ยงัไม่น่าห่วง 
ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัต ่ากวา่ 4.90 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริงต ่ากว่า 3.96 พบว่า มี 2 ตวัชีว้ดั คือ 1) ปฏิบติัตามค่านิยมของทีมและ
กฎระเบียบท่ีก าหนด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 4.78 และมี
คา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.93 2) พฒันาศกัยภาพการท าหน้าท่ี
ของตนในทีมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.83 
และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.87 
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  4.  สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 
เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
ตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวังและต้องปรับปรุง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกวา่ 4.90 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงต ่ากว่า 
3.96 พบว่ามี 4 ตวัชีว้ดั คือ 1) เข้าใจขอบเขต/บทบาทของการท าหน้าท่ีประสานงานในทีม ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.87 2) ประสานความร่วมมือในทีม ระหว่างทีม สร้างเครือข่าย 
ระหวา่งหนว่ยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยให้การช่วยเหลือระหว่างสมาชิก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 5.00 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.88 3) ความรู้ความเข้าใจบทบาทของตนเองท่ีมีต่องานท่ี
รับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทของสมาชิกอ่ืนๆ ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงั
เท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.92 และ            
4) ตระหนักถึงหน้าท่ีในการประสานการท างานในทีมเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.95 
 

 จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ ท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and 
Collaboration) ท่ีก าหนดให้มี 12 ตวัชีว้ดัในด้านดงักลา่ว แต่หากพิจารณาถึงความจ าเป็นในการ
พฒันาสมรรถนะด้วยการวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) แล้ว สรุปได้วา่ สมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ เก่ียวข้องกับสมรรถนะด้านการ
ประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพฒันา
โดยพิจารณาจากตวัชีว้ดัสมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 4 ตวัชีว้ดัซึ่ง
เรียงล าดบัความต้องการจ าเป็นในการพฒันาจากมากไปหาน้อยตามค่าดชันีล าดบัความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ได้ดงันี ้ 
  1.   การเข้าใจขอบเขต/บทบาทของการท าหน้าท่ีประสานงานในทีม (ดัชนีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.29) 
  2.   ประสานความร่วมมือในทีม ระหวา่งทีม สร้างเครือขา่ย ระหวา่งหนว่ยงาน/องค์กร
ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้การช่วยเหลือระหว่างสมาชิก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ดชันีล าดบัความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.29) 
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  3.  ความรู้ความเข้าใจบทบาทของตนเองท่ีมีต่องานท่ีรับผิดชอบ และเข้าใจบทบาท
ของสมาชิกอ่ืนๆ (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.28) 
  4.  ตระหนกัถึงหน้าท่ีในการประสานการท างานในทีมเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ 
(ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.27) 
 

ตารางที่ 40 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัของสมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับ
การพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

9.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตกิารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ (Evidence-Based Practice)  
9.1 ศึกษาหาความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนั
จากการสืบค้นแหล่งข้อมลูต่างๆท่ี
มีความเช่ือถือได้ และเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากล 

4.70 0.56 มาก
ท่ีสดุ 

3.71 0.92 มาก 0.27 7 

9.2 ตัดสินใจเลือกงานวิจัยตาม
ระดับความน่าเช่ือถือ  หรือจาก
หลักฐานเชิ งประจัก ษ์ ท่ี มีแนว
ป ฏิ บั ติ ท่ี เ ป็ น เ ลิ ศ  ม า ใ ช้ ใ น
กระบวนการพยาบาลได้สอดคล้อง
กั บ ส ภ า ว ก า ร ณ์ ข อ ง ผู้ ป่ ว ย /
ผู้ รับบริการ 

4.74 0.54 มาก
ท่ีสดุ 

3.62 0.93 มาก 0.31 6 

9.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ
และท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ประสบการณ์
และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้
เกิ ดผลลัพ ธ์ ท่ี ปลอดภั ยและ มี
คุณภาพในการให้บริการผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการ 

4.91 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

3.76 0.90 มาก 0.31 5 
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ตารางที่ 40 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัของสมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ (ตอ่) 
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

9.4 ใช้ผลการวจิยัหรือหลกัฐานเชิง
ประจักษ์มาบูรณาการปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาล ก าหนดเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
และมีประสทิธิภาพ 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.52 0.92 มาก 0.42 3 

9.5 สามารถวิเคราะห์และประเมิน
ผลลพัธ์ท่ีได้รับจากการปฏิบตัิตาม
หลักฐานเชิ งประจัก ษ์และน า
ป รับป รุ งก าร ใ ห้ บ ริ กา รอ ย่ า ง
ตอ่เน่ือง 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.49 0.91 มาก 0.43 2 

9.6 ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วย /
ผู้ รับบริการจากการปฏิบัติงาน
ประจ าพฒันาสู่งานวิจัย (Routine 
to Research: R to R)  

5.00 0.00 มาก
ท่ีสดุ 

3.45 0.92 มาก 0.45 1 

9.7 แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลลัพธ์
ทางการพยาบาล จากการใช้ข้อมลู/
แนวทาง ท่ี ได้จากหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์  ระหว่างผู้ ปฏิบัติหรือ
ผู้ เช่ียวชาญในสาขาการพยาบาล
เดียวกนั 

4.78 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

3.52 0.91 มาก 0.36 4 

รวม 4.89 0.18 มาก
ที่สุด 

3.55 0.84 มาก 0.38 – 
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จากตารางท่ี 40 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดย
ใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) ท่ีคาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ วิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ 
 

  ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เทา่กบั 4.89 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.18) สว่นระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงโดยรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) ซึ่งเม่ือ
พิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ มีค่าเท่ากับ 0.38 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีว้ดั 
ของสมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Practice) พบว่าควรมีการพัฒนาทักษะใช้หลักฐานเชิงประจักษ์พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการจากการปฏิบติังานประจ าพฒันาสูง่านวิจัย (Routine to Research: R to R) เป็นล าดบั
แรก (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเท่ากับ 0.45) รองลงมาคือ ความสามารถใน
การวิเคราะห์และประเมินผลลพัธ์ท่ีได้รับจากการปฏิบติัตามหลกัฐานเชิงประจักษ์และน าปรับปรุง
การให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเท่ากบั 0.43) 
 

  และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาล
โดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือระหว่างสมรรถนะท่ีคาดหวงักับสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตัด 
น าเสนอข้อมลูดงัภาพท่ี 15 ตอ่ไปนี ้ 
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ภาพที่ 15 การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-Based Practice) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
       

ดีกวา่เกณฑ์ 
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                       (9.2) 

            ดีตามเกณฑ์        
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ต ่ากวา่เกณฑ์แตย่งัไมน่่าห่วง 
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ต ่ากวา่เกณฑ์และต้องปรับปรุง 

  

     

 

 จากวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-Based Practice) เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือระหวา่งสมรรถนะท่ีคาดหวงักบัสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตดั ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 4.89 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.55 ตามภาพท่ี 15 พบวา่ 
  1.  สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based Practice) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ พบวา่สมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีดีกวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัต ่ากว่า 4.89 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะ
ตามสภาพจริงสงูกว่า 3.55 พบว่ามี 2 ตัวชีว้ดั คือ 1) ตดัสินใจเลือกงานวิจัยตามระดับความ
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 ̅ 

สมรรถนะท่ีคาดหวงั 
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นา่เช่ือถือ หรือจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลศิ มาใช้ในกระบวนการพยาบาลได้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะ          
ท่ีคาดหวังเท่ากับ 4.74 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.62    
2) ศึกษาหาความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่างๆท่ีมีความเช่ือถือได้ และเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 4.70 และมี
คา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.71  
  2.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based Practice) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ พบวา่สมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกว่า 4.89 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะ
ตามสภาพจริงสงูกว่า 3.55 พบว่ามี 1 ตวัชีว้ดั คือ 1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้
องค์ความรู้ทางวิชาชีพและท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ประสบการณ์และหลกัฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้เกิด
ผลลพัธ์ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.91 และมีคา่เฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง
เทา่กบั 3.76   
  3.  สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based Practice) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ พบวา่สมรรถนะในด้านนีต้ามสภาพจริง ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงั แต่ยงัไม่น่า
หว่ง ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัต ่ากว่า 4.89 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงต ่ากว่า 3.55 พบว่า มี 1 ตวัชีว้ดั คือ 1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลพัธ์
ทางการพยาบาล จากการใช้ข้อมูล/แนวทางท่ีได้จากหลกัฐานเชิงประจักษ์ ระหว่างผู้ปฏิบติัหรือ
ผู้ เช่ียวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวัง
เทา่กบั 4.78 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.52 
  4.  สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based Practice) เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ ตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวังและต้องปรับปรุง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกว่า 4.89 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตาม
สภาพจริงต ่ากว่า 3.55 พบว่ามี 3 ตวัชีว้ดั คือ 1) ใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์พฒันารูปแบบการดูแล
ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจากการปฏิบติังานประจ าพฒันาสูง่านวิจัย (Routine to Research: R to R) ซึ่ง
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มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริงเท่ากับ 3.45 2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลลพัธ์ท่ีได้รับจากการ
ปฏิบติัตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์และน าปรับปรุงการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่มีคา่เฉลี่ยเลขคณิต
ของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 5.00 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพ
จริงเท่ากับ 3.49 และ 3) ใช้ผลการวิจัยหรือหลกัฐานเชิงประจักษ์มาบูรณาการปรับปรุง พฒันา
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล ก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสทิธิภาพ ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.52  

 

 จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ ท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Practice) ท่ีก าหนดให้มี 7 ตวัชีว้ดัในด้านดงักลา่ว แต่หากพิจารณาถึงความ
จ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้วยการวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) แล้ว สรุปได้ว่า 
สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ เก่ียวข้อง
กับสมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Practice) ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาโดยพิจารณาจากตวัชีว้ดัสมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่า
เกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 3 ตวัชีว้ดัซึ่งเรียงล าดบัความต้องการจ าเป็นในการพฒันาจากมากไป
หาน้อยตามคา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ได้ดงันี ้ 
  1.  ใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์พฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจากการปฏิบติังาน
ประจ าพฒันาสูง่านวิจัย (Routine to Research: R to R) (ดชันีล าดบัความส าคญัของความ
ต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.45) 
  2.  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลลพัธ์ท่ีได้รับจากการปฏิบติัตามหลกัฐานเชิง
ประจักษ์และน าปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเน่ือง (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการ
จ าเป็น เทา่กบั 0.43) 
  3.  ใช้ผลการวิจยัหรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาบูรณาการปรับปรุง พฒันาคณุภาพการ
ปฏิบติัการพยาบาล ก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบติังานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  
(ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.42) 
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ตารางที่ 41 ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะในแต่ละด้าน ท่ีคาดหวงั
กับสภาพจริง และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

1.  สมรรถนะด้านการดูแลท่ียึด
ผู้ ป่ วย เ ป็นศูน ย์ กลาง  (Patient 
Centered Care) 

4.90 0.13 มาก
ท่ีสดุ 

3.99 0.48 มาก 0.23 9 

2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทาง
ท ะ เ ล แ ล ะ เ ว ช ศ า ส ต ร์ ท ห า ร 
(Maritime Medicine and Military 
Medicine) 

4.76 0.34 มาก
ท่ีสดุ 

3.43 0.71 มาก 0.39 1 

3. สมรรถนะด้านความเป็นมือ
อาชีพ (Professionalism) 

4.95 0.16 มาก
ท่ีสดุ 

3.85 0.59 มาก 0.28 7 

4. สมรรถนะด้านภาวะผู้ น า 
(Leadership) 

4.91 0.15 มาก
ท่ีสดุ 

3.62 0.62 มาก 0.36 3 

5.  สมรรถนะด้านการปฏิบ ัติ
พย าบาล เช ิง ร ะบบ  (System-
Based Practice) 

4.91 0.20 มาก
ท่ีสดุ 

3.75 0.68 มาก 0.31 5 

6. สมรรถนะด้านการส่ือสาร    
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
(Communication and Information      
Technology) 

4.79 0.28 มาก
ท่ีสดุ 

3.63 0.69 มาก 0.32 4 

7.  สมรรถนะด้านการปรับปรุง
คณุภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
Quality Improvement) 

4.86 0.29 มาก
ท่ีสดุ 

3.75 0.77 มาก 0.29 6 

8.  สมรรถนะด้านการประสานและ
การท างานเป็นทีม (Teamwork 
and Collaboration) 

4.90 0.33 มาก
ท่ีสดุ 

3.96 0.82 มาก 0.24 8 
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ตารางที่ 41 ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะในแต่ละด้าน ท่ีคาดหวงั
กับสภาพจริง และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ  (ตอ่) 
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิ 
วชิาชีพการพยาบาลที่

คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะเชงิ
วชิาชีพการยาบาล 
ตามสภาพจริง 

PN
I m

od
ifie

d 

ล าดับ 

 ̅ SD แปลผล  ̅ SD แปลผล 

9.  สมรรถนะด้านการปฏิบตัิการ
พยาบาลโดยใช้หลักฐ าน เชิ ง
ป ร ะ จ ัก ษ ์( Evidence-Based 
Practice) 

4.89 0.18 มาก
ท่ีสดุ 

3.55 0.84 มาก 0.38 2 

ภาพรวม 4.87 0.19 มาก
ที่สุด 

3.72 0.60 มาก 0.31 – 

 

จากตารางท่ี 41 ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับของสมรรถนะในแต่ละด้าน ท่ี
คาดหวงักับสภาพจริง และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ วิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ 
 

  ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับของสมรรถนะในแต่ละด้าน ท่ีคาดหวัง
พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.87 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19) 
สว่นภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะในแต่ละด้าน ตามสภาพจริงพบว่า 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60) ซึ่งเม่ือ
พิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) เพื่อรองรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ มีคา่เทา่กับ 0.31  ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะในแต่ละด้าน พบว่าสมรรถนะท่ีควรได้รับการพฒันาใน 3 ล าดบั
แรก ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) ดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นเท่ากับ 0.36 2) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based Practice) ดัชนีล าดบัความส าคัญของความต้องการจ าเป็นเท่ากับ 0.38  3) 
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สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military 
Medicine) ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเทา่กับ 0.39 
 

  และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
ระดับของสมรรถนะในแต่ละด้าน เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ
ระหวา่งสมรรถนะท่ีคาดหวงักบัสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตดั น าเสนอข้อมูลดงัภาพ
ท่ี 16 ตอ่ไปนี ้ 
 

ภาพที่ 16 ภาพรวมผลการการวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) เก่ียวกับระดบัของสมรรถนะ
ในแต่ละด้าน เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ  
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 จากวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับ
ของสมรรถนะในแตล่ะด้าน เพื่อรองรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือระหว่าง
สมรรถนะท่ีคาดหวงักับสมรรถนะท่ีเป็นจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.87 และมีคา่เฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง
เทา่กบั 3.72 ตามภาพท่ี 16 พบวา่ 
  1.  ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะในแต่ละด้าน เพื่อ 
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเ รือ  
พบวา่ ภาพรวมของแตล่ะสมรรถนะตามสภาพจริง ท่ีดีกวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดับ สมรรถนะท่ีคาดหวังต ่ากว่า 4.87 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะตาม     
สภาพจริง สงูกวา่ 3.72 พบวา่มี 1 สมรรถนะ คือ สมรรถนะด้านการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Quality Improvement) ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 
4.86 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.75     
  2.  ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัของสมรรถนะในแตล่ะด้าน เพื่อรองรับ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ พบว่า 
ภาพรวมของแต่ละสมรรถนะตามสภาพจริง ท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีคาดหวัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกวา่ 4.87 และมีคา่เฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง
สงูกวา่ 3.72 พบวา่มี 4 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.95 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.85 2) สมรรถนะด้านการดแูลท่ียดึผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient 
Centered Care) ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.99 3) สมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิง
ระบบ (System-Based Practice) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 
4.91 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.75 และ 4) ส ม ร ร ถ น ะ
ด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเทา่กบั 4.90 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพ
จริงเทา่กบั 3.96 
  3.  ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะในแต่ละด้าน เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
พบวา่ ภาพรวมของแตล่ะสมรรถนะตามสภาพจริง ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงั แต่ยงัไม่น่าห่วง ซึ่งมี
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ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวังต ่ากว่า 4.87 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงต ่ากวา่ 3.72 พบวา่ มี 2 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะด้านการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัสงูกวา่ 4.78 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพ
จริงต ่ากวา่ 3.63 2) สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine 
and Military Medicine) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.76 และมี
คา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.43  
  4.  ภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะในแต่ละด้าน เพื่อ
รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
พบวา่ ภาพรวมของแตล่ะสมรรถนะตามสภาพจริง ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงัและต้องปรับปรุง ซึง่มี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัสูงกว่า 4.87 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับ
สมรรถนะตามสภาพจริงต ่ากว่า 3.72 พบว่ามี 2 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า 
(Leadership) ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.62 2) สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดย
ใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์(Evidence-Based Practice) ซึง่มีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะท่ี
คาดหวงัเทา่กบั 4.89 และมีคา่เฉลีย่เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริงเทา่กบั 3.55  

 

  จากรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ ท่ีเก่ียวข้องกับภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัของสมรรถนะซึ่งมี     
9 ด้าน โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้วยการวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix 
Analysis) แล้ว สรุปได้วา่ สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือทัง้  9 ด้าน ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยพิจารณาจากภาพรวมของแต่ละ
สมรรถนะ ใน 3 ล าดบั ได้แก่  
  1.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) (ดัชนีล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.36)  
  2.  สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based Practice) (ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น เทา่กบั 0.38) 
  3.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine 
and Military Medicine) คา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเทา่กบั 0.39            
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 กล่าวโดยสรุป การพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) 
โดยการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูสามรอบ โดยมีผู้ เช่ียวชาญจ านวน 23 คน เป็นผู้ ให้ข้อมูลเพื่อ
ด าเนินการคัดเลือกตัวชีว้ัดท่ีผู้ เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันว่า เป็นตัวชีว้ัดของ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือซึ่งพบว่ามี
สมรรถนะและตวัชีว้ดัท่ีคดัเลอืกไว้เน่ืองจากผา่นเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วยสมรรถนะ 9 ด้าน 
ซึง่มี 112 ตวัชีว้ดั ซึง่รูปแบบท่ีพฒันาได้นีถ้กูใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินสมรรถนะเชิง
วิชาชีพพยาบาล เพื่อน าไปใช้ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพสงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ตาม
สภาพจริง และพบว่าระดับท่ีคาดหวงัของสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ทัง้ด้านความรู้ ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล และด้านทกัษะ อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด แต่ระดบัท่ีเป็นจริงของสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ อยู่ในระดับมาก และเม่ือน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน
สมรรถนะตามสภาพจริงมาวิเคราะห์เพื่อประเมินความจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ  ด้วยการวิเคราะห์ค่าดชันีล าดบั
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็น โดยใช้สตูร Modified Priority Needs Index (PNI modified)
และวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) ในแต่ละสมรรถนะท่ีมีองค์ประกอบของตวัชีว้ดัทัง้ด้าน
ความรู้ ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล และด้านทกัษะ ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมของสมรรถนะใน
แต่ละด้าน ท่ีมีความจ าเป็นในการพัฒนาเพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ใน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า 
(Leadership) 2) สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์(Evidence-
Based Practice) 3) สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine  
and Military Medicine)  
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บทที่ 5 
 

สรุป อภปิรายผล และ ข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลในปัจจุบนั  2) พฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต  สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 3) ประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา
สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยให้
ครอบคลมุองค์ประกอบของสมรรถนะ ใน 3 ด้าน คือ คือ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) 2) ด้าน
คณุลกัษณะสว่นบุคคล (Attributes) และ 3) ด้านทกัษะ (Skills) 
   
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการวิจบัครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
 

  1.  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 
   ในการพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  
สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุม่ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 23 คน ซึ่ง
ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ เช่ียวชาญออกเป็น 4 กลุ่ม ดงันี ้คือ 1) คณะกรรมการสภาการพยาบาล จ านวน 2 คน 2) 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการบริหารการพยาบาล จ านวน  8 คน 3) ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศึกษา
พยาบาล  7 คน 4) ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการปฏิบติัการพยาบาล 6 คน 
 

  2.  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการตอบแบบประเมิน  
   ในการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต ผู้วิจัยก าหนดประชากรท่ีใช้ในการศึกษา พยาบาลวิชาชีพท่ีสงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ ใน 3 พืน้ท่ี คือ 1) กรุงเทพมหานคร 2) จังหวดัสมุทรปราการ  3) จังหวดัชลบุรี 
จากการค านวณ ได้กลุ่มตัวอย่าง ทัง้หมด 365 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling)  

 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการ วิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research ) ท่ีมีทัง้แบบวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ แบบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ผู้วิจยัพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
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ทหารเรือ ด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสามรอบ และประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยการวิเคราะห์ค่าดชันีล าดบั
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็นโดยใช้สตูร Modified Priority Needs Index (PNI modified) 
และวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ระหว่างสมรรถนะท่ีคาดหวงัและสมรรถนะตามสภาพจริง โดย
ใช้คา่เฉลีย่เป็นจุดตดั ซึง่การวิจยัสามารถสรุปผลได้ ดงันี ้
 

สรุปผลการวิจัย 
 
ขัน้ตอนที่ 1  ผลการศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลตาม
สภาพปัจจุบัน 
 
 จากการศกึษาเอกสารและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะ 
การพฒันาบุคลากร การศึกษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์  สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลตาม
สภาพปัจจุบนั จากหนว่ยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพทางการพยาบาล แนวโน้มการพฒันา
สมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาล ได้จัดกลุม่ของสมรรถนะออกเป็น 11 ด้าน 186 ตัวชีว้ัด โดยมี
องค์ประกอบของตวัชีว้ดัในแตล่ะด้านท่ีเก่ียวข้องกบั ความรู้ (Knowledge) คณุลกัษณะสว่นบุคคล 
(Attributes) และทกัษะ (Skills) ซึง่ได้แก่ 1) สมรรถนะ ด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) 
มีตวัชีว้ดั 33 ข้อ 2) สมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) มี
ตวัชีว้ดั 12 ข้อ ข้อ 3) สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) มีตวัชีว้ดั 21 ข้อ 4) 
สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) มีตวัชีว้ดั 15 ข้อ 5) สมรรถนะด้านหลกัพืน้ฐานในการ
ปฏิบติั (System-Based Practice) มีตวัชีว้ดั 12 ข้อ 6)  สมรรถนะด้านสารสนเทศ (Informatics) 
มีตวัชีว้ดั 12 ข้อ 7) สมรรถนะด้านการสื่อสาร (Communication) มีตวัชีว้ดั 15 ข้อ 8) สมรรถนะ
ด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) มีตวัชีว้ดั 21 ข้อ 9) 
สมรรถนะด้านหลกัความปลอดภยั (Safety) มีตวัชีว้ดั 18 ข้อ 10) สมรรถนะด้านการปรับปรุง
คุณภาพ (Quality Improvement) มีตวัชีว้ดั 12 ข้อ และ 11) สมรรถนะด้านการปฏิบติัโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-Based Practice) มีตวัชีว้ดั 15 ข้อ  
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ขัน้ตอนที่ 2  พัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
 
 การพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ ใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดยด าเนินการ
เก็บข้อมูล 3 รอบจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 23 คน คดัเลือกแบบเจาะจง ตามคุณสมบติัท่ีตรงกับ
วัตถุประสงค์ และมีความยินดีและเต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือในการให้ความคิดเห็น โดย
ด าเนินการสมัภาษณ์ท่านละประมาณ 45-60 นาที ผลจากการสมัภาษณ์ในรอบท่ี 1 น ามา
วิเคราะห์เนือ้หา และสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ในรอบท่ีสองและรอบท่ี
สาม แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั โดยผู้วิจัยด าเนินการคดัเลือกข้อความท่ีกลุม่ผู้ เช่ียวชาญมี
ความคิดเห็นวา่เป็นสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ ท่ีพยาบาลจ าเป็นต้องมีในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ และเป็นข้อความท่ีผู้ เช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันเท่านัน้ คือ ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาว่าข้อความนัน้ต้องมีค่ามัธยฐาน 
(Median) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 1.50 เท่านัน้ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ  ประกอบด้วยสมรรถนะในด้านต่างๆ  9 ด้าน มี 112  ตวัชีว้ดั 
โดยมีองค์ประกอบของตวัชีว้ดัในแตล่ะด้านท่ีเก่ียวข้องกบั ความรู้ (Knowledge) คุณลกัษณะสว่น
บุคคล (Attributes) และทักษะ (Skills) ซึ่งได้แก่ 1)  สมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง (Patient Centered Care) มี 9 ตวัชีว้ดั 2) สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวช
ศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) มี 16 ตวัชีว้ดั 3) สมรรถนะด้านความ
เป็นมืออาชีพ (Professionalism) มี 13 ตวัชีว้ดั 4) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) มี 9 
ตวัชีว้ดั 5) สมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) มี 14 ตวัชีว้ดั 
6) สมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information 
Technology) มี 15 ตวัชีว้ดั 7) สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
Quality Improvement) มี 17 ตัวชีว้ัด 8) สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม 
(Teamwork and Collaboration) มี 12 ตวัชีว้ดั 9) สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-Based Practice) มี 7 ตวัชีว้ดั  
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ขัน้ตอนที่ 3  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
 
  จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นโดยใช้สูตร 
Modified Priority Needs Index (PNI modified) และวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) ในแต่ละ
สมรรถนะท่ีมีองค์ประกอบของตวัชีว้ดัทัง้ด้านความรู้  ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล และด้านทกัษะ  
ระหว่างสมรรถนะท่ีคาดหวงัและสมรรถนะตามสภาพจริง โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นจุดตดัในภาพรรวม  
พบวา่ สมรรถนะท่ีมีความจ าเป็นในการพฒันาเพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ใน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า 
(Leadership) 2) สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์(Evidence-
Based Practice) 3) สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime 
Medicine and Military Medicine)  

 

   สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) พบว่ามี 2 ตวัชีว้ัด ซึ่งเรียงล าดบัความ
ต้องการจ าเป็นในการพฒันาจากมากไปหาน้อย คือ 1) ความสามารถในการให้เหตผุลทางวิชาการ
เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนมีความคิดคล้อยตาม และสามารถปฏิบติังานได้เป็นผลส าเร็จ และ 2) การให้
ความส าคัญกับการพัฒนาวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ๆให้กับหน่วยงาน เพื่อน ามาซึ่งการ
เปลีย่นแปลงท่ีมุ่งสูค่วามเป็นเลศิ  

 

  สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based Practice) พบวา่มี 3 ตวัชีว้ดั ซึ่งเรียงล าดบัความต้องการจ าเป็นในการพฒันาจากมากไป
หาน้อย คือ 1) การใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์พฒันารูปแบบการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจากการ
ปฏิบติังานประจ าพฒันาสูง่านวิจัย (Routine to Research: R to R) 2) ความสามารถวิเคราะห์
และประเมินผลลพัธ์ท่ีได้รับจากการปฏิบติัตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์และน าปรับปรุงการให้บริการ
อยา่งตอ่เน่ือง และ 3) การใช้ผลการวิจัยหรือหลกัฐานเชิงประจักษ์มาบูรณาการปรับปรุง พฒันา
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล ก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสทิธิภาพ  
 

  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine 
and Military Medicine) พบว่ามี 3 ตวัชีว้ดั ซึ่งเรียงล าดบัความต้องการจ าเป็นในการพฒันาจาก
มากไปหาน้อย คือ 1) พฒันาความรู้ งานวิจัย เพื่อให้การดูแล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหารได้
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อย่างมีคุณภาพ 2) บูรณาการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัการพยาบาลในสถานการณ์     
สาธารณภยั/ภยัพิบติัได้ และ 3) ประเมินสถานการณ์จากการเจ็บป่วย น ามาทบทวน/ปรับแผนใน
การให้การบริการท่ีเหมาะสม  

 
อภปิรายผล 

 
การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลตาม
สภาพปัจจุบัน 
 
 จากศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลในสภาพปัจจุบัน
จากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆท่ีเก่ียวข้อง พบว่ามีหลากหลายสมรรถนะ แต่เม่ือวิเคราะห์รูปแบบ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีก าหนดตามสภาพปัจจุบนัแล้ว พบวา่ ไม่พบสมรรถนะในแต่ละ
ด้านท่ีก าหนดองค์ประกอบตวัชีว้ดัท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge) คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
(Attributes)  และทกัษะ (Skills) ในสมรรถนะเหลา่นัน้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
วิชาชีพ โดยเฉพาะพยาบาลในสงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ รองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบท
แวดล้อม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านนโยบายการค้าโลก ด้านสงัคม นโยบาย
สาธารณสขุ และการปฏิรูปต่าง ๆ ตลอดทัง้การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและระบาดวิทยา ซึ่ง
ปัจจยัดงักลา่วยอ่มสง่ผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสขุและระบบก าลงัคนด้านสขุภาพ จาก
สถานการณ์และแนวโน้ม และสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ (ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสขุ, 2550: 9-11) ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านัน้ล้วนมีผลกระทบต่อวิชาชีพพยาบาล จาก
การศึกษาของยุวดี วฒันานนท์ (2552: ออนไลน์) ท่ีได้อธิบายถึงการศึกษาทางการพยาบาลมี
กระบวนการจดัการศกึษาเช่นเดียวกบัศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีมีแบบแผนในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน 
โดยมีองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญั 3 ประการ ได้แก่ 1) ด้านพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) เพื่อ
มุ่งให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 2) ด้านจิตพิสยั (Affective Domain) เพื่อมุ่งให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ในด้าน จิตใจ-อารมณ์ ได้แก่ เจตคติ ค่านิยม ความเช่ือ และ 3) ด้านทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) เพื่อมุ่งให้ผู้ เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แสดงพฤติกรรมไปใน
ทิศทางท่ีพงึประสงค์ท่ีเกิดจากการมีความรู้ และเจตคติท่ีดี  

 

 จากการศึกษาในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล ไม่พบ
สมรรถนะในแต่ละด้านท่ีก าหนดองค์ประกอบตัวชีว้ัดท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge) 
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คุณลกัษณะสว่นบุคคล (Attributes)  และทกัษะ (Skills) ดงันัน้เพื่อเป็นการพฒันาสมรรถนะเชิง
วิชาชีพในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบตวัชีว้ดัดงักลา่ว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
ในวิชาชีพพยาบาลในต่างประเทศ น ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นต้นแบบในการพฒันา โดยผู้วิจัยได้
อ้างอิงจากสถาบนัทางการศึกษาวิชาชีพพยาบาลขัน้สงูแห่งเมสแซสซูเซส (The Massachusetts 
Department of Higher Education Nursing) เป็นหลกั รวมทัง้น าสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลท่ี
ก าหนดโดยหนว่ยงาน/องค์กรต่างๆ ในประเทศมาประยุกต์ใช้ เช่น สภาการพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย สภาการพยาบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
ต้น โดยได้จัดกลุม่ของสมรรถนะออกเป็น 11 ด้าน ท่ีมีรายละเอียดขององค์ประกอบตวัชีว้ดัด้าน
ความรู้ ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล และด้านทักษะ (Nursing and Midwifery Broad of 
Australia, 2010; The Massachusetts Department of Higher Education Nursing, 2010; สภา
การพยาบาล, 2553) น ามาใช้ก าหนดรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น ส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
 
การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สังกัด
กรมแพทย์ทหารเรือ 
 
 การพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ โดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ซึ่งเป็นการ
วิจัยอนาคตท่ีมีประโยชน์โดยตรงต่อการก าหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจ รวมถึงการ
ก าหนดวิธีปฏิบัติท่ีจะน าไปสู่การสร้างอนาคตท่ีพึงประสงค์ (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2548:19) 
สอดคล้องกบัวิโรจน์ สารรัตนะ (2556 : 270-271) ท่ีกลา่วถึงประโยชน์ของการวิจัยอนาคตว่า ช่วย
ในกระบวนการตัดสินใจ ช่วยในการเตรียมคนส าหรับอนาคตท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ช่วยในการ
สร้างสรรค์แนวทางในการป้องกนัปัญหาอยา่งเป็นระบบน ามาใช้แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ส าหรับ
การวิจัยแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิควิธีการวิจัย
อนาคตท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเช่ือ พืน้ฐานของการวิจัยอนาคตมากท่ีสุดวิธีหนึ่งใน
ปัจจุบนั ซึง่เป็นเทคนิคการวิจยัท่ีรวมเอาจุดเด่นหรือข้อดีของเทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เข้า
ด้วยกนั มีการปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุน่และเหมาะสมมากขึน้ โดยในรอบแรกของการวิจยัจะใช้
การสมัภาษณ์แบบเทคนิค EFR ท่ีปรับปรุงแล้ว หลงัจากสมัภาษณ์ในรอบแรกผู้วิจัยจะน าข้อมูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์แล้วสร้างเป็นเคร่ืองมือ ซึง่มกัจะเป็นแบบสอบถามแล้วสง่ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตอบตาม
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รูปแบบของเทคนิคเดลฟายอีกสองรอบเพื่อหาความสอดคล้องของความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญ น ามาสรุปเขียนเป็นภาพอนาคตของงานวิจัย ซึ่งจากการวิจัย รูปแบบสมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
 

 การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลตาม
สภาพปัจจุบนัในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล พบว่าหน่วยงานหรือ
องค์กรท่ีเก่ียวข้องมีการก าหนดสมรรถนะท่ีหลากหลายด้าน แต่สมรรถนะในแต่ละด้านเหล่านัน้  
ยังไม่พบองค์ประกอบตัวชีว้ัดท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge) คุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Attributes)  และทักษะ (Skills) ดังนัน้เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบตวัชีว้ดัดงักลา่ว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาองค์กรท่ีเก่ียวข้องในวิชาชีพพยาบาล
ในตา่งประเทศน ามาประยกุต์ใช้เพื่อเป็นต้นแบบในการพฒันา โดยใช้การวิจัยแบบเทคนิค EDFR 
ผลท่ีได้จากการวิจัยแบบเทคนิค EDFR ประกอบด้วยสมรรถนะเชิงวิชาชีพในด้านต่างๆ 9 
สมรรถนะ มีองค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านความรู้ ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล และด้านทกัษะ รวม 112 
ตวัชีว้ดั โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ตวัชีว้ดันัน้ต้องมีค่ามัธยฐาน (Median) ตัง้แต่ 3.50 
ขึน้ไป และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.50 เท่านัน้ ท าให้เช่ือมั่นได้ว่ารูปแบบ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ท่ีพฒันา
ได้นี ้สามารถน ามาใช้กบัพยาบาลวิชาชีพ สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการพฒันาสมรรถนะของ
ตนเองให้มีความพร้อมกบัสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือได้ ซึ่งได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient 
Centered Care) 2) สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine   
and Military Medicine) 3) สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 4) สมรรถนะ
ด้านภาวะผู้น า (Leadership) 5) สมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ (System-Based 
Practice) 6) สมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and 
Information Technology) 7) สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
Quality Improvement) 8) สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and 
Collaboration) และ 9) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Practice) ซึ่งสมรรถนะด้านต่างๆทัง้ 9 สมรรถนะ นัน้ได้ก าหนดตัวชีว้ัดใน
องค์ประกอบด้านความรู้ ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล และด้านทกัษะ ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนา
สมรรถนะในด้านต่างๆ ได้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับแนวคิดของ
นกัวิชาการหลายท่าน ได้แก่ David McClelland (1973) Spencer and Spencer (1993: 9)        
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สกุญัญา รัศมีธรรมโชติ (2548: 17)  ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553: 1)  ส านกั
อนามยั กรุงเทพมหานคร (2554: ออนไลน์) บุญใจ ศรีสถิตนรากูร (2550: 212) อรุณี เฮงยศมาก 
(2555: 347) ท่ีกลา่วถึงปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศนัน้ต้องอาศยัองค์ประกอบด้านความรู้ (Knowledge) 
ด้านทกัษะ (Skill) และ ด้านคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก (Attributes/ Behavior) เช่น 
อุปนิสยั (Trait), บทบาททางสงัคม (Social role), การรับรู้ตนเอง (Self-image) และแรงจูงใจ 
(Motive) และสอดคล้องกบัแนวคิดของนกัวิชาการ รติพร  ถึงฝ่ัง  และ โกศล  จิตวิรัตน์ (2552: 27-
36) ท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ในลกัษณะทุนมนุษย์ 
(Human Capital) อันเกิดขึน้จากการตกผลกึทางความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) 
และทกัษะ (Skills) ของปัจเจกบุคคล สง่ผลตอ่ความเฉลยีวฉลาดของปัจเจกบุคคลเกิดเป็นทุนทาง
ปัญญา (Intellectual Capital) ขององค์กร ซึง่จะสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนัได้อยา่งยัง่ยืน 
(Sustainable Competitive Advantage) และจะเห็นได้ว่าจากการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ
พยาบาลท่ีก าหนดโดยสภาการพยาบาลท่ีก าหนดให้พยาบาลต้องมีสมรรถนะวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงาน 8 ด้าน (สภาการพยาบาล, 2553: 2-19) ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎหมาย 2) สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3) 
สมรรถนะด้านคุณลกัษณะเชิงวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า การจัดการ และการพฒันา
คณุภาพ 5) สมรรถนะด้านวิชาการและการวิจัย 6) สมรรถนะด้านการสื่อสารและสมัพนัธภาพ 7) 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ 8) สมรรถนะด้านสงัคม และแนวคิดของนกัวิชาการ 
สจิุตรา เหลอืงอมรเลศิ (ม.ป.ป: ออนไลน์) ท่ีได้บรรยายในหวัข้อ “สภาการพยาบาลกับการเตรียม
ความพร้อมของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สูป่ระชาคมอาเซียน” กลา่วถึงสมรรถนะ
พยาบาลไทย-อาเซียน (ASEAN-Thai Nursing Common Core Competencies) ท่ีจ าเป็นต้องมี 
ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมและกฎหมาย 2) สมรรถนะด้านการปฏิบติั
ตามหลกัวิชาชีพ 3) สมรรถนะด้านภาวะผู้น าและการจัดการ 4) สมรรถนะด้านการศึกษาและการ
วิจยั 5) สมรรถนะด้านการพฒันาวิชาชีพ การพฒันาตนเอง และการพฒันาคุณภาพงาน และจาก
การศกึษาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของสภาการพยาบาล แหง่ประเทศออสเตรเลยี (Nursing and 
Midwifery Broad of Australia, 2010: 1-10) ได้ก าหนดขอบเขตในการปฏิบติังานของวิชาชีพบาล 
เพื่อให้วิชาชีพพยาบาลมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมในการดแูลผู้ ป่วย และเกิดความปลอดภยั ได้แก่ 1) 
การปฏิบติัในเชิงวิชาชีพ (Professional practice) 2) การคิดและวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical thinking and analysis) 3) การจัดเตรียมและการประสานงาน (Provision and coordination 
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of care) และ 4) การร่วมมือและหลกัปฏิบติัเพื่อการรักษา (Collaboration and therapeutic 
practice)  นอกจากนีแ้นวคิดของนกัวิชาการ อรุณี  เฮงยศมาก (2555: 350-352) ได้กลา่วถึง
สมรรถนะพยาบาลท่ีก าหนดโดยสมาคมพยาบาลวิชาชีพสหรัฐอเมริกา (American Nursing 
Association; ANA) ท่ีจ าเป็นส าหรับพยาบาลวิชาชีพ ประกอบ ด้วยทกัษะ 8 ประการ ได้แก่ 1) 
ทกัษะการประเมินสภาพผู้ รับบริการและการพยาบาล  2) ทักษะการสื่อสาร (Communication 
skill)  3) ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical thinking skills)  4) ทกัษะการดูแลอย่างเอือ้
อาทรและสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี (Human caring & relationship skills)  5) การบริหารจัดการ 
(Management skills)  6) การมีภาวะผู้น า (Leadership skills) 7) การสอน (Teaching) และ 8) 
การน าความรู้ไปบูรณาการทกัษะในการปฏิบัติการพยาบาล (Knowledge integration skills)  
และแนวคิดนกัวิชาการ Traci Haynes (2011: Online) ได้เขียนบทความ The Future of Nursing 
Initiative ใน The American Academy of Ambulatory Care Nursing (AAACN โดยกลา่วถึง
บทบาทของพยาบาลในอนาคตไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบติัการพยาบาล ควรขยาย
บทบาทและขอบเขตการปฏิบติัการพยาบาล ความสามารถในการท างาน และการฝึกอบรมต่างๆ
มากขึน้  2) ด้านการพฒันาความรู้  โดยการศกึษาหรือเพิ่มพนูความรู้ในระดบัท่ีสงูขึน้ การฝึกอบรม
ในหลกัสตูรตา่งๆ 3) ด้านการท างานร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพ การประสานการดูแลกับทีม และการ
ปรับปรุงคุณภาพการดูแลในสว่นท่ีเก่ียวข้องให้ดีขึน้ 4) ด้านการวางแผนการปฏิบติัการพยาบาล
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การก าหนดนโยบาย แนวทางในการปฏิบติั การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การปรับปรุงปัจจัยพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับวิทยาลัยพยาบาล
กองทพัเรือ (2555) ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาในสงักดักองทพัเรือ ท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้พยาบาลของ
กองทพัเรือ มีความรู้ ความสามารถ ทัง้ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบตอ่ตนเอง ตอ่วิชาชีพ ตอ่สงัคม และนอกจากนีย้งัได้ก าหนดให้พยาบาลกองทพัเรือต้องมี
คณุลกัษณะทางทหารท่ีพงึประสงค์ การศกึษาด้านเวชศาสตร์ทางทะเลท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาล
สาธารณภัยและอุบัติภัยทางน า้ การพยาบาลความดันบรรยากาศสูง และการบริการทาง
การแพทย์สนบัสนนุการปฏิบติัการทางทหาร โดยก าหนดให้เป็นเอกลกัษณ์ของหลกัสตูรการศึกษา
ของสถาบนั ท่ีแตกต่างจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนท่ีจัดให้มีการศึกษาทางการพยาบาล สอดคล้อง
กบัวิสยัทศัน์กรมแพทย์ทหารเรือ 2559-2562 ท่ีก าหนด “ เป็นองค์กรแพทย์ทหารท่ีมีขีดสมรรถนะ
สงู และเป็นผู้น าด้านเวชศาสตร์ทางทะเลของประเทศ” (กรมแพทย์ทหารเรือ, 2559) จึงท าให้
พยาบาลสงักัดกรมแพทย์หาเรือจ าเป็นต้องมีสมรรถนะเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร 
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ซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของพยาบาลทหารเรือ ท่ีมีความแตกต่างจากสมรรถนะของหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องกบัการพยาบาล  
 

 สรุปได้วา่ รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ ท่ีได้พฒันาโดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูสามรอบจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 23 คน นัน้ เป็นรูปแบบสมรรถนะท่ีมี
ความครอบคลมุสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาล สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในทกุๆด้าน 
 
ประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
 
 ผู้วิจยัได้น ารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินสมรรถนะตามสภาพจริง และศึกษา
ความต้องการจ าเป็นของทัง้ 9 สมรรถนะ ท่ีมีองค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านความรู้ ด้านคุณลกัษณะ
สว่นบุคคล และด้านทกัษะ เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ซึง่อภิปรายผล ได้ดงันี ้ 
 

 ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีคาดหวัง ในภาพรวมทัง้ 9 
สมรรถนะ เพื่อรองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์
ทหารเรือ ท่ีมีองค์ประกอบตวัชีว้ดัด้านความรู้ ด้านคุณลกัษณะสว่นบุคคล และด้านทกัษะ พบว่า
ในภาพรวมของสมรรถนะทัง้ 9 สมรรถนะ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ สว่นระดบัสมรรถนะเชิงวิชาชีพการ
พยาบาลตามสภาพจริงของสมรรถนะทัง้ 9  ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก ซึ่งหากพิจารณา 
ด้วยการวิเคราะห์ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น โดยใช้สูตร Modified 
Priority Needs Index (PNI modified) และวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) ในภาพรวมทัง้        
9 สมรรถนะ ท่ีมีองค์ประกอบของตัวชีว้ัดทัง้ด้านความรู้ ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล และด้าน
ทกัษะ พบวา่ใน 3 ล าดบัแรกท่ีมีความจ าเป็นในการพฒันาเพือ่รองรับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า 
(Leadership) 2) สมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์(Evidence-
Based Practice) 3) สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime 
Medicine and Military Medicine)  
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 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการวิเคราะห์ค่าดชันีล าดบัความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็น (PNI modified) และ การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) ทัง้ 9 สมรรถนะ ท่ีมี
องค์ประกอบของตวัชีว้ดัทัง้ด้านความรู้ ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล และด้านทกัษะ ดงันี ้
 

  1.  สมรรถนะการดูแลที่ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) เม่ือ
วิเคราะห์คา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) พบว่าควรมีการพฒันา
ตามล าดบั ได้แก่  1) ความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาสขุภาพของผู้ ป่วย 2) ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการแต่ละคนอย่าง
เป็นองค์รวม ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม จิตวิญญาณ และ เม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ 
(Matrix Analysis) พบว่า ตวัชีว้ดัสมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 2 
ตวัชีว้ดัตามล าคบั ได้แก่ 1) ความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ ป่วย 2) ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการแต่ละคน
อยา่งเป็นองค์รวม ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม จิตวิญญาณ  
 

  2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime 
Medicine and Military Medicine) เม่ือวิเคราะห์ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการ
จ าเป็น (PNI modified) พบวา่ ควรมีการพฒันาตามล าดบั ได้แก่ 1) ความรู้ งานวิจัย เพื่อให้การดูแล 
ป้องกนั รักษา พยาบาลแก่ทหารได้อยา่งมีคณุภาพ 2) การบูรณาการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติัการพยาบาลในสถานการณ์สาธารณภยั/ภยัพิบติั สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและ
เวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) และ เม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ 
(Matrix Analysis) พบว่า ตวัชีว้ดัสมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 3 
ตวัชีว้ดัตามล าดับ ได้แก่ 1) พฒันาความรู้ งานวิจัย เพื่อให้การดูแล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่
ทหารได้อย่างมีคุณภาพ 2) บูรณาการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์สาธารณภยั/ภยัพิบติัได้ 3) ประเมินสถานการณ์จากการเจ็บป่วย น ามาทบทวน/ปรับ
แผนในการให้การบริการท่ีเหมาะสม  
 

  3. สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เม่ือวิเคราะห์ค่าดัชนี
ล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI modified)  พบว่าควรพฒันาตามล าดบั ได้แก่ 1) 
เน้นการมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการพยาบาลกับหน่วยงาน/องค์กรท่ี
ตนเองปฏิบติังานอยู ่2) การแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อพฒันาศาสตร์ทางวิชาชีพน ามาประยุกต์ใช้
ในการพฒันาทกัษะในการปฏิบติัการพยาบาลและการน าข้อมูลย้อนกลบั (feed back) ท่ีได้จาก
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แหลง่ตา่งๆ ไปใช้เพื่อการปรับปรุง พฒันาทกัษะในการให้บริการ และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix 
Analysis) พบว่า ตวัชีว้ดัสมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 5 ตวัชีว้ดั 
ตามล าดบั ได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาศาสตร์ทางวิชาชีพน ามาประยุกต์ใช้ใน
การพฒันาทกัษะในการปฏิบติัการพยาบาล 2) น าข้อมูลย้อนกลบั (feed back) ท่ีได้จากแหลง่
ตา่งๆ ไปใช้เพื่อการปรับปรุง พฒันาทกัษะในการให้บริการ 3) ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบติังาน
ของตนเองเพื่อพฒันาอาชีพ เพื่อสามารถให้การพยาบาลในระดับสากลได้ 4) มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ตระหนักถึง
ความส าคญัการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ติดตามความรู้ใหม่ๆและก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลง
ของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อ่ืนๆ 
  
  4.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) เม่ือวิเคราะห์คา่ดชันีล าดบัความส าคญั
ของความต้องการจ าเป็น (PNI modified)  พบวา่ควรพฒันาตามล าดบั ได้แก่ 1) ความสามารถในการ
ให้เหตผุลทางวิชาการเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนมีความคิดคล้อยตาม เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้เป็น
ผลส าเร็จ 2) การศึกษาสถานการณ์ทัง้ในปัจจุบนัและคาดการณ์อนาคต จากผลกระทบภายนอก
ทัง้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคมและเทคโนโลยีมาวางแผนการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสยัทัศน์ขององค์กร  และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix 
Analysis) พบว่าตวัชีว้ดัสมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 2 ตวัชีว้ัด
ตามล าดบั ได้แก่ 1) ความสามารถในการให้เหตุผลทางวิชาการเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนมีความคิด
คล้อยตาม และสามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลส าเร็จ 2) การให้ความส าคญักับการพฒันาวิธีการ
ท างานในรูปแบบใหม่ๆให้กบัหนว่ยงาน เพื่อน ามาซึง่การเปลีย่นแปลงท่ีมุ่งสูค่วามเป็นเลศิ 
  

  5.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) เม่ือ
วิเคราะห์ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI modified)  พบว่าควรพัฒนา
ตามล าดบั ได้แก่ 1) ทักษะในการก ากับ ติดตาม ประสานงาน และสนบัสนุนให้การดูแลผู้ ป่วย
เป็นไปตามแผน  2) ทกัษะในการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดแูลสขุภาพของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอยา่งมีประสทิธิภาพ และเม่ือวิเคราะห์
เมทริกซ์ (Matrix Analysis) พบว่า ตัวชีว้ัดสมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ และต้อง
ปรับปรุง มี 4 ตวัชีว้ดั ตามล าดบั ได้แก่ 1) ก ากับ ติดตาม ประสานงาน และสนบัสนุนให้การดูแล
ผู้ ป่วยเป็นไปตามแผน 2) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดูแลสขุภาพของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ประเมินผลลพัธ์
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ทางการพยาบาล เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงคุณภาพการบริการ 4) วางแผนการดูแลสขุภาพ
ร่วมกนั ระหวา่งทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ ป่วยและญาติ อยา่งมีประสทิธิภาพ เหมาะสม คุ้มคา่ 
  

  6.  สมรรถนะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and 
Information Technology) เม่ือวิเคราะห์คา่ดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น (PNI 

modified)  พบวา่ควรพฒันาตามล าดบั ได้แก่ 1) ทกัษะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อมุ่งสูค่วาม
เป็นสากลในการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ 2) ความสามารถในการใช้ข้อมูลระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศ (Management Information System: MIS) เพื่อการวิเคราะห์ตดัสนิใจและน ามาใช้ใน
การให้บริการทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) 
พบวา่ ตวัชีว้ดัสมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 3 ตวัชีว้ดั ตามล าดบั 
ได้แก่ 1) ทกัษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นสากลในการดูแลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการ 2) ความสามารถในการใช้ข้อมูลระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Management 
Information System: MIS) เพื่อการวิเคราะห์ตัดสินใจและน ามาใช้ในการให้บริการทางการ
พยาบาลได้อย่างเหมาะสม 3) ความสามารถในการใช้ข้อมูลทางสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
ประสาน และพฒันาคณุภาพดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ  
 

  7.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง(Continuous Quality 
Improvement) เม่ือวิเคราะห์ค่าดชันีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI modified)  
พบว่าควรพฒันาตามล าดบั ได้แก่ 1) ปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างต่อเน่ือง 
Continuous Quality Improvement; CQI) โดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ 2) การค้นหาความรู้
เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการพยาบาลทัง้ภายในและ
ภายนอกหนว่ยงาน/องค์กร และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) พบว่า ตวัชีว้ดัสมรรถนะ
ตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 3 ตวัชีว้ดั ตามล าดบั ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
กระบวนการดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ น ามาปรับปรุงกระบวนการ/ลดขัน้ตอนการปฏิบติั เพื่อความ
รวดเร็วในการให้บริการ 2) ค้นหาความรู้เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ทางการพยาบาลทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน/องค์กร 3) ปรับปรุงคุณภาพการดูแล
ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างต่อเน่ือง Continuous Quality Improvement; CQI) โดยใช้หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ 
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  8.  สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and 
Collaboration) เม่ือวิเคราะห์ค่าดชันีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI modified)  
พบวา่ควรพฒันาตามล าดบั ได้แก่ 1) บทบาทของการท าหน้าท่ีประสานงานในทีม และทกัษะการ
ประสานความร่วมมือในทีม ระหวา่งทีม สร้างเครือขา่ย ระหว่างหน่วยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดย
ให้การช่วยเหลือระหว่างสมาชิก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix 
Analysis) พบว่า ตวัชีว้ดัสมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 4 ตวัชีว้ดั 
ตามล าดบั ได้แก่ 1) การเข้าใจขอบเขต/บทบาทของการท าหน้าท่ีประสานงานในทีม 2) ประสาน
ความร่วมมือในทีม ระหว่างทีม สร้างเครือข่าย ระหว่างหน่วยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยให้การ
ช่วยเหลือระหว่างสมาชิก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) ความรู้ความเข้าใจบทบาทของตนเองท่ีมีต่อ
งานท่ีรับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทของสมาชิกอ่ืนๆ  4) ตระหนกัถึงหน้าท่ีในการประสานการ
ท างานในทีมเพื่อให้การบริการมีประสทิธิภาพ  
 

  9.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Practice) เม่ือวิเคราะห์ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น 
(PNI modified)  พบว่าควรพฒันาตามล าดบั ได้แก่  การใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์พฒันารูปแบบการ
ดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจากการปฏิบติังานประจ าพฒันาสูง่านวิจัย (Routine to Research: R to R  
2) ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลลพัธ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติตามหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์และน าปรับปรุงการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) 
พบวา่ ตวัชีว้ดัสมรรถนะตามสภาพจริงท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ และต้องปรับปรุง มี 3 ตวัชีว้ดั ตามล าดบั 
ได้แก่ 1) การใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์พฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจากการปฏิบติังาน
ประจ าพฒันาสูง่านวิจัย (Routine to Research: R to R) 2) ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ประเมินผลลพัธ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติตามหลกัฐานเชิงประจักษ์และน าปรับปรุงการให้บริการ
อย่างต่อเน่ือง 3) การใช้ผลการวิจัยหรือหลกัฐานเชิงประจักษ์มาบูรณาการปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล ก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสทิธิภาพ  
 

 กลา่วโดยสรุป คือ ผลการวิจยัท่ีได้จากพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับ
การพยาบาลในอนาคต  สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ นี ้สามารถใช้เป็นรูปแบบสมรรถนะให้กับ
พยาบาลวิชาชีพ สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในการพฒันาสมรรถนะตนเองให้มีความพร้อมกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีตนเองรับผิดชอบอยู่ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน
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สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาพยาบาลวิชาชีพ
ในสงักดั ซึง่จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งส าหรับองค์กร/หนว่ยงาน สถาบนัการศึกษาทางการพยาบาล 
ในการก าหนดแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร ให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ และเกิดประสทิธิผลอยา่งสงูสดุตอ่ผู้ รับบริการทางการพยาบาล    
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 
  1.  การน ารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นัน้ ควรน าไปใช้อย่างเป็นระบบ โดยมีขัน้ตอนการ
น าไปใช้ตามล าดบั ดังนี ้1)  ศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลใน
ปัจจุบนั 2) ก าหนดรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักดักรม
แพทย์ทหารเรือ และ สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีคาดหวงั สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 3) 
สร้างแบบประเมินสรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลตามสภาพจริง สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ  4) 
ประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 5) ก าหนดแนวทางในการพฒันาสมรรถนะให้มีความสอดคล้อง
กบัความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 6) พฒันาในแต่ละสมรรถนะท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวงัตามล าดบัความ
จ าเป็นในการพฒันา และ 7) ประเมินผลลพัธ์ท่ีได้จากการพฒันาเพื่อน ามาปรับปรุง และพฒันา
ตอ่ไป 
  2.  การพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลในพฒันาสมรรถนะนัน้ ให้พิจารณา
จากสมรรถนะท่ีพบว่าต ่ากว่าเกณฑ์และต้องปรับปรุงจากสมรรถนะต่างๆในภาพรวม รวมทัง้
พิจารณาจากองค์ประกอบตวัชีว้ดัด้าน ความรู้ ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล และด้านทกัษะ ของแต่
ละสมรรถนะ ท่ีต ่ากว่าเกณฑ์และต้องมีการปรับปรุง ซึ่งสามารถพฒันาได้หลายรูปแบบ เช่น การ
อบรม การประชุมวิชาการ การฝึกปฏิบติั การดงูาน การมีระบบพี่เลีย้ง เป็นต้น 
  3.  ผลการประเมินสมรรถนะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนา
บุคคลากรของหนว่ยงาน 
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  4.  หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาลสามารถน าสมรรถนะเชิงวิชาชีพไป
ประยกุต์ใช้ในการพฒันาบุคคลากรในหนว่ยงานของตนได้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 
  1.  ประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับ
การพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ตามพืน้ท่ีท่ีการปฏิบติังาน เช่น พยาบาลวิชาชีพ
ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
  2. แนวทางในการพฒันาสมรรถนะให้มีความสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นใน
การพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
ให้มีความเหมาะสมตามพืน้ท่ี 
  3. เปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ของแตล่ะพืน้ท่ี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 

 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญที่ให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Research) 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญที่ให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Research) 

 
ผู้เช่ียวชาญที่ท าหน้าที่ในส่วนคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
 1. พลเรือตรีหญิง ดร. อาภรณ์  ชูดวง 
  ต าแหน่ง  อดีตผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ  
   คณะอนกุรรมการสภาการพยาบาล 

 

 2. นาวาเอกหญิง ศรีศภุรณ์  รุธิรวฒัน์ 
  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ  
   คณะกรรมการสภาการพยาบาล    
 
ผู้เช่ียวชาญที่ท าหน้าที่ในด้านการบริหารการพยาบาล 
 3.  นาวาเอกหญิง ทศันี  สงกา 
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า ฝ่ายการพยาบาล 
   กรมแพทย์ทหารเรือ 
 

 4.  นาวาเอกหญิง กรองทิพย์  จนัทร์อินทร์ 
  ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุม่งานการพยาบาลศลัยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 

   กรมแพทย์ทหารเรือ 
 5.  นาวาเอกหญิง อารีย์วรรณ  ก าเสยีงใส 
  ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุม่งานการพยาบาลกมุารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 
   กรมแพทย์ทหารเรือ 
 

 6.  นาวาเอกหญิง กิติมา  อรุณรัตตโนภาส 
 ต าแหน่ง  รองหวัหน้าส านกังานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  
  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ กรมแพทย์ทหารเรือ 
   

 7.  นาวาเอกหญิง พรทิพย์  ไตรภทัร  
 ต าแหน่ง  หวัหน้างานพฒันาคณุภาพ ศนูย์คณุภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 
  หวัหน้าศนูย์สนัติวิธี โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า  กรมแพทย์ทหารเรือ 
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 8.  นาวาเอกหญิง สภุทัรา  แก้วเกรียงไกร 
 ต าแหน่ง  รองหวัหน้ากลุม่งานมาตรฐานและพฒันาคณุภาพการพยาบาล  
  โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
 9.  นาวาโทหญิง วลยัลกัษณ์  เอือ้ไพบูลย์ 
 ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุม่งานการพยาบาลผู้ ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 
  กรมแพทย์ทหารเรือ 
 

 10. นาวาโทหญิง จนัทราทิตย์ อาทิตย์เท่ียง   
 ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุม่งานการพยาบาลอายรุเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 
  กรมแพทย์ทหารเรือ 
 
   ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาพยาบาล 
 11.  นาวาเอกหญิง ดร. ธนพร  แย้มสดุา 
  ต าแหน่ง  อดีตรองผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 
   รองผู้อ านวยการกองวิทยาการ ศนูย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 
  

 12.  นาวาโทหญิง ดร. นวลลกัขณ์  บุษบง 
  ต าแหน่ง  อาจารย์พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ 
  

 13.  นาวาโทหญิง ดร. กนกนชุ  ข าภกัตร์ 
  ต าแหน่ง  อาจารย์พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ 
  

 14.  นาวาโทหญิง ดร. อภิวรรณี  แหวนทอง 
  ต าแหน่ง  หวัหน้าแผนกบริหารจดัการหลกัสตูร กองวิทยาการ ศนูย์วิทยาการ  
   กรมแพทย์ทหารเรือ  
  

 15.  นาวาโทหญิง ดร. วชัราพร  เชยสวุรรณ 
  ต าแหน่ง  อาจารย์พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ 

 

 16.  นาวาโทหญิง วรรณพร  ทองแสงจนัทร์ 
 ต าแหน่ง  หวัหน้าแผนกและประกนัคณุภาพการฝึกอบรม ศนูย์วิทยาการ   
   กรมแพทย์ทหารเรือ 
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 17.  นาวาตรีหญิง ดร. หฤทยั  อาจปรุ 
 ต าแหน่ง  อาจารย์พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 
   
 18.  นาวาตรีหญิง กรุณา  วงษ์เทียนหลาย 
 ต าแหน่ง  อาจารย์พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ 
 
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล 
 19.  นาวาโทหญิง สมุาล ี ไวยเนตร 
  ต าแหน่ง  รองหวัหน้ากลุม่งานการพยาบาลผู้ ป่วยวิกฤต 
    โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ กรมแพทย์ทหารเรือ 
  

 20.  นาวาโท ประวิน ญาณอภิรักษ์ 
  ต าแหน่ง  หวัหน้าบริหาร ศนูย์เวชศาสตร์ความดนับรรยากาศสงู  
   โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
  

 21.  นาวาตรีหญิง สนีินาฏ  ลิม้นิยมธรรม 
  ต าแหน่ง  อดีตพยาบาลหอผู้ ป่วยศลัยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า   
   กรมแพทย์ทหารเรือ 
 

 22.  นาวาตรีหญิง ชลธิชา  โอสภประสพ 
  ต าแหน่ง หวัหน้าแผนกงานวิจยัและการจดัการความรู้ กลุม่งานบริหาร 
   และมาตรฐานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ 
  

 23.  นาวาตรี พิทกัษ์  ทองสขุ 
  ต าแหน่ง หวัหน้าแผนกรับสง่ตอ่ผู้ ป่วย กลุม่งานการพยาบาลผู้ ป่วยนอกทัว่ไป 
   และฉกุเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ กรมแพทย์ทหารเรือ  
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ภาคผนวก ค 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเคร่ืองมือวจิัย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเคร่ืองมือวจิัย 
 

 1.  นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสวา่ง 
  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 
 

 2.  นาวาโทหญิง ดร. สนีินชุ ศิริวงศ์ 
  ต าแหน่ง  อาจารย์พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 
  

 3.  นาวาโทหญิง ดร. สปุราณี พลธนะ 
  ต าแหน่ง  อาจารย์พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 
  

 4.  ผศ. ดร.ยวุรี ผลพนัธิน 
  ต าแหน่ง  อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  

 5.  ผศ.ดร. พิชามญ ปณุโณทก 
  ต าแหน่ง  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
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ภาคผนวก ง 

 

แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (การเก็บข้อมูลรอบที่ 1) 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
 

เร่ือง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

 

(เก็บข้อมูลรอบที่ 1) 
 
ข้อมูลผู้วิจัย 
เรือเอกหญิง อรวรรณ สพุรรณภพ 
นกัศกึษาปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาพฒันศกึษา ภาควิชาพืน้ฐานทางการศกึษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ต าแหนง่ อาจารย์พยาบาล  
สถานท่ีท างาน วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ศนูย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 
 E mail: osupanpop.3@gmail.com (081 302 5599) 
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษางานวจิัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมย์เลศิ 
สาขาพฒันศกึษา ภาควิชาพืน้ฐานทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศกึษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลตามสภาพปัจจุบนั 
 2.  เพื่อพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ    
 3.  เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 

  

mailto:osupanpop.3@gmail.com
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วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
 เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง  กระบวนการ วิธีการต่างๆ ท่ีมุ่งเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ แสดงพฤติกรรมที่มีทกัษะความช านาญ ตระหนกัในความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของ
พยาบาลวิชาชีพ สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อการพฒันา ปรับปรุงวิชาชีพ ให้เกิดความก้าวหน้า
อยา่งตอ่เน่ือง ให้การบริการส าเร็จตามวตัถุประสงค์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้าน
สขุภาพของก าลงัพลในกองทพั ครอบครัว และประชาชนทัว่ไปทัง้ในประเทศและประชาคมอย่าง
เหมาะสม 
 

 สมรรถนะเชิงวิชาชีพ  หมายถึง ความรู้ ความสามารถและเจตคติของพยาบาล
วิชาชีพ สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ท่ีสามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านสขุภาพ
ของก าลงัพลในกองทพั ครอบครัว และประชาชนทัว่ไปทัง้ในประเทศและในประชาคม ท่ีมีสขุภาพ
ดีหรือเจ็บป่วยเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรคและสง่เสริมสุขภาพ รวมทัง้การ
ช่วยเหลือแพทย์ท าการรักษาโรค ทัง้นีต้้องอาศยัความรู้ทางการพยาบาลท่ีได้ศึกษามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อผู้ รับบริการทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม โดยยึดหลกัให้ความปลอดภัย 
ความรับผิดชอบ ในการให้การบริการ การสง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค รวมทัง้การฟืน้ฟูสขุภาพ 
เพื่อคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพท่ีดี เป็นผู้ ร่วมงานท่ีมีประสิทธิภาพในทีมสุขภาพ มีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้เ ป็นเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  โดยมี
องค์ประกอบของสมรรถนะ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) 2) ด้านคุณลกัษณะสว่น
บุคคล (Attributes) และ 3) ด้านทกัษะ (Skills)  
 

  ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการประยกุต์ใช้ความรู้ท่ีมี
อยู ่หรือน าไปปฏิบติั และท าให้เกิดความส าเร็จในงานท่ีรับผิดชอบ 
 

  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง ความสามารถในเชิงวิชาชีพท่ี
เป็นผลจากแรงขบัภายในซึง่ท าให้บุคลากรแสดงพฤติกรรม หรือท าให้เกิดการปฏิบติังานท่ีเป็นเลศิ 
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  ด้านทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถในเชิงวิชาชีพอันประกอบด้วย 
ความรู้ เจตคติ ท่ีบุคลากรน ามาปรับปรุงพฤติกรรมให้เหมาะสม ในอนัท่ีจะจดัการกบัปัญหารอบตวั
ในสภาพสงัคมปัจจุบนั และสามารถท ากิจกรรมตา่งๆ จนก่อให้เกิดผลส าเร็จอยา่งชดัเจน 
 

 ในอนาคต หมายถึง กระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม สิง่แวดล้อม และเทคโนโลยีท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาบุคลากร เพื่อให้มีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
บริบทท่ีเกิดขึน้ในช่วง พ.ศ. 2559-2569 
 

 พยาบาลวิชาชีพสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ หมายถึง 1) พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติั
หน้าท่ีในโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 2) พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสริิกิต์ิ และ 3) พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
 

ค าชีแ้จงเก่ียวกับการวิจัย 
 การวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต  สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ( Mixed methods) โดยมีทัง้แบบ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และแบบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ี
ใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลสาม
รอบ ดงันี ้
 1. รอบที่หน่ึง การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ในการสมัภาษณ์ครัง้นี ้ มีการสร้างแบบ
สมัภาษณ์ปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง โดยท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้จากศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนา
บุคลากรด้านสขุภาพ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาล แนวโน้มการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลในอนาคต เพื่อรวบรวมและ
สรุปเป็นประเด็น และน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม  แล้ว
น าไปสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน การสมัภาษณ์ในการวิจยันีใ้ช้วิธีการบนัทกึเทป และจด
บนัทกึการสมัภาษณ์ ซึง่ได้รับความยินยอมจากผู้ เช่ียวชาญ โดยใช้การสมัภาษณ์แบบไม่ชีน้ าและ
ใช้การสรุปสะสมตลอดการสมัภาษณ์ ( Cumulative summarization technique) ซึ่งผู้ เช่ียวชาญ
สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้อยา่งเต็มท่ีเก่ียวกบัการก าหนดสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ แล้วน าค าตอบท่ีได้มาวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ข้อมลู  
 2. รอบที่สอง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในรอบท่ีสองนี ้ มีการสร้างแบบสอบถามซึ่งผู้ วิจัยสร้างขึน้เอง โดยน าข้อมูลท่ีวิเคราะห์และ
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สงัเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์ในรอบท่ีหนึ่งมาสร้างเป็นแบบสอบถาม  แล้วผู้ วิจัยน าไปให้
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ แล้วน าค าตอบท่ีได้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบท่ีสองมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ( Median) และ ค่าพิสยัระหว่าง 
ควอไทล์ (Interquartile range) ของแตล่ะข้อค าถาม 
 3. รอบที่สาม การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในรอบท่ีสามนี  ้ มีการสร้างแบบสอบถามซึ่งผู้ วิจัยสร้างขึน้เอง โดยใช้เป็นแบบสอบถามฉบับ 
เดียวกบัแบบสอบถามรอบท่ีสอง แตมี่การเพิ่มคา่มธัยฐาน ( Median) และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ 
(Interquartile range) ของแต่ละข้อค าถามท่ีวิเคราะห์ได้จากรอบท่ีสอง พร้อมแสดงเคร่ืองหมาย 
ค าตอบของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 21 คน ท่ีตอบในรอบท่ีสอง ลงในแบบสอบถามรอบท่ีสาม เพื่อให้
ผู้ เช่ียวชาญแต่ละคนได้ทราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุม่ที่ีตอบแบบสอบถามในรอบท่ี
สองไว้ จากนัน้ผู้วิจัยน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 21 คน พิจารณาและตอบแบบสอบถามความ 
คิดเห็น เพื่อยืนยนัค าตอบเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นใหม่ ถ้าผู้ เช่ียวชาญยืนยัน
ค าตอบเดิมแต่ค าตอบไม่ได้อยู่ในขอบเขตพิสัยระหว่างควอไทล์ ก็ต้องให้เหตุผลประกอบข้อ
ค าตอบเดิมแล้วน าค าตอบท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในรอบท่ีสามมาวิเคราะห์หาคา่มธัยฐาน  
(Median) และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile range) ของแตล่ะข้อค าถามใหม่ 
 

 หลงัจากเก็บข้อมูลสามรอบแล้วผู้วิจัยจะด าเนินการ คดัเลือกตวัชีว้ดัท่ีจ าเป็นของแต่
ละสมรรถนะ โดยมีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ ตวัชีว้ดัท่ีมีค่ามัธยฐาน ( Median) ตัง้แต่
3.50 ขึน้ไป และมีคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile) ไม่เกิน 1.50 ตวัชีว้ดัที่ีผ่านเกณฑ์ถือว่า
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 21 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นตวัชีว้ดัของสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับ
การพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  
 

ค าชีแ้จงในการสัมภาษณ์ 
 การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการเก็บข้อมูลรอบท่ีหนึ่งของการวิจัยท่ีใช้เทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) ซึ่งเป็นการสอบสมัภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน เก่ียวกับสมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับ
การพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ในการก าหนดกลุม่ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดเป็น
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน ซึง่ได้มาจากการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
จ าแนกกลุ่มของผู้ เช่ียวชาญออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้ คือ 1) คณะกรรมการสภาการพยาบาล           
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2) ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการบริหารการพยาบาล 3) ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศึกษาพยาบาล         
4) ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการปฏิบติัการพยาบาล   โดยก าหนดคณุสมบติั ดงันี ้
 1.  คณะกรรมการสภาการพยาบาล   
  1.1 มีคณุสมบติัตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล   
  1.2 ได้รับการแตง่ตัง้จาก กระทรวงกลาโหม เพื่อท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการสภา 
การพยาบาล 
 2. ผู้เช่ียวชาญทางด้านการบริหารการพยาบาล   
  2.1 มีวฒุิการศกึษาด้านการพยาบาลตัง้แตร่ะดบัปริญญาโทขึน้ไป  
  2.2 มีประสบการณ์ในการท างานด้านการบริหารการพยาบาล ในระดบัหวัหน้า 
พยาบาลไม่น้อยกวา่ 2 ปี   
  2.3 เป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้า 
พยาบาล หวัหน้ากลุม่งานการพยาบาล หรือหวัหน้าฝ่ายการพยาบาล  
 3. ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาพยาบาล  
  3.1 มีวฒุิการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปริญญาโทขึน้ไป 
  3.2 มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาการบริหารการพยาบาลหรือการนิเทศ
นกัศกึษาพยาบาลอยา่งน้อย 2 ปี หรือ 
  3.3 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสูงสุด หรือต าแหน่งระดับบริหารของ
สถาบนัการศกึษาพยาบาล 
 4. ผู้เช่ียวชาญด้านการปฏิบัติการพยาบาล  
  4.1 มีวฒุิการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปริญญาตรีขึน้ไป 
  4.2 มีประสบการณ์ด้านบริหารการพยาบาลหรือด้านวิชาการพยาบาลอยา่งน้อย 5 ปี 
  4.3 ด ารงต าแหนง่หรือเคยด ารงต าแหน่งหวัหน้าหอผู้ ป่วย ผู้ตรวจการณ์พยาบาล 
และนกัวิชาการของฝ่ายการพยาบาล 
 ในการนีผู้้วิจยัได้คดัเลอืกทา่นเป็นผู้ เช่ียวชาญเพื่อให้ข้อมลูในการวิจยั จึงใคร่ขอความ 
อนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดสละเวลาตอบข้อค าถามและให้ข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของ
ทา่น ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ในครัง้นีจ้ะน าไปวิเคราะห์และสงัเคราะห์เป็นแบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูลรอบท่ีสองต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน าเสนอรูปแบบสมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
      ขอขอบพระคณุอยา่งสงู มา ณ โอกาสนี ้
        เรือเอกหญิง อรวรรณ สพุรรณภพ 
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1.  สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) หมายถึง ความรู้หรือศาสตร์ทางการพยาบาลท่ีเกิด

จากการบูรณาการเนือ้หาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ พยาบาล ผู้ ป่วย และ สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับบริบท

ทางด้านสุขภาพ โดยน าแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน มานุษยวิทยา และศาสตร์ท่ี

เก่ียวข้องอ่ืนๆ รวมทัง้ข้อมลูเชิงประจกัษ์ตา่งๆ มาประยกุต์ใช้ในปฏิบตักิารพยาบาล  

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K1 ด้านกายภาพ ชีวภาพ ปริมาณและคอมพวิเตอร์    
A1 การให้ความส าคญัและพฒันาความ สามารถในการตดัสินใจ
ทางคลินิกโดยสามารถให้การปฏิบัติในสาขาวิชาชีพอย่างมี
วจิารณญาณ 

   

S1 ทกัษะในการแก้ปัญหาอย่างมีวจิารณญาณ    
S1a สามารถบูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติ
ของมนุษย์น ามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลให้เกิดความ
เหมาะสมในแตล่ะช่วงวยั 

   

S1f สามารถน าความรู้เก่ียวกับนโยบายทางสงัคมและเศรษฐกิจ
มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตักิารพยาบาล 

   

S1g  สามารถน าข้อมลูในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสงัคม และปัญหา
ของวชิาชีพมาเป็นแนวทางในการปฏิบตักิารพยาบาล 

   

S1h สามารถส่ือสารด้วยการพดูและการเขียนทางการพยาบาลได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

   

S1 i สามารถให้การพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีความแตกต่างด้าน
วฒันธรรมได้อย่างเหมาะสม 

   

S1j ให้ความส าคญักบัธรรมชาตขิองมนษุย์ในแตล่ะช่วงอายุ    
S1k น าความรู้ท่ีได้จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมาเป็น
แนวทางในการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาล 

   

S2b น ากลยทุธท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งเสริมสขุภาพมาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบตักิารพยาบาลเพ่ือลดปัจจยัเส่ียง     

   

S2c ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการก าหนดกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
สุขภาพเพ่ือใช้เป็นแนวทางน าไปปฏิบัติการพยาบาลด้านการ
สง่เสริมสขุภาพเพ่ือลดปัจจยัเส่ียงตา่งๆ 
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1. สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่อ) 

 องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เ ก่ี ยว ข้ องกั บความ รู้ 
(Knowledge: K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ 
ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

S2d การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการติดต่อส่ือสารกับ
ผู้ป่วยได้อย่างหลากหลายทัง้ด้านสง่เสริมสขุภาพ และการป้องกนั 

   

S2e ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าความรู้ด้านการส่งเสริม
สขุภาพมาใช้ในการปฏิบตักิารพยาบาล 

   

S2f ประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพเพ่ือการวางแผนการ
สง่เสริมสขุภาพให้เหมาะสมกบัการใช้ชีวติประจ าวนัของผู้ ป่วยแต่
ละราย 

   

S2g ก าหนดเป้าหมายของการสง่เสริมสขุภาพ    
S2h น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในชมุชน 

   

S2i .ใช้ข้อมลูท่ีหลากหลายจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้ ป่วย ญาต ิ
ทีมสขุภาพ  เป็นต้น เพ่ือประเมนิประสทิธิภาพ/ ผลการปฏิบตัิการ
พยาบาลในการสง่เสริมสขุภาพ 

   

S2j การปฏิบัติการพยาบาลค านึงถึงแบบแผนความเช่ือทาง
วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะสขุภาพของแตล่ะบคุคล 

   

K3 ด้านการจดัการกบัความเจ็บป่วย    
A3 ตระหนกัถึงความ ส าคญัของการมีภาวะสขุภาพดี    
S3 การให้การดแูลอาการผู้ ป่วยทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่ง
ปัจจยัเหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์กบัโรคและการรักษาโรค 

   

S3a น าหลักการบริหารของการใช้ยาและไม่ใช้ยามาใช้ในการ
ปฏิบตักิารพยาบาลอย่างถกูต้อง และเหมาะสม 

   

S3b การปฏิบตัโิดยค านึงความแตกตา่งทางวฒันธรรมให้เกิดความ
เหมาะสมกบัผู้ป่วยแตล่ะราย     

   

S3c น าหลกัการฟืน้ฟมูาประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้ป่วยแตล่ะรายได้
อย่างเหมาะสม 

   

S3d การปฏิบตักิารพยาบาลควรค านึงถึงภาวะแทรกซ้อนของโรค
และความรุนแรงของโรค 

   

S3e ให้การดแูลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระสดุท้ายของ
ชีวติเพ่ือให้ผู้ป่วยไปอย่างสงบ 
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1. สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K4 ด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีทางการแพทย์    
A4 ตระหนกัถึงความ ส าคญัของการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์
เพ่ือเพิม่ประสทิธิภาพในการดแูลผู้ป่วย 

   

S4 ความสามารถในการใช้ข้อมลูทางสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ข้อมูลและประเมินผลการดูแลซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
ผู้ป่วยมากขึน้ 

   

S4a น าเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในกระบวนการดูแลและ
การตดิตามอาการผู้ป่วย     

   

S4b น าข้อมูลทางการแพทย์ เช่น สถิติ ต่างๆ มาเป็นข้อมูล
ประกอบการตดัสนิใจเชิงจริยธรรม 

   

S4c น าเทคโนโลยีทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพิ่มคณุภาพ
ในการดแูลผู้ป่วย 

   

S4d น าข้อมลูจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกนัและรักษาความปลอดภยัให้กบัผู้ป่วย 

   

S4e น าข้อมลูจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการส่งเสริมการ
ดแูลตนเองของผู้ป่วย 

   

K5 มีความรู้ด้านจริยธรรม    
A5 ให้ความส าคญัและยึดถือคณุธรรม ศีลธรรม หลกักฎหมาย 
หลกัพืน้ฐานของสงัคมท่ียึดถือเป็นแนวปฏิบตัิ 

   

S5 การตดัสนิใจเชิงวชิาชีพในการให้การบริการ    
S5a น าหลักปฏิบัติทางจริยธรรม มาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดการปฏิบตัทิางการพยาบาล   

   

S5b น าแนวคิดการตัดสินใจเชิงจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณ
วชิาชีพมาใช้ในการปฏิบตักิารพยาบาล   

   

S5c สามารถใช้แนวทางจริยธรรมและกฎหมายในการสนับสนุน
ให้ผู้ป่วยมีภาวะสขุภาพดี  

   

S5d น าทักษะในการส่ือสาร การเจรจาต่อรองและทักษะในการ
ปฏิบตักิารพยาบาลมาใช้ในกระบวนการตดัสินใจทางจริยธรรม 
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1. สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

S5f สามารถป้องกันหรือหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีเป็นข้อจ ากัดทาง
จริยธรรมท่ีอาจท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติการ
พยาบาลจากบคุคลอ่ืนได้ 

   

S5g สง่เสริมคณุภาพชีวติให้กบัผู้ป่วยจนถึงวาระสดุท้ายของชีวติ    
K6 ด้านมนษุย์มีความแตกตา่งกนั    
A6 ค านึงถึงความมีเอกลกัษณ์ของมนษุย์    
S6 ให้การดแูลผู้ รับบริการท่ีมีบริบทท่ีแตกต่างกันทางวฒันธรรม 
เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อาย ุการด าเนินชีวติประจ าวนั 

   

S6a ให้การดูแลอย่างเป็นองค์รวมภายใต้ความต้องการท่ี
หลากหลายในแตล่ะช่วงของชีวติ 

   

S6b สามารถให้การดแูลร่วมกบัทีมสขุภาพได้อย่างเหมาะสม    
S6c น านโยบายทางด้านสงัคมและด้านสขุภาพมาใช้ในการดแูล
ผู้ ป่วยท่ีมีความแตกต่างกันทัง้ด้านวัฒนธรรม เชือ้ชาติ ศาสนา 
เพศ อาย ุการด าเนินชีวติประจ าวนั 

   

S6d ให้การสนับสนุนผู้ ป่วยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
โดยเฉพาะผู้ ท่ีมีความอ่อนแอทางสงัคม โดยค านึงถึงศกัดิ์ศรีของ
ความเป็นมนษุย์ 

   

K7 ด้านการดแูลสขุภาพท่ีมีความเป็นสากล    
A7 ค านึงถึงผลกระทบของการใช้ชีวิต ประจ าวันผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

S7 เข้าใจสภาพแวดล้อมของโลกท่ีมีผลต่อการให้การดแูลด้าน
สขุภาพ 

   

S7a ปรับรูปแบบการดแูลให้เหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมโลก 
เช่น กฎหมายท่ีมีความเป็นสากล การดแูลท่ีมีความเป็นนานาชาต ิ

   

K8 ด้านนโยบายและระบบการให้บริการด้านสขุภาพ    
A8 ตระหนกัถึงองค์กรท่ีมีความแตกต่างกันและสภาพแวดล้อมท่ี
มีผลตอ่ผู้ให้บริการด้านสขุภาพ 

   

S8 มีความเข้าใจในองค์กรและสถานะทางการเงินท่ีมีผลต่อการ
ดแูลผู้ป่วย 
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1. สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

S8a น าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ มาใช้ในการดูแลผู้ ป่วยแต่ละรายอย่าง
เหมาะสม 

   

S8b ร่วมก าหนดนโยบายด้านสขุภาพท่ีมีผลตอ่วชิาชีพและผู้ป่วย       
S8c สามารถประมวลความรู้ และประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ให้บริการด้านสขุภาพ 

   

K9 ด้านการพฒันารูปแบบการให้บริการ    
A9 ตระหนักถึงความส าคัญของการตัดสินใจของตนเองใน
ทางเลือกท่ีถกูต้อง 

   

S9 พฒันาการให้บริการโดยบูรณาการความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
ทฤษฎีและงานวจิยัตา่งๆ  

   

S9a น าความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีมีความหลากหลาย
ทางด้านวฒันธรรม       

   

S9b เห็นความส าคญักับการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติเพ่ือ
ดแูลผู้ป่วย 

   

S9c น าเทคโนโลยีทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการดแูลผู้ ป่วย
เพ่ือผลลพัธ์ในการให้บริการท่ีมีประสทิธิภาพ 

   

S9d น าผลการวจิยัทางการพยาบาลท่ีเก่ียวข้องมาเป็นแนวทางใน
การปฏิบตักิารพยาบาลเพิม่ประสทิธิภาพในการให้บริการ 

   

S9e พัฒนาคุณภาพการบริการโดยใช้กระบวนการพยาบาลสู่
แผนการดแูลผู้ป่วย   

   

S9f น าผลการประเมนิคณุภาพการบริการมาปรับปรุงและพฒันา
คณุภาพการดแูลผู้ป่วย 

   

S9g ให้ผู้ป่วยได้มีสว่นร่วมในการวางแผนการดแูลของตนเอง     
S9h วางแผนการบริการสขุภาพร่วมกับทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง
ในการก าหนดรูปแบบการให้บริการ 

   

S9i ประเมินผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วยแต่ละรายเพ่ือน ามาปรับปรุง
รูปแบบ/ แนวทางการดแูลให้มีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 
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1. สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K10 การก าหนดแบบแผนการดแูล    
A10 ตระหนกัถึงความส าคญัของแบบแผนการดแูลผู้ป่วย    
S10 แสดงบทบาทภาวะผู้น าภายใต้ขอบเขตของงานท่ีปฏิบตัิ    
S10a บริหารจัดการทางการพยาบาลท่ีตอบสนองกับความ
ต้องการและช่วยเพิม่คณุภาพชีวติให้กบัผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

   

S10b วางแผนการดูแลผู้ ป่วยเป็นรายกรณีร่วมกับทีมสหสาขา
วชิาชีพได้อย่างเหมาะสมกบัชีวติประจ าวนัของผู้ป่วย     

   

K11 ด้านความเป็นสมาชิกในวชิาชีพ    
A11 ตระหนักถึงบทบาทของวิชาชีพตามขอบเขตทางจริยธรรมและ
มาตรฐานทางวิชาชีพ 

   

S11 เข้าใจประวตัแิละปรัชญาของวชิาชีพพยาบาล    
S11a มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานและสมรรถนะทางการ
พยาบาลสูก่ารปฏิบตั ิ

   

S11b สนับสนุนนโยบายขององค์กร และการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 

   

S11c เ ข้า ใจขอบเขตและหน้า ท่ีการปฏิบัติ งานภาย
พระราชบญัญัต/ิ กฎหมายวชิาชีพทางการพยาบาล 

   

S11d ตระหนกัถึงคณุคา่ของวชิาชีพท่ีมีความส าคญัตอ่ผู้ป่วย    
S11e ให้การสนับสนุนทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการ
ให้บริการผู้ป่วย 

   

S11f สามารถเจรจาต่อรองกับทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ในการให้บริการผู้ป่วย  

   

S11g พฒันาเป้าหมายในการปฏิบตัิงานของตนเองเพ่ือพฒันาอาชีพ    
ท่านคดิวา่ สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge)  เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต หรือไม ่เพราะเหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตวัชีว้ดัของสมรรถนะด้านนีค้วรมีการปรับปรุง
แก้ไข หรือ เพิม่เติมหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 
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2.  สมรรถนะด้านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) หมายถึง พยาบาลต้อง
สามารถให้การดแูลผู้ ป่วยเป็นรายบุคคลภายใต้เง่ือนไขของความเป็นวิชาชีพ ให้การดูแลผู้ ป่วยด้วยหัวใจท่ีรัก
บริการ ค านึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภยั และให้การดแูลอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K1 เข้าใจถึงความ สมัพนัธ์ของการดแูลท่ีมีผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางท่ีมี
ความเก่ียวข้องกบัหลากหลายมติ ิได้แก่ 1) ผู้ป่วย/ครอบครัว/ชุมชน/
ค่านิยม 2) การประสานบูรณาการการดแูล 3) การให้ข้อมลู/การ
ส่ือสาร/การให้ความรู้ 4) การดแูลความสะดวกสบายของร่างกาย
และให้การสนบัสนนุทางอารมณ์ 

   

A1 ยอมรับ ให้ความเคารพในการแสดงออกของผู้ป่วย    
A1a มีความรู้ความช านาญในสิง่ท่ีผู้ป่วยแสดงออก      
A1b การยอมรับความคดิเห็นของผู้ป่วยท่ีเกิดจาการดแูล    
S1 ให้ความส าคญัในสิ่งท่ีผู้ ป่วยพดู เพ่ือส่ือสารความต้องการกับ
ทีมสขุภาพท่ีให้การดแูล 

   

K2 อธิบายความแตกต่างของผู้ ป่วยท่ีมาจากความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม พืน้ฐาน บทบาททางสงัคม/ครอบครัว/ชมุชน 

   

A2 ให้ความส าคญักบัผู้ป่วยท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม    
A2a ตระหนักถึงผลกระทบจากทัศนคติส่วนบุคคล/ความเช่ือท่ีส่งผล
ตอ่การดแูล  

   

A2b การสนบัสนนุให้ผู้ป่วยเห็นความส าคญัในการดแูลสขุภาพของ
ตวัเอง 

   

S2 ให้การดแูลผู้ป่วยโดยยอมรับความแตกต่างจากประสบการณ์
ท่ีแตกตา่งกนั 

   

S2a ปรับรูปแบบการดแูล/การปฏิบตัิให้เหมาะสมกับพืน้ฐานทาง
วัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณีความเช่ือของผู้ ป่วย ท่ีจะช่วย
สง่เสริมการดแูลสขุภาพตนเอง 

   

K3 เข้าใจแนวคิด/การแสดงออกของผู้ ป่วยทัง้ด้านร่างกายและ
จิตใจจากอาการเจ็บป่วย 
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2.  สมรรถนะด้านการดูแลที่ยดึผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

A3 การให้การพยาบาลท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดการกับอาการเจ็บป่วย
ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ 

   

S3 ประเมนิการแสดงออกทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ    
S3a ประเมินความต้องการของผู้ ป่วยและครอบครัวจากอาการ
เจ็บป่วย 

   

S3b ประเมนิการแสดงออกของผู้ป่วยจากการดแูลท่ีได้รับ    
K4 มีความเข้าใจในการดแูลผู้ป่วยอย่างตอ่เน่ือง    
A4  ให้ความส าคญักับความคิดเห็นของผู้ป่วยท่ีเป็นผลจากการดแูล    
A4a ยอมรับความคดิเห็นของผู้ป่วยท่ีเกิดจากผลของการดแูล    
S4 ประเมนิผลการดแูลผู้ป่วยจากน าแผนการพยาบาลไปปฏิบตัิ    
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้านการดแูลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง (Patient Centered Care) เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต หรือไม ่เพราะเหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตวัชีว้ดัของสมรรถนะด้าน
นีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 
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3.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง ให้การพยาบาลท่ีแสดงความเป็นวิชาชีพ
เฉพาะท่ีได้รับการยอมรับในการปฏิบตักิารพยาบาลในขอบเขตท่ีก าหนดทัง้ด้านศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย การ
ก ากบัดแูล ศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K1 เข้าใจแนวคดิในการปฏิบตักิารพยาบาลท่ีจะท าให้ได้รับการยอมรับ    
A1 พฤตกิรรมการดแูลท่ีจะได้รับการยอมรับ    
A1a การแสดงความมุง่มัน่ในการให้บริการท่ีมีคณุภาพ ประสิทธิภาพ 
ความปลอดภยัของผู้ป่วย 

   

S1 ปฏิบตักิารพยาบาลท่ีได้รับการยอมรับ    
S1a ใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวางแผนการ
ปฏิบตักิารพยาบาล 

   

K2 อธิบายปัจจยัตา่งๆ ท่ีน า ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิการพยาบาล 
เช่น ด้านกฎหมาย ด้านจริยธรรม ด้านการก ากบัดแูล 

   

A2 ตระหนกัถึงความ ส าคญัของการปฏิบตัติามมาตรฐานวชิาชีพ    
S2 ให้การบริการภายใต้มาตรฐานวชิาชีพพยาบาล    
S2a ปฏิบัติภายใต้หลักกฎหมาย จริยธรรม ข้อบังคับต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัมาตรฐานวชิาชีพ 

   

K3 อธิบายความส าคญัของวิชาชีพและการก ากับดแูลตนเองในการ
ปฏิบตักิารพยาบาล 

   

A3 ตระหนักถึงศกัยภาพส่วนบุคคล พืน้ฐานความรู้และขอบเขตการ
พฒันาตนเอง 

   

A3a การทบทวนประสบการณ์ความรู้ตา่ง  ๆเปิดใจยอมรับในค าตชิม    
S3 การแสดงออกมีความเป็นมืออาชีพ    
S3a น าข้อมลูย้อนกลบั (feed back) มาเป็นแนวทางในการพฒันา
ทกัษะในการปฏิบตักิารพยาบาล 

   

K4 อธิบายปัจจยัท่ีมีความจ าเป็นตอ่การส่งเสริมและพฒันาวชิาชีพ    
A4 การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวติ    
A4a การให้ความส าคญัของกระบวน การติดตามการพฒันาวิชาชีพ
ของตนเอง 

   

S4 การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการศึกษา พฒันาทักษะ การใช้ฐานข้อมูล
มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิรวมถึงการหาผู้ให้ค าปรึกษาหรือเป็นพ่ีเลีย้ง 
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3.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

S4a พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลโดย การศึกษา อบรม
หลกัสตูรตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัใินวชิาชีพพยาบาล 

   

K5 อธิบายความส าคญัของวิชาชีพและการก ากับดแูลตนเองในการ
ปฏิบัติการพยาบาล เช่น เข้าใจในวัฒนธรรมทางการพยาบาลและ
ระบบการดแูลสขุภาพ 

   

A5 ตระหนกัถึงความส าคญัในการท าหน้าท่ีภายใต้บรรทดัฐานท่ีได้รับการ
ยอมรับในสาขาวชิาชีพพยาบาลและจากองค์กรด้านสขุภาพอ่ืน 

   

S5 แสวงหาหนทางในการพฒันาวชิาชีพของตนเองให้สงูขึน้    
S5a สง่เสริมและคงรักษาไว้ซึ่งภาพลกัษณ์ท่ีดีของวชิาชีพ     
S5b พัฒนาองค์ความรู้ น ามาประยุกต์ใช้ในพัฒนาทักษะการ
ปฏิบตักิารพยาบาลของตนเอง 

   

K6 เข้าใจในบทบาทของอาชีพท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์    
A6 มีความคดิริเร่ิมในการพฒันา การดแูลผู้ป่วย    
S6 การเป็นสมาชิกท่ีดีของวชิาชีพ/ทีมสขุภาพ    
K7 เข้าใจในหลกัจริยธรรม คา่นิยม น ามาใช้ประยกุต์ในการดแูลผู้ป่วย    
A7 ให้ความส าคัญกับการน าเอาหลักทางจริยธรรม ค่านิยมมา
ประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้ป่วย 

   

S7 น าหลกัเกณฑ์ทางจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบตังิาน    
S7a ปฏิบตักิารพยาบาลโดยตระหนกัถึงปัญหาทางด้านจริยธรรม    
ท่านคดิวา่ สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต หรือไม่ เพราะเหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตัวชีว้ดัของสมรรถนะด้านนีค้วรมีการปรับปรุง
แก้ไข หรือ เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 
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4.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง การแสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าจะช่วยส่งเสริม
พฤตกิรรมสว่นบคุคล กลุม่ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความส าเร็จขององค์กรหรือเป้าหมายท่ีต้องการ 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K1 ระบทุกัษะท่ีจ าเป็นของภาวะผู้น าในการให้การพยาบาล    
A1 ตระหนกัถึงบทบาทของภาวะผู้น า    
S1 ใช้บทบาทภาวะผู้น าเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของผู้ป่วย    
S1a แสดงบทบาทภาวะผู้น าทางการพยาบาลกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสมเพ่ือปฏิบตักิารพยาบาลท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ป่วย 

   

K2 เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาและคดิอย่างมีวิจารณญาณ    
A2 ให้การบริการท่ีมีความยึดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ป่วยและองค์การ  

   

A2a สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
S2 ปฏิบตักิารพยาบาลตอ่ผู้ป่วยด้วยความเคารพ ให้เกียรต ิและไว้วางใจ    
K3 เข้าใจเก่ียวกับมนุษย์ทัง้การแสดงออกด้านพฤติกรรมและการ
แสดงออกด้านความคดิ  

   

K3a เข้าใจบทบาทหน้าท่ี ทกัษะ ความสามารถของทีมสหสาขาวชิาชีพ    
K3b เข้าใจในกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ หลกัการเจรจาตอ่รอง    
A3 ตระหนักถึงการท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง/ประสานงานการดูแล
ผู้ป่วยกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ  

   

A3a การให้ความส าคญักบัคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญในทีมสหสาขาวชิาชีพ     
A3b การตระหนักถึงข้อจ ากัดในบทบาทหน้าท่ีของตนเองและขีด
ความสามารถ การขอค าปรึกษาจากทีมสหสาขาวชิาชีพอย่างเหมาะสม  

   

A3c การให้ความส าคัญกับความคิดใหม่ๆ และวิธีปฏิบัติต่างๆท่ีจะ
สง่เสริมให้อาการผู้ป่วยดีขึน้ 

   

S3 การมีสว่นร่วมในการดแูลผู้ป่วยของทีมสหสาขาวชิาชีพ    
S3a ใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการดูแล
ผู้ป่วย 

   

S3b ใช้เทคนิคส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกับสมาชิกในทีมสหสาขา
วชิาชีพเพ่ือคณุภาพในการดแูลผู้ป่วย 
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4.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K4 มีความเข้าใจและสามารถประเมินความต้องการทางด้านอารมณ์/
ความรู้สกึ น ามาใช้เป็นข้อมลูเพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ

   

A4 ตระหนักถึงทัศนคติความเช่ือ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลท่ี
เสริมสร้างความมีภาวะผู้น า  

   

A4a การเปิดใจรับและน าแนวคดิใหม่ๆ  มาใช้    
A4b ตระหนกัถึงความส าคญัของสภาพแวดล้อมท่ีสามารถส่งเสริมให้
เกิดความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมใหม่ๆ  ได้ 

   

A4c ตระหนักถึงความส าคัญของวิธีการตัง้ค าถามท่ีมีความ
ประนีประนอม น ามาซึ่งการยอมรับ/ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย 

   

S4 ตระหนกัถึงข้อจ ากดัของแตล่ะบคุคล    
S4a สามารถปรับตวัในสถานการณ์ท่ีตงึเครียด    
S4b แสวงหาท่ีปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าท่ีเหมาะสม     
S4c แสดงบทบาทภาวะผู้น าทางการพยาบาลท่ีมีความเหมาะสม    
K5 มีความเข้าใจในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    
A5 ตระหนกัในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    
S5 มีความสามารถปฏิบตักิารพยาบาลในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    
S5a ปฏิบตักิารพยาบาลได้ส าเร็จตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    
S5b บูรณาการความรู้จากการมีส่วนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพใน
การดแูลผู้ป่วย 

   

ท่านคิดว่า สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
หรือไม ่เพราะเหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตวัชีว้ดัของสมรรถนะด้านนีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ 
เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 
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5.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตพิยาบาลขัน้พืน้ฐาน (System-Based Practice) หมายถึง หลกัพืน้ฐานในการ
ปฏิบตัสิ าหรับการให้การพยาบาล ต้องให้ความตระหนกัถึงคณุคา่ของวชิาชีพในการปฏิบตัิงานเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการในบริบทท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือให้สามารถให้การบริการท่ีมีประสิทธิภาพบนพืน้ฐานของ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K1 มีความเข้าใจเก่ียวกับแผนการปฏิบัติการพยาบาลภายใน
หน่วยงาน  

   

K1a มีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลและการปฏิบตัิการ
พยาบาล  

   

A1 ปฏิบตัิการพยาบาลภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนได้อย่าง
เหมาะสมบนพืน้ฐานความสามารถของผู้ป่วยและทีมท่ีให้บริการ 

   

A1a ตัดสินใจอย่างเหมาะสมเพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

   

S1 วางแผนการดแูลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ    
S1a ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมการพยาบาลในการ
ตดัสนิใจทางคลนิิก 

   

S1b ระบปัุญหาท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตังิาน    
S1c วางแผนการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม    
K2 เข้าใจรูปแบบการปฏิบตักิารพยาบาลและแผนการดแูลผู้ป่วย    
A2 ให้ความส าคญักับการพยาบาลเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของการให้การ
บริการกบัทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

   

A2a ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมสุขภาพท่ี
ให้บริการ  

   

A2b ให้ความส าคญักับระบบการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากร
ในองค์การ 

   

S2 วางแผนการดแูลผู้ป่วย/ กลุม่ผู้ป่วย โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

   

S2a จดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการให้การพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมี
ระดบัความรุนแรงของอาการแตกตา่งกนั 

   

S2b จัดล าดับความส าคัญในการให้การพยาบาลท่ีสามารถ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม   
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5.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตพิยาบาลขัน้พืน้ฐาน (System-Based Practice)  (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

S2c ประเมินผลลพัธ์ในการพยาบาล เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุง
คณุภาพการบริการเพ่ือให้บรรลผุลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

   

K3 มีความเข้าใจและสามารถให้การพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาซับซ้อนได้
อย่างมีคณุภาพ 

   

K3a ค านึงถึงการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การแลกเปล่ียนข้อมลูกับ
ทีมสขุภาพท่ีเก่ียวข้องในการดแูลผู้ป่วย 

   

A3 ตระหนกัถึงเป้าหมายของคณุภาพในการดแูลผู้ ป่วยท่ีต้องมีความ
ตอ่เน่ือง 

   

A3a ให้ความส าคัญกับบทบาทของพยาบาลกับการส่ง เสริม
ความสามารถของผู้ป่วย ครอบครัวในกระบวนการดแูลสขุภาพ 

   

S3 การดแูลท่ีมีความต่อเน่ืองจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ ป่วยเกิด
การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 

   

S3a ให้ข้อมลู/ความรู้เก่ียวกบัอาการของโรค แก่ผู้ ป่วยและครอบครัว
เพ่ือสง่เสริมความสามารถในการดแูลตนเอง 

   

S3b น ากระบวนการตดัสนิปัญหาทางจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตักิารพยาบาล 

   

K4 เข้าใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏิบตัิการพยาบาลกับผู้ ป่วย
ในระบบสงัคมโลก และในองค์การท่ีให้การดแูลทางสขุภาพ 

   

A4 ให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลทัง้ทางด้าน
เศรษฐกิจ กฎหมาย นโยบายตา่งๆท่ีก าหนด  

   

S4 ให้การพยาบาลบนพืน้ฐานความต้องการทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 
กฎหมาย นโยบายด้านสขุภาพ 

   

ท่านคิดว่า สมรรถนะด้านการปฏิบตัิพยาบาลขัน้พืน้ฐาน (System-Based Practice) เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น 
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต หรือไม ่เพราะเหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตวัชีว้ดัของสมรรถนะด้าน
นีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 
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6.  สมรรถนะด้านสารสนเทศ (Informatics) หมายถึง ความสามารถน าข้อมลูสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
จัดการความรู้ การให้ข้อมูล การใช้ข้อมลูเพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจทางการพยาบาลซึ่งสามารถช่วยลดความ
ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิด  
 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K1 สามารถอธิบายความส าคญั ของ ทักษะในการให้ข้อมลู/ความรู้ 
และทกัษะทางเทคโนโลยีท่ีมีความจ าเป็นส าหรับพยาบาล 

   

A1 ให้ความส าคญักับทักษะทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาข้อมลู เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวติ 

   

S1 ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มพนูความรู้ให้กับ
ตนเอง 

   

S1a น าเทคโนโลยีมาใช้ในการแสวงหาข้อมลูเพ่ือการวางแผนการดแูล
ผู้ป่วย 

   

S1b น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการดแูลผู้ป่วย และการประเมนิผลลพัธ์ของการดแูล 

   

K2 ระบขุ้อมลูท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือใช้ในการสนบัสนนุการดแูลผู้ป่วย    
A2 ให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใช้เพ่ือการสนับสนุน
การตดัสนิใจ การให้ความรู้กับผู้ ป่วย รวมทัง้ใช้ในการประสานการดแูล
ผู้ป่วยกบัทีมสขุภาพ 

   

S2 บนัทึกข้อมลูสขุภาพบนระบบฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์     
K3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อจ ากัดของข้อมูลกับ
ประโยชน์ของข้อมูลจากระบบสารสนเทศท่ีมีผลต่อคุณภาพ ความ
ปลอดภยัในการดแูลผู้ป่วย 

   

A3 ให้ความส าคญักับการใช้ข้อมลูสารสนเทศมาเป็นทางเลือกในการ
ปฏิบตั ิการประเมนิผลการพยาบาล 

   

S3 น าข้อมลูจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือ
สนบัสนนุการปฏิบตักิารพยาบาล 

   

K4 อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจเก่ียวกับสิทธิการเข้าถึงการจัดการข้อมลูของ
ผู้ป่วยโดยใช้ระบบสารสนเทศ 

   

A4 ตระหนักถึงการรักษาข้อมูลของผู้ ป่วยจากการบนัทึกข้อมลูทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

   

S4 ปกป้องข้อมลูของผู้ป่วยเป็นความลบั    
 



 357 
 
6.  สมรรถนะด้านสารสนเทศ (Informatics) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K5 อธิบายการใช้ข้อมลูสารสนเทศในการพฒันาคณุภาพ เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภยัในการดแูลผู้ป่วย 

   

A5 ตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้ข้อมลูสารสนเทศในการพฒันา
คณุภาพในการดแูลผู้ป่วย 

   

S5 การใช้ข้อมูลสรสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการดูแล
ผู้ป่วย 

   

S5a น าข้อมูลสารสนเทศมาเป็นแนวทาง/ ข้อมูลประกอบในการ
ตดิตามผลลพัธ์ในกระบวนการดแูลผู้ป่วย 

   

K6 การใช้คอมพวิเตอร์ในการค้นหาข้อมลูสารสนเทศ    
A6 ตระหนกัถึงความส าคญัของการบนัทึกข้อมลูในคอมพวิเตอร์    
S6 ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการดแูลผู้ ป่วย การตดัสินใจ
ทางจริยธรรม 

   

S6a น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพดูแล
ผู้ป่วย 

   

S6b น าข้อมลูจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการตดัสินใจทางจริยธรรม    
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้านสารสนเทศ ( Informatics) เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
หรือไม ่เพราะเหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตวัชีว้ดัของสมรรถนะด้านนีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ 
เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 358 
 
7.  สมรรถนะด้านการส่ือสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการส่ือสารกับผู้ ป่วย ครอบครัว 
เพ่ือนร่วมงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ ป่วย น ามาซึ่งผลลพัธ์ท่ีดีในการ
ให้บริการสขุภาพ 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K1 มีความรู้เก่ียวกบัศพัท์ทางการแพทย์    
A1.ให้ความส าคญักบัการส่ือสารทางการแพทย์    
S1 สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้การส่ือสารด้วยวาจา 
การเขียน ท่ีรวมถึงการส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

   

K2 วเิคราะห์ความแตกตา่งของรูปแบบการส่ือสาร    
K2a เข้าใจถึงปัจจยัตา่งๆท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสามารถในการส่ือสารท่ี
มีประสทิธิภาพ 

   

K2b อธิบายผลกระทบของการส่ือสารท่ีมีผลตอ่การปฏิบตักิารพยาบาล    
A2 ให้ความส าคญักบัรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความแตกต่างกนั    
A2a ให้ความส าคญักับรูปแบบการส่ือสาร และมมุมองต่างๆท่ีมีผล
ตอ่การส่ือสาร 

   

A2b ให้ความส าคัญกับการส่ือสารกับผู้ ป่วยให้สอดคล้องกับ
วฒันธรรมและความแตกตา่งกนัในแตล่ะบุคคล 

   

A2c เคารพในสทิธิสว่นบุคคลของผู้ ป่วยในการน าข้อมลูท่ีได้จากการ
ส่ือสารมาใช้ในการวางแผนการดแูลผู้ป่วย 

   

S2 สามารถเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับ เวลา สถานท่ี 
โอกาส 

   

S2a ประเมนิความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการส่ือสาร    
S2b ประเมินอุปสรรคในการส่ือสารในผู้ ป่วยแต่ละราย เช่น ความ
วติกกงัวล ความสามารถในการปรับตวั ระดบัพฒันาการ การเรียนรู้ 

   

K3 เข้าในหลกัพืน้ฐานของการแสดงออกทางด้านร่างกาย และ อารมณ์    
A3 ให้ความส าคญักบัการแสดงออกทัง้ด้านร่างกายและอารมณ์    
S3 การประยกุต์ใช้เทคนิคการส่ือสารในการพดูและการแสดงออก    
S3a ใช้เทคนิคต่างๆในการส่ือสาร เช่น การแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ การตัง้ค าถาม เป็นต้น 

   

 

 



 359 
 
7.  สมรรถนะด้านการส่ือสาร (Communication) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K4 มีความเข้าใจในหลกัปฏิบตัขิองการส่ือสารท่ีมีประสทิธิภาพ    
K4a พจิารณาหากลยุทธ์เพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือน ามาใช้ใน
แก้ปัญหาความขดัแย้งทางการพยาบาล 

   

K4b มีความเข้าใจในหลกัปฏิบตัิของวิชาชีพการพยาบาล และหลัก
ของการเจรจาตอ่รองกบัทีมสขุภาพ 

   

A4 ให้ความส าคญักบับทบาทของสมาชิกในทีมสขุภาพ    
A4a มีส่วนร่วมในการหาข้อยุติของความขัดแย้งและความเห็นท่ีมี
ความแตกตา่ง 

   

S4 ท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับทีมสขุภาพอ่ืน ประดจุราว
เป็นสมาชิกในทีม 

   

S4a มีพฤตกิรรมการแก้ปัญหาความขดัแย้งอย่างเหมาะสม    
S4b บูรณาการการมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือผู้ ป่วย 
ครอบครัว เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีต้องการด้านสขุภาพ 

   

K5 เข้าใจถึงผลกระทบของความวิตกกังวล, วฒันธรรม, รูปแบบการ
เรียนรู้, ขัน้ตอนการพฒันา รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้ 

   

K5a เข้าใจวธีิการเรียนรู้ของแตล่ะบคุคลมีความแตกตา่งกนั    
K5b เข้าใจถึงหลกัของการสอนและการเรียนรู้    
A5 ให้ความส าคญักบัรูปแบบการส่ือสารกับผู้ ป่วย ครอบครัว ทีมสขุภาพ 
ท่ีมีความแตกต่างกนั 

   

A5a ตระหนกัถึงความส าคญัของการส่ือสารท่ีมีตอ่ผู้ป่วย และครอบครัว    
S5 ประเมนิความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้ป่วย    
S5a ประเมนิความพงึพอใจในการเรียนรู้ของผู้ป่วย    
S5b ประเมนิปัจจยัท่ีจะสง่เสริมให้ผู้ป่วย ครอบครัว เกิดการเรียนรู้    
S5c ให้การช่วยเหลือผู้ ป่วยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลทาง
สขุภาพท่ีถกูต้อง 
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7.  สมรรถนะด้านการส่ือสาร (Communication) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

S5d ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ ป่วย ครอบครัว เช่น การแสดงออก 
การพดู เป็นต้น 

   

ท่านคดิวา่ สมรรถนะด้านการส่ือสาร (Communication) เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
หรือไม ่เพราะเหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตวัชีว้ดัของสมรรถนะด้านนีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ 
เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 
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8. สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) หมายถึง 
ความสามารถในการท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสทิธิภาพภายใต้การให้การพยาบาลท่ีมีการท างานเป็นทีมร่วมกับสห
สาขาวชิาชีพผา่นการตดิตอ่ส่ือสาร การยอมรับในข้อตกลงร่วมกนั การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในทีมการท างาน 
การเรียนรู้และพฒันาการท างานเป็นทีม 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K1 จ าแนกจดุอ่อน จดุแขง็ ข้อจ ากดัของตนเองในการท างานเป็นทีม    
A1 ให้ความตระหนกัในหน้าท่ีท่ีรับผดิชอบในการสนบัสนนุการท างาน
เป็นทีมให้มีประสทิธิภาพ 

   

A1a การให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกันทัง้ภายในวิชาชีพ
เดียวกนั และสหวชิาชีพอ่ืนๆ 

   

S1 แสดงบทบาทของตนเองในทีมสมาชิกได้อย่างเหมาะสม    
S1a การวางแผนการพัฒนาศกัยภาพการท างานเป็นทีมของตนเองและ
เป็นสมาชิกในทีมสขุภาพ 

   

S1b ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ มัน่คงและยอมรับในมมุมอง/
ความคดิเห็นท่ีแตกตา่งของแตล่ะบคุคลในทีมสขุภาพ 

   

K2 อธิบายขอบเขตการปฏิบตังิาน/บทบาทของพยาบาลและบทบาท
ของทีมสหสาขาวชิาชีพ 

   

A2 ให้ความส าคญักบัมมุมอง/ความคดิเห็นของสมาชิกในทีมสขุภาพ    
S2 สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีภายในขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาลได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

   

K3 การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ ป่วย/ครอบครัว 
เพ่ือบรรลเุป้าหมายด้านสขุภาพท่ีต้องการ 

   

A3 ให้ความส าคัญในการน ารูปแบบการดูแลท่ี เน้นผู้ ป่วยและ
ครอบครัวเป็นศนูย์กลางในการดแูลของสมาชิกในทีมสขุภาพ 

   

S3 แสดงบทบาทของการเป็นสมาชิกในทีมได้อย่างมีประสทิธิภาพ    
K4 ระบุหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทีมสหสาขาวิชาชีพให้มีความ
ชดัเจนในการปฏิบตังิาน 

   

A4 การให้ความเคารพ/ยอมรับในวฒันธรรม  อัตลกัษณ์เฉพาะของ
วชิาชีพในทีมสมาชิก 

   

S4 การขอความช่วยเหลือจากทีมสมาชิกในสถานการณ์ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาได้ 

   

 



 362 
 
8. สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

S4a การบริหารจัดการบุคลากร ทรัพยากร ภายในขอบเขตของการ
ปฏิบตังิานหรือในขอบเขตงานท่ีมีความซบัซ้อน/คาบเก่ียวกนั 

   

S4b ส่งเสริมให้ผู้ ป่วย ครอบครัว และญาติมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายเพ่ือความส าเร็จในการดแูลสขุภาพ 

   

K5 วิเคราะห์รูปแบบการส่ือสารท่ีมีความแตกต่างกันระหว่างผู้ ป่วย 
ครอบครัว พยาบาล และสมาชิกอ่ืนๆในทีมสขุภาพ 

   

A5 ตระหนกัถึงความส าคญัของการท างานเป็นทีม    
S5 ประยุกต์ใช้เทคนิคการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ 

   

S5a ใช้เทคนิคการส่ือสารเพ่ือการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของ
การดแูลสขุภาพของทีม 

   

S5b น าข้อมลูทางการพยาบาลจากทีมสขุภาพมาพฒันากระบวนการ
ท างานของตนเอง 

   

K6 เข้าใจในการท าหน้าท่ีของทีมให้มีประสทิธิภาพ    
K6a มีความรู้เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างานเป็นทีมและความ
ปลอดภยัของผู้ป่วย 

   

A6 เลง็เห็นปัจจยัเส่ียงท่ีจะมีผลตอ่ความต้องการของผู้ป่วย    
S6 การให้ความรู้ในการปฏิบตัเิพ่ือท่ีจะท าให้เกิดความเส่ียงน้อยท่ีสดุ    
K7 ระบปัุจจยัท่ีสง่เสริมและเป็นอปุสรรคในการปฏิบตัหิน้าท่ีของทีม    
K7a อธิบายกลยทุธ์ในการปรับปรุง/สนบัสนนุการปฏิบตัหิน้าท่ีของทีม    
A7 ตระหนกัถึงการท าหน้าท่ีของวชิาชีพท่ีมีความเป็นอิสระ    
A7a ให้ความส าคญักบักระบวนการแก้ปัญหาของทีม    
S7 เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆท่ีส่งเสริมและเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของทีม 

   

S7a มีสว่นร่วมในกระบวนการต่างๆท่ีจะสนับสนุนให้การท างานเป็น
ทีมมีประสทิธิภาพ 

   

ท่านคดิวา่ สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) เป็นสมรรถนะท่ี
จ าเป็น ส าหรับการพยาบาลในอนาคต หรือไม่ เพราะเหตุใด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตัวชีว้ัดของ
สมรรถนะด้านนีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 
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9.  สมรรถนะด้านหลักความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การปฏิบตัิการพยาบาลเพ่ือให้การดแูลผู้ ป่วยเกิด
ความปลอดภยัจากการบริการจะต้องมีแนวทางปฏิบตัติา่งๆท่ีมีประสทิธิภาพทัง้ตวัผู้ป่วยและผู้ให้บริการ  

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K1 ระบุปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลในการปฏิบตัิงานเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภยั 

   

A1 เล็งเห็นถึงข้อจ ากัดทัง้ด้านกายภาพและองค์ความรู้ในการ
ปฏิบตังิานของบคุคล 

   

S1 ใช้ประโยชน์/ข้อจ ากัดของอุปกรณ์/เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภยัในการปฏิบตังิาน 

   

K2 อธิบายการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบตัิงานท่ี
ได้มาตรฐานมีความปลอดภยั 

   

A2 เลง็เห็นผลท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานท่ีมีความเป็นมาตรฐาน    
S2 ประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานของบคุคลในการให้การบริการเพ่ือ
ลดระดบัความเส่ียงจากอนัตราย 

   

K3 กลยุท ธ์ ในการพัฒนาประสิทธิภ าพของการ เก็ บ ข้อมูล
หน่วยความจ าและการเรียกคืน/กู้คืนข้อมลู 

   

A3 เห็นถึงความส าคัญทัง้ด้านตวับุคคลและกระบวนการด้านความ
ปลอดภยั 

   

S3 ใช้กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการเก็บข้อมลูและน าข้อมลูมาใช้ได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ 

   

K4 วิเคราะห์/แยกแยะ จัดกลุ่มข้อมลูท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดและเป็น
อนัตราย 

   

A4 ตระหนกัถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดวฒันธรรมด้านความปลอดภยั    
S4 รวบรวมข้อมลู/จดักลุม่ข้อมลู และกฎระเบียบในการปฏิบตัิเพ่ือให้
เกิดความปลอดภยั 

   

S4a การจดัระบบการรายงานผลข้อมลูได้อย่างเหมาะสม\    
S4B น าข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวมไปประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้ป่วย    
K5 อธิบายการมีส่วนร่วมของผู้ ป่วย ครอบครัว ทีมสุขภาพ ในการ
สง่เสริมด้านความปลอดภยัและการลดข้อผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

   

A5 ตระหนกัถึงความส าคญัของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูมากกว่า
การต าหนิถึงข้อผดิพลาดจากบคุคล 
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9.  สมรรถนะด้านหลักความปลอดภัย (Safety) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

S5 วิเคราะห์ข้อผิดพลาดน ามาปรับปรุง /พัฒนาแนวทางในการ
ปฏิบตังิาน 

   

K6 อธิบายสาเหตุท่ีท าให้เกิดข้อผิดพลาดและหนทางในการแก้ไข
ปรับปรุง 

   

K6a การวางกฎระเบียบ/แนวทางปฏิบัติท่ีท าให้เกิดความปลอดภัยและ
สามารถน ามาใช้ปฏิบตัิได้จริง 

   

A6 ให้ความส าคญักบัมาตรการด้านความปลอดภยั    
S6 น าแนวทางด้านความปลอดภัยมาใช้ในการดูแลผู้ ป่วยเพ่ือ
คณุภาพการบริการ 

   

ท่านคดิวา่ สมรรถนะด้านหลกัความปลอดภัย (Safety) เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
หรือไม ่เพราะเหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตวัชีว้ดัของสมรรถนะด้านนีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ 
เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 
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10.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) หมายถึง การพยาบาลจะต้องมีการ
ติดตามผลลพัธ์ของการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือน าผลท่ีได้มาปรับปรุงคณุภาพและความปลอดภัยในการ
ให้บริการ 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K1 มีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของการปรับปรุงคณุภาพการพยาบาล    
A1 ตระหนักถึงการปรับปรุงคณุภาพเป็นส่วนส าคัญของการให้การ
พยาบาล 

   

S1 ค้นคว้าหาความรู้ในการพฒันาคณุภาพการให้บริการในขอบเขต
งามท่ีรับผดิชอบและขององค์การ 

   

K2 น ากระบวนการพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการด้าน
สขุภาพ 

   

A2 ตระหนกัถึงกระบวนการท างานท่ีมีความสมัพนัธ์กับคณุภาพการ
บริการ 

   

S2 ปฏิบตัติามแผนการปรับปรุงคณุภาพการบริการ    
K3 อธิบายความส าคญัของเกณฑ์ในการให้การบริการท่ีมีคณุภาพ    
A3 เห็นความส าคญัของมาตรฐานในการให้บริการท่ีมีคณุภาพ    
S3 ประเมนิผลการปฏิบตัจิากเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือเปรียบเทียบจากแนว
ปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ 

   

K4 อธิบายวธีิการปรับปรุงคณุภาพการบริการ    
A4 ตระหนักถึงความส าคญัในสิ่งท่ีควรท า/ควรปฏิบตัิ ในการพฒันา
คณุภาพการบริการทัง้ในด้านสว่นบคุคลและทีมการพยาบาล 

   

S4 น าผลการประเมินการปฏิบัติการพยาบาลมาปรับปรุงการ
พยาบาล เพ่ือให้การบริการมีคณุภาพมากขึน้ 

   

ท่านคิดว่า สมรรถนะด้านการปรับปรุงคณุภาพ (Quality Improvement) เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต หรือไม ่เพราะเหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตวัชีว้ดัของสมรรถนะด้านนีค้วรมีการ
ปรับปรุงแก้ไข หรือ เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 
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11.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตโิดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) หมายถึง การให้
การบริการท่ีเป็นเลศิ จ าเป็นต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เช่น การค้นคว้าหาข้อมลูเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการ
วิจัย การสอบถามผู้ เช่ียวชาญ ผู้ ป่วย ครอบครัว เพ่ือน าข้อมูลเหล่านัน้มาพิจารณาตัดสินใจทางเลือกในการ
ปฏิบตั ิ

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

K1 การแสวงหาความรู้โดยใช้วธีิการ/กระบวนการทางวทิยาศาสตร์    
A1 ให้ความส าคัญกับการหาจุดอ่อน จุดแข็ง มาเป็นพืน้ฐานในการ
ปฏิบตั ิ

   

A1a เห็นความส าคัญของกระบวนการวิจัย/ งานวิจัยมาใช้ในการ
ปฏิบตักิารพยาบาลเพ่ือพฒันาคณุภาพการดแูล 

   

S1 รวบรวมข้อมลูจากผลการวจิยั    
S1a ค้นคว้าหาข้อมลูหรือแนวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบตักิารพยาบาล 

   

K2 อธิบายแนวคิดของการน าข้อมลูเชิงประจักษ์ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ ป่วย 
ครอบครัว มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตักิารพยาบาล 

   

A2 ตระหนกัถึงความส าคญัของการบรูณาการความรู้แนวคิดจากการ
วจิยั มาก าหนดเป็นแนวปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ 

   

S2 รวบรวมข้อมูลจากผลการวิจัยมาใช้ในการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบตัทิางการพยาบาล 

   

K3 อธิบายความน่าเช่ือถือของข้อมูล/แนวทางการปฏิบัติทางการ
พยาบาล 

   

A3 เห็นความส าคญัของการค้นคว้าหาข้อมลู    
S3 การน าความรู้ท่ีได้จาการวจิยัมาใช้ในการวางแผนการดแูลผู้ ป่วย    
K4 บอกความแตกตา่งของข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัความคดิเห็น และการ
สรุปความส าคญัของข้อมลู 

   

A4 เห็นความส าคัญของข้อมูลและเลือกน ามาใช้ในการปฏิบัติ
ทางการพยาบาล 

   

S4 การปฏิบตัทิางคลนิิกโดยการประยกุต์ใช้ข้อมลูจากการวจิยั    
S4a บูรณาการความรู้/ข้อมูล น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

   

K5 แนวทางในการตดัสนิใจเลือกวธีิปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ    
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11.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตโิดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ (Evidence-Based Practice) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

การแสดงความคิดเหน็ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

A5 การตัง้ค าถามเพ่ือหาเหตผุลสนบัสนนุการตดัสินใจเลือกวิธีปฏิบตัิ
ท่ีเป็นเลศิ 

   

A5a ให้ความส าคัญถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบตังิานทางการพยาบาลท่ีมาจากงานวจิยั/นวตักรรม 

   

S5 บูรณาการข้อมลู/หลกัฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัย น ามาใช้ใน
การก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิหน่วยงาน 

   

ท่านคดิวา่ สมรรถนะด้านการปฏิบตัโิดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) เป็นสมรรถนะท่ี
จ าเป็น ส าหรับการพยาบาลในอนาคต หรือไม่ เพราะเหตุใด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตัวชีว้ัดของ
สมรรถนะด้านนีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ความคิดเหน็ เพิ่มเตมิ 

นอกจากสมรรถนะ 11 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น ท่านคิดว่า สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  
ส าหรับกรมแพทย์ทหารเรือ ควรเพิม่เตมิสมรรถนะด้านใดบ้าง และการก าหนดตวัชีว้ดัของสมรรถนะด้านความรู้ 
(Knowledge) ด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล (Attributes) และด้านทกัษะ (Skills) ควรมีองค์ประกอบอย่างไร 
การแสดงความคิดเหน็ 
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ภาคผนวก จ 

 

แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (การเก็บข้อมูลรอบที่ 2) 
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เร่ือง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

 
ข้อมูลผู้วิจัย 
เรือเอกหญิง อรวรรณ สพุรรณภพ 
นกัศกึษาปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาพฒันศกึษา ภาควิชาพืน้ฐานทางการศกึษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ต าแหนง่ อาจารย์พยาบาล  
สถานท่ีท างาน วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ศนูย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 
 E mail: osupanpop.3@gmail.com (081 302 5599) 
 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวจิัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมย์เลศิ 
สาขาพฒันศกึษา ภาควิชาพืน้ฐานทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักดักรม
แพทย์ทหารเรือ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สมรรถนะเชิงวิชาชีพ หมายถึง พฤติกรรมพยาบาลท่ีสะท้อนให้เห็นถึง เจตคติ ค่านิยม 
อัตทัศน์ และอุปนิสยัท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการในด้าน
สุขภาพของก าลังพลในกองทัพ ครอบครัว และประชาชนทั่วไปเป็นผลส าเร็จ สอดคล้องกับ
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เป้าหมาย วิสยัทศัน์ของหน่วย/องค์กร โดยมีองค์ประกอบของสมรรถนะ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 
(Knowledge) 2) ด้านคณุลกัษณะสว่นบุคคล (Attributes) และ 3) ด้านทกัษะ (Skills)  
  
  ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความตระหนกัรู้ ข้อมูลข่าวสาร ความเข้าใจ
เก่ียวกบัความจริงท่ีปรากฏ หลกัการ กฎ แนวทางปฏิบติั แนวคิด ทฤษฎ ีหรือกระบวนการท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบติังานให้ส าเร็จ  
 
  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง คุณลกัษณะส่วนบุคคลบาง
ประการท่ีเป็นผลจากแรงขบัภายในซึง่ท าให้บุคลากรแสดงออกและมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน หรือท าให้เกิดการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศเช่น ค่านิยม ทศันคติ นิสยั บุคลิกภาพ เช่น ความ
เป็นมิตร มุ่งสูค่วามส าเร็จ การให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม การเรียนรู้ตอ่เน่ือง  
  
  ด้านทักษะ (Skills) หมายถึง ความช านาญหรือความสามารถในการปฏิบติังานด้วย
ความมุ่งมัน่ มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ (Analytical Thinking) ท่ีจะต้องคิดถึงความเป็น
เหตุเป็นผล จากใช้สติปัญญา คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา การคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคตจากการใช้ข้อมูลปัจจุบัน การจัดการและประเมินผล ท่ีจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน ได้ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงั 
 
ค าชีแ้จงเก่ียวกับการวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต  สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ( Mixed methods) โดยมีทัง้แบบ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และแบบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ี
ใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลสาม
รอบซึง่ครัง้นีเ้ป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบท่ี 2 โดยใช้แบบสอบถามโดยน าข้อมูลท่ีวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ได้จากการสมัภาษณ์ในรอบท่ีหนึ่งมาสร้างเป็นแบบสอบถาม  แล้วผู้ วิจัยน าไปให้
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ แล้วน าค าตอบท่ีได้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบท่ีสองมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ( Median) และ ค่าพิสยัระหว่าง 
ควอไทล์ (Interquartile range) ของแตล่ะข้อค าถาม 
 



 371 
 
ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 
 1.  แบบสอบถามมีจุดมุ่งหมายเพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัข้อความท่ี
แสดงถึงองค์ประกอบของสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ     9 สมรรถนะท่ีเก่ียวข้องกับอง๕ประกอบด้านความรู้ ด้านคุณลกัษณะสว่น
บุคคล และด้านทกัษะ ได้แก่ 
  สมรรถนะท่ี 1 สมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered 
Care) 
  สมรรถนะท่ี 2 สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime 
Medicine and Military Medicine) 
  สมรรถนะท่ี 3 สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
  สมรรถนะท่ี 4 สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership)  
  สมรรถนะท่ี 5 สมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) 
  สมรรถนะท่ี 6 สมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication 
and Information Technology) 
  สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous 
Quality Improvement) 
  สมรรถนะท่ี 8 สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and 
Collaboration) 
  สมรรถนะท่ี 9 สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Practice) 
 
 2.  แบบสอบถามท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในรอบท่ี 2 นี ้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ 5 ระดบั Rating Scale) 
 

  ค าชีแ้จง โปรดอ่านข้อความทกุข้อความแล้วใสเ่คร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความ
คิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว โดยระดบัการให้คะแนนมีความหมาย ดงันี ้
 

 5 = เห็นด้วยมากท่ีสดุ  หมายถึง    ท่าน เห็นด้วยมากท่ีสุด  ว่า ข้อความนัน้ มี
ความส าคัญต่อสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
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 4 = เห็นด้วยมาก  หมายถึง   ท่านเห็นด้วยมาก ว่าข้อความนัน้มีความส าคัญ

ต่อสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ   

 3 = เห็นด้วยปานกลาง หมายถึง    ท่านเห็นด้วยปานกลาง ว่าข้อความนัน้ มี
ความส าคัญต่อสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต  สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  

 2 = เห็นด้วยน้อย หมายถึง  ท่านเห็นด้วยน้อย ว่าข้อความนัน้มีความส าคัญ
ต่อสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  

 1 = เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ  หมายถึง    ท่านเห็นด้วยน้อยท่ีสุด  ว่า ข้อความนัน้ มี
ความส าคัญต่อสมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ   

 
 3.  โปรดอ่านค าชีแ้จงก่อนตอบแบบสอบถาม และขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทกุข้อ  
ทัง้นีเ้พราะค าตอบของทุกข้อมีผลต่อความน่าเช่ือถือของข้อมูลและการวิเคราะห์ผลการวิจัย โดย
ข้อมลูทัง้หมด ผู้วิจยัจะถือเป็นความลบั และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆตอ่การปฏิบติังานของทา่น 
 
  ขอขอบพระคณุทา่นอยา่งสงู ท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
  
       เรือเอกหญิง อรวรรณ สพุรรณภพ 
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1.  สมรรถนะด้านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) หมายถึง พฤติกรรมของ
พยาบาลวชิาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคตหิรือคณุลกัษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ 
ในการดแูลผู้ป่วยเป็นรายบคุคลโดยให้ความส าคญักับการท าความเข้าใจบริบทและความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ และปรับเปล่ียนแผนการดแูลให้เหมาะสมในการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการและการ
พทิกัษ์สทิธิของกบัผู้ป่วย  
 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

K1 มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง       
A1 มีจิตส านึกที่ ดีและตระหนักถึงความส าคัญของการน าความรู้ทางการ
พยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ไปใช้ในการปฏบิัตวิชิาชีพ 

     

S1 แสดงออกถึงทักษะการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการจากการใช้ความรู้ใน
ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง   

     

S1a สามารถบูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  
และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติของมนุษย์ น ามาใช้ในการพฒันาตนเอง
เพ่ือการแสดงออกทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมทัง้ 4 ด้าน ได้แก่  การส่งเสริม การ
ป้องกนั การรักษา การฟืน้ฟ ู

     

S1b น าความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาสขุภาพของผู้ป่วยอย่างเหมาะสมถกูต้อง 

     

S1c แสดงออกถึงทักษะทางการพยาบาลในสาขาต่างๆ รวมทัง้การพยาบาลท่ี
สอดคล้องกบัแนวโน้มโครงสร้างประชากร  โดยให้การพยาบาลได้อย่างถกูต้องตาม
หลกัการและเหมาะสมกบัสถานการณ์  เช่น ในสถานการณ์ท่ีเกิดโรคระบาด ภาวะ
ฉกุเฉินและผลกระทบจากภยัพบิตั ิ 

     

K2 เข้าใจขอบเขตของการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางที่ มีความเก่ียวข้องกับ
หลากหลายมิต ิ

     

A2 ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลที่ยดึผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง       
S2 สามารถให้การดูแลผู้ป่วยโดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ที่ มีความ
แตกต่างทางเชือ้ชาต ิศาสนา วัฒนธรรม และความเช่ือ 

     

S2a ให้การพยาบาลโดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นส าคญั      
S2b ให้การดูแลผู้ ป่วยแต่ละคนอย่างเป็นองค์รวม ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคม จิตวญิญาณ   

     

S2c ให้การดแูลโดยให้โอกาสการมีสว่นร่วมของผู้ป่วยและญาตอิย่างเหมาะสม           
S2d ปรับแผนการดแูลให้เหมาะสมกับพืน้ฐานทางวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 
ท่ีจะช่วยสง่เสริมการดแูลสขุภาพของตนเอง  
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1.  สมรรถนะด้านการดูแลที่ยดึผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care)   

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

S2e ให้การดแูลแบบผสมผสานความรู้ทางการพยาบาลกับการดแูลเชิงจิตวิทยา
สงัคมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน าการดูแลสุขภาพ 
สง่เสริมสขุภาพ การดแูลด้านสวสัดกิารสงัคม 

     

S2f ให้การดแูลทกุมติขิองภาวะสขุภาพตัง้แตย่งัไมเ่จ็บป่วยจนวาระสดุท้ายของการ
เจ็บป่วย (การดแูลอย่างตอ่เน่ือง)  

     

 

2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) 
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือคณุลกัษณะส่วน
บคุคล และทกัษะ ในการประยกุต์ใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล เวชศาสตร์ทางทะเล และเวชศาสตร์ทหาร ในการ
ดแูลทหารท่ีปฏิบตัิตามภารกิจของกองทัพ และกลุ่มประชากรท่ีมีสภาวะทางสขุภาพ การเจ็บป่วย การท างาน 
และความเส่ียง หรือจากสาธารณภยั/ภยัพบิตั ิท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะกับท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางน า้ ทะเล และ
ชายฝ่ัง 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

K1 ความรู้ ความเข้าใจขอบเขตงานด้านเวชศาสตร์ทางทะเล (อาชีวเวช
ศาสตร์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เวชศาสตร์ใต้น า้และความดันบรรยากาศสูง เวช
ศาสตร์การบนิ และนาวกิเวชกิจ)   

     

A1 ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการ/การพยาบาลผู้ปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้องกับงานด้านเวชศาสตร์ทางทะเล 

     

S1 สามารถให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ปฏบัิตงิานเก่ียวข้องกับงานด้าน
เวชศาสตร์ทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

     

S1a ให้บริการด้านสขุภาพส าหรับผู้ ท่ีจะปฏิบตัิงาน เช่น ตรวจคดักรองเพ่ือคดัเลือกผู้
ปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับงาน การประเมินความเส่ียงของงานกับองค์บุคคล การ
ตรวจสขุภาพทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ประเมินความเส่ียงด้านอารมณ์และความคิด 
ให้ค าปรึกษา ให้การอบรมเก่ียวกับเทคนิคการกู้ ชีพและช่วยชีวิตทางน า้ การ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้น  

     

S1b แนะน าการปฏิบตัตินเพ่ือป้องกนัการเจ็บป่วยท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงาน เช่น สภาพ
ความพร้อมของร่างกาย  สิง่แวดล้อมในการท างาน 

     

S1c ดูแลผู้ ประสบภัยทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัง้แต่ ด าเนินการ
เคล่ือนย้าย สง่ตอ่ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการจากจดุเกิดเหต ุสง่ตอ่โรงพยาบาลท่ีเหมาะสม 
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2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine)  

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

S1d ให้ค าแนะน าผู้ประสบภยัทางทะเลในการฟืน้ฟูสขุภาพตนเอง ทัง้ด้านร่างกาย 
จิตใจ  

     

S1e ปรับปรุงขีดความสามารถในการดแูล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหารและ
ครอบครัว ประชาชนทัว่ไป 

     

S1f เผยแพร่ส่ือเสียง ความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีเก่ียวข้องกับงานเวชศาสตร์ทางทะเล
ให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งขึน้ เช่น การพยาบาลด้านเวชศาสตร์ใต้น า้    

     

K2 ความรู้ ความเข้าใจงานด้านเวชศาสตร์ทหารที่ เก่ียวข้องกับการให้การ
พยาบาลทหารและครอบครัว 

     

A2 ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการทางการพยาบาลแก่ทหารที่
ปฏบิัตงิานตามภารกิจของกองทัพ และครอบครัว 

     

S2 ทักษะทางการพยาบาลที่ เก่ียวข้องกับการให้บริการทหารที่ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกองทัพ และครอบครัว    

     

S2a สนบัสนนุการปฏิบตักิารทางทหารของกองทพัในทกุสถานการณ์      
S2b ให้การดแูลสขุภาพทหารเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพให้สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามภารกิจของกองทพั   

     

S2c สามารถด าเนินการเคล่ือนย้าย สง่ตอ่ และสง่กลบัผู้ ป่วยในภาคสนามได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ  

     

S2d ให้การพยาบาลการผู้ ท่ีได้รับการบาดเจ็บท่ีมีผลมาจากการปฏิบตัิการทาง
ทหารได้อย่างมีประสทิธิภาพ   

     

S2e ให้บริการแก่ทหารและครอบครัวเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
ควบคมุโรค การรักษาพยาบาลและการฟืน้ฟสูขุภาพ 

     

S2f พฒันางานวจิยัทางเวชศาสตร์ทหาร เพ่ือปรับปรุงขีดความสามารถในการดแูล 
ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหารและครอบครัว ประชาชนทั่วไป เช่น งานวิจัย
เก่ียวกบัโรคมาลาเรีย โรคลมเหตรุ้อน(heat stroke)  
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2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine)  

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

K3 ความรู้ในการให้บริการทางการแพทย์กรณีเกิดสาธารณภัย/ภัยพบัิต ิ      
A3 ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการทางการแพทย์กรณีเกิดสา
ธารณภัย/ภัยพบิัต ิ 

     

S3 ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการภัยพิบัติ/สาธารณภัยของหน่วยงาน/
องค์กร ระยะก่อนเกิด ระยะเกิด และระยะหลังเกิด  

     

S3a ให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัสาธารณภยั/ภยัพบิตั ิท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิ
ตวัก่อนเกิด และหลงัเกิด แนวทางการช่วยเหลือของทีมสขุภาพ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการช่วยเหลือตนเองและผู้ อ่ืนเม่ือเกิดสาธารณภัย การเคล่ือนย้าย
ผู้ประสบภยั  

     

S3b น าความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์สาธารณภัย/ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะป้องกันและลด
ความรุนแรงท่ีจะเกิดจากสาธารณภยั/ภยัพบิตัิ   

     

S3c ให้การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตไุด้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีการจ าแนก 
เคล่ือนย้ายผู้ประสบภยัได้อย่างถกูต้อง  

     

S3d ประสานงานเพ่ือสง่ตอ่ผู้ประสบภยัไปยงัโรงพยาบาลท่ีเหมาะสม      
S3e บนัทึกเหตกุารณ์และรายงานเหตกุารณ์สาธารณภยั/ภยัพบิตัิ      
S3f ให้บริการท่ีครอบคลมุด้านการสง่เสริมสขุภาพ การรักษาพยาบาล การควบคมุ
และป้องกนัโรค การฟืน้ฟสูภาพทัง้ด้านร่างกาย จิตสงัคม จิตวญิญาณ 

     

S3g ประเมินสถานการณ์ผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยพิบตัิ ทบทวน/ปรับแผนในการ
ให้การบริการท่ีเหมาะสม  
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3. สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง พฤตกิรรมของพยาบาลวชิาชีพท่ีสะท้อนถึง
ความสามารถด้านความรู้ เจตคตหิรือคณุลกัษณะสว่นบคุคล และทกัษะเชิงวชิาชีพ รวมทัง้ใช้ประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญในการท างานท่ีรับผดิชอบ ตระหนกัถึงคณุคา่ของวชิาชีพในการปฏิบตังิานเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการ
ของผู้ป่วยในบริบทท่ีมีความหลากหลาย ภายใต้ขอบเขตพระราชบญัญัตกิฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ การผดงุ
ครรภ์  จริยธรรมทางการพยาบาล จรรยาบรรณพยาบาล และ การก ากับดแูลขององค์กรวิชาชีพ การพฒันาความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบตังิาน การประเมนิตนเองอย่างสม ่าเสมอ มีทกัษะการเรียนรู้และพฒันาตนเองด้านวิชาการ
เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิานอย่างมีประสทิธิภาพ และตอ่เน่ือง  
 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

K1 เข้าใจขอบเขตและหน้าที่ การปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์  จริยธรรมทางการ
พยาบาล ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับข้อจ ากัดและเง่ือนไขของการปฏิบัติ
วชิาชีพพยาบาล 

     

A1 ตระหนักถึงบทบาทของวิชาชีพภายใต้พระราชบัญญัติกฎหมายวิชาชีพ
การพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริยธรรมทางการพยาบาล ข้อบังคับต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับข้อจ ากัดและเง่ือนไขของการปฏบิัตวิชิาชีพพยาบาล 

     

S1 สามารถปฏิบัติการพยาบาลภายใต้หลักกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
และ การผดุงครรภ์ จริยธรรม ข้อบังคับต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับข้อจ ากัดและ
เง่ือนไขการปฏบิัตขิองวชิาชีพได้อย่างเหมาะสม  

     

S1a ปฏิบตักิารพยาบาลตามมาตรฐานวชิาชีพ จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ      
S1b วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรม และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติการพยาบาล
และการผดงุครรภ์ และตดัสนิใจเชิงจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม 

     

K2 ความรู้เก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์  และการคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพ  

     

A2 มีจิตส านึกการให้บริการ ตระหนักถึงความส าคัญ/คุณค่าของวิชาชีพการ
พยาบาลและ การผดุงครรภ์  ภายใต้บรรทัดฐานที่จะท าให้ได้รับการยอมรับ  

     

S2 แสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและคงรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี
ในวชิาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ 

     

S2a แสวงหาความรู้ใหม่ๆ  เพ่ือพฒันาศาสตร์ทางวิชาชีพน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันา
ทกัษะในการปฏิบตักิารพยาบาล   

     

S2b พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ติดตามความรู้ใหม่ๆให้เป็นบุคคลท่ีรอบรู้และก้าวทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ติดตาม
แนวโน้มวิชาการท่ีทันสมัยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทัง้รอบรู้ เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตังิาน  
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3. สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

S2c พฒันาคณุภาพการบริการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบตัิงานตามหลกั
วชิาชีพ และกระบวนการพยาบาลอย่างถกูต้อง     

     

S2d ควบคุม ก ากับผู้ ร่วมงานในวิชาชีพให้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม พรบ.วิชาชีพการ
พยาบาลและการผดงุครรภ์ 

     

S2e น าข้อมลูย้อนกลบั (feed back) ท่ีได้จากแหล่งต่างๆ ไปใช้เพ่ือการปรับปรุง 
พฒันาทกัษะในการให้บริการอย่างเหมะสม   

     

S2f รัก เตม็ใจ และมุง่มัน่ในการปฏิบตัิงานในวชิาชีพ เพ่ือน าความก้าวหน้าสู้วิชาชีพ      
S2g แสดงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทัง้การด ารงตนและการปฏิบตังิานในหน้าท่ี       
S2h พฒันาเป้าหมายในการปฏิบตัิงานของตนเองเพ่ือพฒันาอาชีพเพ่ือสามารถให้การ
พยาบาลในระดบัสากลได้ 

     

S2i มีสว่นร่วมในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิทางการพยาบาลกับหน่วยงาน หรือ 
องค์กรท่ีตนเองปฏิบตังิานอยู่   

     

 

4. สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง พฤตกิรรมของพยาบาลวชิาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถ
ด้านความรู้ เจตคตหิรือคณุลกัษณะสว่นบคุคล และทกัษะเชิงวชิาชีพ ในการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าตดัสินใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถให้เหตผุลทางวิชาการในการเป็นท่ีปรึกษา หรือเพ่ือโน้มน้าว จูงใจ ให้บุคคล
หรือทีมท่ีเก่ียวข้องแสดงพฤตกิรรมอนัท่ีจะได้มาซึ่งความส าเร็จของเป้าหมายท่ีต้องการหรือขององค์กร 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

K1 เข้าใจขอบเขต/บทบาทของภาวะผู้น าทางการพยาบาล      
A1 ตระหนักถึงขอบเขต/บทบาทของภาวะผู้น าทางการพยาบาล      
S1 แสดงบทบาทภาวะผู้น าทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม      
S1a น าสถานการณ์ทัง้ในปัจจบุนัและคาดการณ์อนาคต ผลกระทบจากภายนอก ได้แก่ 
การเมือง เศรษฐกิจ และทางสงัคม มาวางแผนการปฏิบัติงานในระดบัหน่วยงาน ให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบาย วสิยัทศัน์ขององค์กร  

     

S1b ทักษะในการวิเคราะห์และตดัสินใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถแก้ปัญหา
ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ปกติและฉกุเฉินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

     

S1c แสดงเหตุผลทางวิชาการเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนมีความคิดคล้อยตาม และสามารถ
ปฏิบตังิานได้เป็นผลส าเร็จ 

     

 



 379 
 
4. สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

S1d มีความคดิสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดและร่วมตดัสนิใจในการดแูลผู้ป่วย       
S1e ส่ือสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทัง้ความสามารถในการพดู การเขียน และการเจรจา
ตอ่รองกบัสหสาขาวชิาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการดแูลผู้ป่วย  

     

S1f พัฒนาวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ๆให้กับหน่วยงาน องค์กร น ามาซึ่งการ
เปล่ียนแปลงท่ีมุง่สูค่วามเป็นเลิศ 

     

S1g ให้ค าปรึกษาหรือเป็นพ่ีเลีย้งทางด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหา และสถานการณ์ 

     

S1h แสดงความเป็นผู้น าและแหลง่วิชาการท่ีเกือ้กูลประโยชน์ต่อสาธารณสขุ และ
สงัคม   

     

 

5.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) หมายถึง พฤติกรรมของ
พยาบาลวชิาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคตหิรือคณุลกัษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ 
ในการน านโยบายของระบบการดแูลสขุภาพของหน่วยงาย/องค์กร และทรัพยากรท่ีมีอยู่  มาใช้ในการให้บริการ
ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ อย่างมีประสทิธิภาพบนฐานขององค์ความรู้ในสาขาวชิาชีพและท่ีเก่ียวข้อง 

  
องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 
ระดับความคิดเหน็ 

1 2 3 4 5 
K1 ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายระบบสุขภาพ ปัจจัยทางสังคม 
เศรษฐกิจ ความเช่ือมโยงในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ  

     

A1 ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายระบบสุขภาพ ปัจจัยทางสังคม 
เศรษฐกิจ ความเช่ือมโยงในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ 

     

S1 สามารถน าข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับนโยบายระบบสุขภาพ กฎหมาย ปัจจัย
ทางสังคม เศรษฐกิจ มาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมโลก 

     

S1a ใช้ปัจจยัทางสงัคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายในการให้บริการสขุภาพ
ขององค์กร มาประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างเหมาะสม                

     

S1b ให้การดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ โดยบริหารจดัการทรัพยากรอย่างคุ้มคา่      
S1c คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพและท่ีเก่ียวข้องเป็น
ฐานในการดแูลสขุภาพของผู้ป่วย/ผู้ รับบริการเพ่ือผลลพัธ์ในการดแูลท่ีมีคณุภาพ 

     

S1d ใช้วิธีแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง
สขุภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลง   
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5.  สมรรถนะด้านการพยาบาลเชงิระบบ (System-Based Practice)  

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

K2 ความรู้เก่ียวกับกระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ      
A2 ตระหนักถึงความส าคัญของการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแล
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ 

     

S2 สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการในแต่ละ
ระบบอย่างครอบคลุม  

     

S2a ประเมนิความต้องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลมุ       
S2b วางแผนการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม คุ้มค่า โดยความร่วมมือของ
ทีมสหสาขาวชิาชีพ รวมทัง้ผู้ป่วยและญาต ิ 

     

S2c ปฏิบตัิการพยาบาลโดยค านึงถึงนโยบายในการให้บริการด้านสุขภาพของ
หน่วยงาน/องค์กร และทรัพยากรท่ีมีอยู่ มาใช้ในการดแูลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม     

     

S2d ตดิตาม ก ากบั ประสานงาน และสนบัสนนุให้การดแูลผู้ป่วยเป็นไปตามแผน      
S2e บนัทึกรายงานทางการพยาบาลท่ีสามารถสะท้อนการใช้กระบวนการพยาบาล
ท่ีมีคณุภาพ 

     

S2f ประเมินผลลัพธ์ในการพยาบาล เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงคณุภาพการ
บริการ  

     

S2g ปรับปรุงความแปรปรวนท่ีเกิดขึน้โดยใช้เคร่ืองมือในการพฒันาคณุภาพต่างๆ 
เพ่ือให้การดแูลผู้ป่วยบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ 
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6. สมรรถนะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology) 
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือคณุลกัษณะส่วน
บคุคล และทกัษะในการติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ครอบครัว กลุ่มวิชาชีพ/ทีมสห
สาขาท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยสามารถ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารด้นสุขภาพจากแหล่งความรู้ท่ีน่าเช่ือถือ สามารถจัดระบบสารสนเทศ และใช้ข้อมูล
สารสนเทศทางการพยาบาล ในการบริหารจดัการ การดแูลช่วยเหลือผู้ใช้บริการ การวจิยัและพฒันาคณุภาพการ
พยาบาล 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

K1 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวการส่ือสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ครอบครัว 
กลุ่มวชิาชีพ/ทีมสหสาขาที่เก่ียวข้อง  

     

A1 ตระหนักถึงความส าคัญของการส่ือสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ครอบครัว 
กลุ่มวชิาชีพ/ทีมสหสาขาที่เก่ียวข้อง 

     

S1 แสดงบทบาทอย่างเหมาะสมในการส่ือสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ 
ครอบครัว กลุ่มวชิาชีพ/ทีมสหสาขาที่เก่ียวข้อง  

     

S1a ใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบั เวลา สถานท่ี โอกาส บคุคล      
S1b ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ครอบครัว กลุ่มวิชาชีพ/
ทีมสหสาขาท่ีเก่ียวข้อง  

     

S1c ส่ือสารให้มีเข้าใจตรงกนักับองค์ประกอบของการส่ือสาร 4 อย่าง คือ ผู้ส่งสาร สาร 
ผู้ รับสาร และส่ือ ทัง้การส่ือสารด้วยวจันภาษา  อวจันภาษา            

     

S1d ใช้ทักษะการส่ือสารในการเจรจาไกล่เกล่ีย เพ่ือลดความยัดแย้งในทีม/ระหว่างทีม
สขุภาพ ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการและญาต ิ

     

S1d ใช้ศพัท์ทางเทคนิคในการส่ือสารทางการแพทย์กับกลุ่มวิชาชีพ/ทีมสหสาขา 
อย่างถกูต้อง 

     

 S1e พฒันาการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร เพ่ือมุง่สูค่วามเป็นสากลในการดแูล
ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ     

     

K2 ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือสารสนเทศ      
A2 ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีเพ่ือสารสนเทศ      
S2 สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือสารสนเทศอย่างเหมาะสม       
S1a สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Personal Health Records: PHRs) จัดเก็บท าเป็นเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Medical Records: EMRs) สง่ข้อมลู และรับข้อมลู เป็นต้น 
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6. สมรรถนะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

S1b สืบค้นข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพจากแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้ผ่านเครือข่าย
อิเลก็ทรอนิกส์ทัง้ในประเทศหรือตา่งประเทศ 

     

S1c ใช้เพ่ือการเรียนรู้ (Technology based learning) เช่น การศึกษาด้วยตนเอง
ผา่นการเรียนรู้ทางไกล การให้ความรู้กบัผู้ป่วยทางวีดทิศัน์  

     

S1d สนับสนุนการด าเนินงานด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ((Electronics performance 
support system) เช่น สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในจัดเก็บข้อมูลต่างๆเพ่ือจัดท า
ฐานข้อมลูสารสนเทศการ 

     

S1e ใช้ข้อมลูระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Management Information System: 
MIS)  จากการออกแบบฐานข้อมลู การรวบรวมข้อมลู เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมลู 
และแนวทางการรายงานข้อมลู ไปใช้เพ่ือการวิเคราะห์ตดัสินใจและชีน้ าในแนวทางการ
ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม 

     

S1f แลกเปล่ียนข้อมลูสขุภาพของผู้ป่วยระหวา่งหน่วยงานในระบบสขุภาพ(Health 
Information Exchange: HIE)  เช่น ระหว่างสถานพยาบาลด้วยกัน หรือระหว่าง
สถานพยาบาลกับหน่วยงานท่ีก ากับดแูล เพ่ือการดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการและการ
จัดการระบบสขุภาพ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail) การประชุม
ทางไกลผา่นวีดทิศัน์ (Video conference) เป็นต้น   

     

S1g สร้างเครือข่ายทางวิชาชีพและหุ้ นส่วนพันธมิตรเพ่ือความร่วมมือในการ
ให้บริการทางสงัคม 

     

S1h เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารทางสขุภาพอย่างเหมาะสม ถกูต้องทนัเวลาด้วยรูปแบบ
ท่ีง่ายตอ่การใช้งานและเข้าถึงข้อมลู 

     

S1i ใช้ข้อมลูทางสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการดแูลผู้ ป่วย พฒันาคณุภาพ
ดแูลผู้ ป่วย ประสานการดแูลผู้ ป่วยกับทีมสหสาขาวิชาชีพ สามารถช่วยลดต้นทุน 
ภาระงาน และความซ า้ซ้อนในการรักษาพยาบาลท่ีไม่จ าเป็น หรือความล่าช้าใน
การขอข้อมลู   

     

S1j ปกป้องข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจากการบันทึกข้อมูลทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยการพทิกัษ์สทิธิ ในการเข้าถึงข้อมลู 
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7.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement) หมายถึง 
พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือคณุลกัษณะส่วนบุคคล และ
ทกัษะเชิงวชิาชีพ ความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย/ผู้ รับบริการโดยพฒันา ปรับปรุงแนวทางในการให้บริการ
อย่างตอ่เน่ือง ภายใต้ระบบการประกนัคณุภาพการพยาบาล เพ่ือให้ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการได้รับการดแูลในขอบเขตท่ี
รับผดิชอบได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

K1 ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง      
A1 ตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง      
S1 ทักษะปฏิบัติงานที่ มีมาตรฐานภายใต้นโยบายการประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาล การพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการผู้ป่วย/
ผู้รับบริการ  

     

S1a จดัสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภยั      
S1b ปฏิบตัติามมาตรฐานความปลอดภยัตามคูมื่อการปฏิบตัิงานท่ีก าหนด เพ่ือให้
มีความชดัเจนในการท างาน สามารถตรวจสอบ และตดิตามผลได้ 

     

S1c ตรวจสอบความปลอดภยั (Safety auditing)      
S1d พฤตกิรรมในการปฏิบตังิาน/การด าเนินชีวิตท่ีแสดงออกถึงความมีวฒันธรรม
ความปลอดภยั (Safety culture) 

     

S1e หลีกเล่ียงจากความเส่ียงและภาวะแทรกซ้อนท่ีป้องกันได้ทัง้ด้านร่างกาย 
จิตใจ สงัคม และจิตวญิญาณ 

     

S1f บนัทึกอบุตักิารณ์เส่ียงและจดัเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ รวมทัง้น าข้อมลูมาใช้
ประโยชน์ในการป้องกนั และลดอบุตักิารณ์เส่ียง 

     

S1g ประเมินตนเอง การค้นหาความเส่ียง น าไปพฒันาแนวทางการปฏิบตัิงาน
อย่างสม ่าเสมอ 

     

S1h วเิคราะห์กระบวนการดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ/ลดขัน้ตอน
การปฏิบตั ิสร้างประสทิธิภาพและคณุค่าแกผู้ รับบริการ 

     

S1i ประเมนิและวดัผลสมัฤทธ์ิของคณุภาพทางการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ
การพยาบาล และผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการอย่าง
ตอ่เน่ือง 

     

S1j ติดตามผลการประเมินคณุภาพจากภายนอกท่ีสอดคล้องกับระบบและกลไก
การประกนัคณุภาพ น าไปปรับปรุง พฒันาเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
กบัสถาบนัอ่ืน  
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7.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

S1k ค้นหาความรู้เพิม่เตมิมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน แลกเปล่ียนองค์ความรู้
ทางการพยาบาลทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้   

     

S1l เปรียบเทียบการบริการ/การปฏิบตัิงานกับหน่วยงาน/องค์กรท่ีสามารถท าได้
ดีกวา่(Benchmarking) เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงการบริการ
ทางการพยาบาลของหน่วยงาน/องค์กร ของตนเองเพ่ือมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 

     

S1m ปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement; CQI) 
โดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ในการพฒันาการดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการให้มีคณุภาพ
มากยิ่งขึน้ 

     

S1n แลกเปล่ียนเรียนรู้เ ร่ืองวิธีการปฏิบัติท่ีดี เช่น นวัตกรรมการดูแลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการ หรือวธีิปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ  

     

 

8. สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) หมายถึง พฤตกิรรม
ของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้  เจตคติ หรือคณุลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิง
วิชาชีพ ในการท าหน้าท่ีของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การให้การพยาบาลท่ีมีการท างานเป็นทีม
ร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพ ท่ีได้ร่วมก าหนดวตัถปุระสงค์ วางแผนการท างาน มีการประสานความร่วมมือ มีการแบ่ง
ภาระงาน ช่วยเหลือ สนบัสนนุพึง่พาซึ่งกนัและกนั เพ่ือให้การดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการด าเนินไปอย่างราบร่ืน และ
บรรลเุป้าหมายของการให้บริการท่ีมีประสทิธิภาพ 
 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

K1 เข้าใจขอบเขต/บทบาทของการท าหน้าที่ประสานงานในทีม      
A1 ตระหนักถึงหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการประสานการท างานในทีมเพ่ือให้
การบริการมีประสิทธิภาพ 

     

S1 แสดงบทบาทของการท าหน้าที่ประสานงานในทีมได้อย่างเหมาะสม 
โดยยดึหลักการที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ 

     

S1a ประสานความร่วมมือกบัสมาชิกในทีม ฟังความคดิเห็นของสมาชิกและเต็มใจ
เรียนรู้ ประมวลความคิดเห็นต่างๆมาประกอบการตัดสินใจ ส่งเสริม/ประสาน
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิกในทีม  
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8. สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

S2b ประสานความร่วมมือในทีม ระหว่างทีม สร้างเครือข่าย ระหว่างหน่วยงาน/
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยให้การช่วยเหลือระหวา่งสมาชิก การแลก เปล่ียนเรียนรู้ 

     

S1c สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีม กล่าวถึงสมาชิกในทีมอย่างสร้างสรรค์ช่ืน
ชม ให้ก าลงัใจ แสดงน า้ใจ สง่เสริมความสามคัคี      

     

K2 เข้าใจบทบาท/ขอบเขตในการท างานเป็นทีม       
A2 ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาท/ขอบเขตในการท างานทีม      
S2 แสดงบทบาทในการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
S2a สมาชิกร่วมกนัก าหนดมาตรฐานการท างาน และวางแผนการท างานอย่างเป็น
ขัน้ตอน เพ่ือให้งานบรรลเุป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ 

     

S1b ปฏิบตัติามคา่นิยมของทีมและกฎระเบียบท่ีก าหนด      
S1c สมาชิกทีมเข้าใจบทบาทของตนเองท่ีมีตอ่งานท่ีรับผิดชอบ และเข้าใจบทบาท
ของสมาชิกอ่ืนๆ 

     

S2d พฒันาศกัยภาพการท าหน้าท่ีของตนในทีมให้มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ 
รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ  

     

S2e ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ ไว้วางใจ ให้เกียรติ และเคารพในมุมมอง/
ความคดิเห็นท่ีแตกตา่งของแตล่ะบคุคลในทีมสขุภาพ 

     

S1f ช่วยเหลือแบง่ปันความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ แบ่งปันภาระงาน และแบ่ง
บนัผลประโยชน์ซึ่งกนัและกนั 
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9.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) 
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือคณุลกัษณะส่วน
บคุคล และทักษะในการหาข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ท่ีมีอยู่ในขณะนัน้ ซึ่งได้จากสืบค้น วิเคราะห์  สงัเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ มาพจิารณาตดัสนิใจทางเลือกเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานและคณุภาพของการปฏิบตักิารพยาบาล  

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

K1 แนวคิดการปฏบิัตกิารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์      
A1 ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชงิประจักษ์ 

     

S1 ปฏบัิตกิารพยาบาลโดยใช้องค์ความรู้จากหลักฐานเชงิประจักษ์      
S1a ใช้ความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีได้จากการสืบค้น เช่ือถือได้ เป็นท่ียอมรับในระดับ
สากล 

     

S1b บรูณาความรู้จากหลกัฐานเชิงประจักษ์หรือแนวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศน ามาใช้ก าหนด
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิการพยาบาล พฒันาคณุภาพการบริการและสร้างนวตักรรม
ในการท างาน 

     

S2c คดิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ใช้
ประสบการณ์และหลกัฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพ
ในการให้บริการการพยาบาล 

     

S2d น าผลการวจิยัหรือหลกัฐานเชิงประจักษ์มาบูรณาการใช้ปรับปรุง พฒันาคณุภาพ
การปฏิบัติการพยาบาล ก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อันส่งผลดีต่อผลลัพธ์ด้าน
สขุภาพ 

     

S2e วเิคราะห์และประเมนิผลลพัธ์ท่ีได้รับจากการปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจักษ์
และปรับปรุงการให้บริการอย่างตอ่เน่ือง 

     

S2f ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจากการ
ปฏิบตังิานประจ าพฒันาสูง่านวจิยั (Routine to Research: R to R)  

     

S2g เผยแพร่แนวปฏิบตักิารพยาบาลท่ีมาจากหลกัฐานเชิงประจักษ์เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้ปฏิบตัหิรือผู้เช่ียวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกนั   
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ภาคผนวก ฉ  

 

แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (การเก็บข้อมูลรอบที่ 3) 
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วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สมรรถนะเชงิวชิาชีพ หมายถึง พฤตกิรรมพยาบาลท่ีสะท้อนให้เห็นถึง เจตคติ ค่านิยม อัตทัศน์ และ
อปุนิสยัท่ีจะช่วยสนบัสนนุให้การปฏิบตังิานเพ่ือตอบสนองความต้องการในด้านสขุภาพของก าลงัพลในกองทัพ 
ครอบครัว และประชาชนทั่วไปเป็นผลส าเร็จ สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของหน่วย/องค์กร โดยมี
องค์ประกอบของสมรรถนะ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) 2) ด้านคณุลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) 
และ 3) ด้านทกัษะ (Skills)  
  

  ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความตระหนักรู้ ข้อมลูข่าวสาร ความเข้าใจเก่ียวกับความ
จริงท่ีปรากฏ หลกัการ กฎ แนวทางปฏิบตั ิแนวคดิ ทฤษฎี หรือกระบวนการท่ีจ าเป็นในการปฏิบตังิานให้ส าเร็จ  

 

  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง คณุลกัษณะสว่นบคุคลบางประการท่ีเป็นผล
จากแรงขับภายในซึ่งท าให้บุคลากรแสดงออกและมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน  หรือท าให้เกิดการ

mailto:osupanpop.3@gmail.com
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ปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศเช่น ค่านิยม ทัศนคติ นิสยั บุคลิกภาพ เช่น ความเป็นมิตร มุ่งสู่ความส าเร็จ การให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรม การเรียนรู้ตอ่เน่ือง  
  

  ด้านทักษะ (Skills) หมายถึง ความช านาญหรือความสามารถในการปฏิบตัิงานด้วยความมุ่งมัน่ 
มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ (Analytical Thinking) ท่ีจะต้องคิดถึงความเป็นเหตุเป็นผล จากใช้
สติปัญญา คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู การแก้ปัญหา การคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคตจากการใช้ข้อมลู
ปัจจบุนั การจดัการและประเมนิผล ท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบตังิาน ได้ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงั 
 

ค าชีแ้จงเก่ียวกับการวจัิย 
 การวจิยั เร่ือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน ( Mixed methods) โดยมีทัง้แบบวจิัยเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) และแบบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi 
Future Research) ซึ่งผู้วจิยัด าเนินการเก็บข้อมลูสามรอบซึ่งครัง้นีเ้ป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูรอบท่ี 3 โดยใช้เป็น
แบบสอบถามฉบบัเก่ียวกบัแบบสอบถามรอบท่ี 2 แต่มีการเพิ่มค่ามธัยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range)  ของแต่ละข้อค าถามท่ีวิเคราะห์ได้จากรอบท่ี 2 พร้อมแสดงเคร่ืองหมายค าตอบของ
ผู้เช่ียวชาญทัง้ 23 คน ท่ีตอบในรอบท่ี 2 ลงในแบบสอบถามรอบท่ี 3 เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญแต่ละคนได้ทราบความ
คดิเห็นของตนเองและของกลุม่ท่ีตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 ไว้ จากนัน้ผู้วิจัยน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 23 
คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดียวกับรอบท่ีสองพิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือยืนยันค าตอบ
เดิมหรืออาจจะเปล่ียนความคิดเห็นใหม่ ถ้าผู้ เช่ียวชาญต้องการยืนยันค าตอบเดิมแต่เป็นค าตอบไม่ได้อยู่ใน
ขอบเขตพสิยัระหวา่งควอไทล์ ก็ต้องให้เหตผุลประกอบข้อค าตอบเดิม แล้วน าค าตอบท่ีได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมลูในรอบท่ี 3 มาวเิคราะห์หาคา่มธัยฐาน (Median) คา่พสิยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range) คา่เฉล่ีย
เลขคณิต (Mean) ของแตล่ะข้อค าถามใหม ่  
 

  ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับข้อความท่ีแสดงถึง
องค์ประกอบของสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ     
9 สมรรถนะท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบด้านความรู้ ด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล และด้านทกัษะ ได้แก่ 
  สมรรถนะท่ี 1 สมรรถนะด้านการดแูลท่ียึดผู้ป่วยเป็นศนูย์กลาง (Patient Centered Care) 
  สมรรถนะท่ี 2 สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and 
Military Medicine) 
  สมรรถนะท่ี 3 สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
  สมรรถนะท่ี 4 สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) 
  สมรรถนะท่ี 5 สมรรถนะด้านการปฏิบตัพิยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) 
  สมรรถนะท่ี 6 สมรรถนะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and 
Information Technology) 
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  สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะด้านการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality 
Improvement) 
  สมรรถนะท่ี 8 สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 
  สมรรถนะท่ี 9 สมรรถนะด้านการปฏิบตัิการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based Practice) 

 

 2. แบบสอบถามท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูในรอบท่ี 3 นี ้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั Rating Scale) 

 

  ค าชีแ้จง การก าหนดคา่ของคะแนนแต่ละระดบัเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั Rating 
Scale) ดงันี ้ 
 5 = เห็นด้วยมากท่ีสดุ  หมายถึง   ท่านเห็นด้วยมากท่ีสดุ ว่าข้อความนัน้มีความส าคัญต่อ

สมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ 

 4 = เห็นด้วยมาก  หมายถึง   ท่านเห็นด้วยมาก ว่าข้อความนัน้มีความส าคัญต่อ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ   

 3 = เห็นด้วยปานกลาง หมายถึง   ท่านเห็นด้วยปานกลาง ว่าข้อความนัน้มีความส าคญัต่อ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ  

 2 = เห็นด้วยน้อย หมายถึง  ท่านเห็นด้วยน้อย ว่าข้อความนัน้มีความส าคัญต่อ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ  

 1 = เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ  หมายถึง   ท่านเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ ว่าข้อความนัน้มีความส าคญัต่อ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นเชิงวิชาชีพส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัด
กรมแพทย์ทหารเรือ  

 

แบบสอบถามนี ้มีการก าหนดความหมายของตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่ใช้ ดังนี ้
  Q1   หมายถึง ควอไทล์ท่ี 1 ซึ่งเป็นค่าของข้อมูลท่ีมีจ านวนข้อมูลท่ีมีค่าต ่ากว่า Q1 อยู่ 25% ท่ี
ค านวณได้จากค าตอบของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญในรอบท่ี 2 
  Q3  หมายถึง ควอไทล์ท่ี 3 ซึ่งเป็นค่าของข้อมลูท่ีมีจ านวนข้อมลูท่ีมีค่าต ่ากว่า Q1 อยู่ 75% ท่ี
ค านวณได้จากค าตอบของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญในรอบท่ี 2 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IR) หมายถึง ค่าท่ีแสดงถึงความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ ทัง้ 23 คน ใช้สญัลกัษณ์ (↔) 
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  การตีคา่ Q3 - Q1 น้อยกวา่หรือ เท่ากบั 1.50 หมายความวา่ กลุ่มผู้ เช่ียวชาญทัง้ 23 คนมีความคิด
ท่ีสอดคล้องกนั  
  การตีคา่ Q3 - Q1 มากกวา่ 1.50 หมายความวา่ กลุม่ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 23 คนมีความคดิไมส่อดคล้อง
กนั  
  Mdn  หมายถึง คา่มธัยฐาน ซึ่งเป็นค่าของข้อมลูท่ีอยู่ตรงกลางท่ีค านวณได้จากค าตอบของกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญรอบท่ี 2 ทัง้ 23 คน ใช้สญัลกัษณ์จดุกลม ( ● ) 

  ค าตอบเดมิ ( x )  หมายถึง คะแนนค าตอบเดมิของผู้เช่ียวชาญท่ีตอบในแบบสอบถามในรอบท่ี 2 

เก่ียวกบัระดบัสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ      

  ค าตอบใหม ่(√ ) หมายถึง คะแนนค าตอบใหม่ของผู้ เช่ียวชาญท่ีตอบในแบบสอบถามในรอบท่ี 3 
เก่ียวกบัระดบัสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดย
ผู้เช่ียวชาญได้เห็นคา่มธัยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range (Q3 - Q1)) ท่ีวิเคราะห์
ได้จากค าตอบของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญในรอบท่ี 2 แล้ว      
  

 หลงัจากเก็บข้อมลูรอบ 3 แล้ว ผู้วิจัยจะด าเนินการคดัเลือกตวัชีว้ดัท่ีจ าเป็นของแต่ละสมรรถนะ 
โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการพจิารณา คือ เป็นตวัชีว้ดัท่ีมีความจ าเป็นส าหรับพยาบาลวชิาชีพ สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือในระดบัมากและมากท่ีสดุโดยมีค่ามธัยฐาน (Median) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ (Interquartile Range (Q3 - Q1)) ไมเ่กิน 1.50 

 

 ในการนี ้ผู้ วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามและให้
ข้อเสนอแนะตามความคดิเห็นของท่าน  
      ขอขอบพระคณุท่านอย่างสงู  
 

        เรือเอกหญิง อรวรรณ สพุรรณภพ 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ตัวอย่างในการตอบ 

 

การแปลความหมายจากตัวอย่างในการตอบ 
1. ตวัชีว้ดั  K1a) มีคา่มธัยฐาน (Mdn) เท่ากบั 5.00 มีขอบเขตพสิยัระหวา่งควอไทล์ (Q3 - Q1) เท่ากบั .00 ค าตอบเดมิของท่านในรอบทท่ี 2 เท่ากบั 4 และท่านต้องการเปล่ียนแปลง
ค าตอบจาก 4 เป็น 5 ซึ่งเนค าตอบท่ีอยู่ในขอบเขตพสิยัระหวา่งควอไทล์ ท่านไมต้่องให้เหตผุลในการเปล่ียนแปลงค าตอบ 
2. ตวัชีว้ดั  A1a) มีคา่มธัยฐาน (Mdn) เท่ากบั 3 มีขอบเขตพิสยัระหว่างควอไทล์ (Q3 - Q1) เท่ากับ 1.00 ค าตอบเดิมของท่านในรอบท่ี 2 เท่ากับ 3 และท่านต้องการยืนยันค าตอบ
เป็น 3 เหมือนเดมิ ซึ่งเป็นค าตอบที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตพสัิยระหว่างควอไทล์ ท่านต้องให้เหตุผลในการตอบ 
3. ตวัชีว้ดั S1a) มีคา่มธัยฐาน (Mdn) เท่ากบั 5 มีขอบเขตพสิยัระหวา่งควอไทล์ (Q3 - Q1) เท่ากบั 1.00 ค าตอบเดมิของท่านในรอบท่ี 2 เท่ากบั 4 และท่านต้องการยืนยนัค าตอบเป็น 
4 เหมือนเดมิ ซึ่งเป็นค าตอบท่ีอยู่ในขอบเขตพสิยัระหวา่งควอไทล์ ท่านไมต้่องให้เหตผุลในการเปล่ียนแปลงค าตอบ 

สมรรถนะและตัวชีว้ัด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูรอบที่ 2 
จากความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ 

ระดบัความจ าเป็นของสมรรถนะเชิงวิชาชีพฯ
ตามความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญรอบที่ 3 

เหตผุลในการตอบรอบที่ 3 
(กรณีที่ค าตอบไม่ได้อยู่ในขอบเขต
พิสยัระหว่างควอไทล์ (Q3 - Q1) ค าตอบ

เดิม 
Mdn 
กลุ่ม 

Q3 
กลุ่ม 

Q1 
กลุ่ม 

IR 
กลุ่ม 

1 2 3 4 5 

1.  สมรรถนะด้านการดแูลที่ยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง (Patient Centered Care) ตวัชีว้ดัสมรรถนะด้านความรู้(Knowledge: K)คณุลกัษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทกัษะ(Skills: S) ได้แก่ 
K1a น าความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องไป
ประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาสขุภาพของผู้ ป่วยอย่างเหมาะสมถกูต้อง 

4 5.00 5.00 5.00 .00    x ● √ 
 

 

A1a ตระหนักถงึความส าคญัของบูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของมนุษย์ 
น ามาใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อการแสดงออกทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม
ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่  การส่งเสริม การป้องกนั การรักษา การฟืน้ฟู 

3 5.00 5.00 4.00 1.00   x 

√ 
 

  
 

● 
  

 การให้ความส าคัญของแต่ละหน่วยงาน
ในองค์กรมีความแตกต่างกัน 

  

S1a มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการ 

4 5.00 5.00 4.00 1.00    x   √ 
 

● 
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ภาคผนวก ช  

 

รูปแบบประเมินสมรรถนะเชิงวชิาชีพที่จ าเป็น 

ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

 
 รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ หมายถึง รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) โดยใช้ภาษาเป็นสื่อในการอธิบาย
รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
เพื่อให้เห็นโครงสร้างของแนวคิดและองค์ประกอบของสมรรถนะท่ีมีการแบ่งออกได้หลาย
สมรรถนะ ซึ่งในแต่ละสมรรถนะจะมีองค์ประกอบตัวชีว้ัดท่ีพึงประสงค์ทัง้ในด้านความรู้ 
คุณลกัษณะส่วนบุคคล และด้านทักษะ ก ากับไว้ ซึ่งเม่ือผู้ ท่ีประกอบวิชาชีพพยาบาลสามารถ
ปฏิบัติตามตัวชีว้ัดของสมรรถนะในด้านเหล่านัน้แล้ว จะท าให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในบทบาท
พยาบาลวิชาชีพได้ประสบความส าเร็จอยา่งมีประสทิธิผล 
 รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ นีพ้ฒันาโดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research ) ท่ีมีทัง้แบบวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ แบบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใช้
เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลสาม
รอบ พบวา่รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ ประกอบด้วย 9 สมรรถนะ 112 ตวัชีว้ดั  
  1.  สมรรถนะด้านการดแูลท่ียดึผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) 9 ตวัชีว้ดั 
  2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and 
Military Medicine) 16 ตวัชีว้ดั 
  3.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 13 ตวัชีว้ดั 
  4.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) 9 ตวัชีว้ดั 
  5.  สมรรถนะด้านการปฏิบติัพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) 14 ตวัชีว้ดั 
  6.  สมรรถนะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and 
Information Technology) 15 ตวัชีว้ัด 
  7.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality 
Improvement) 17 ตัวชีว้ัด 
  8.  สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 
12 ตวัชีว้ดั 
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  9.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based Practice) 7 ตวัชีว้ดั 
 

 และผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ของระดับสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับ
การพยาบาลท่ีได้จากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในรอบท่ีสาม มาก าหนดเป็นระดบัสมรรถนะเชิง
วิชาชีพการพยาบาลท่ีคาดหวงั โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของข้อมลู ดงันี ้ 
 4.50 – 5.00 หมายถึง  สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล ในระดบัมากท่ีสดุ   
 3.50 – 4.49 หมายถึง  สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล ในระดบัมาก 
 2.50 – 3.49 หมายถึง  สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล ในระดบัปานกลาง 
 1.50 – 2.49 หมายถึง  สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล ในระดบัน้อย 
 1.00 – 1.49 หมายถึง  สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 
 โดยมีรายละเอียดของรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ ดงันี ้
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ 

 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
1.  สมรรถนะด้านการดูแลที่ยดึผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) 
1.1 มีความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาสขุภาพของผู้ป่วย 

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 

1.2 มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการแต่ละคนอย่างเป็น
องค์รวม ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม จิตวญิญาณ   

5.00 0.00 
 

มากท่ีสดุ 

1.3 ตระหนักถึงความส าคญัของบูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติของมนุษย์ 
น ามาใช้ในการพฒันาตนเองเพ่ือการแสดงออกทางวชิาชีพอย่างเหมาะสมทัง้  
4 ด้าน ได้แก่  การสง่เสริม การป้องกนั การรักษา การฟืน้ฟู 

4.74 0.45 มากท่ีสดุ 

1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยและญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดแูล
อย่างเหมาะสม 

5.00 0.00 
 

มากท่ีสดุ 

1.5 ให้ความส าคญักับแผนการดูแลท่ีเหมาะสมกับพืน้ฐานทางวฒันธรรม 
ประเพณี ความเช่ือ ท่ีจะช่วยสง่เสริมการดแูลสขุภาพของตนเอง 

4.96 0.21 มากท่ีสดุ 

1.6 มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการ 

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

1.7 ให้การพยาบาลโดยค านึงถึงสทิธิผู้ป่วยเป็นส าคญั 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
1.8 ให้การดแูลแบบผสมผสานความรู้ทางการพยาบาลกับการดแูลเชิงจิตวิทยา
สงัคมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน าการดูแลสุขภาพ 
สง่เสริมสขุภาพ การดแูลด้านสวสัดกิารสงัคม 

4.83 0.39 มากท่ีสดุ 

1.9 ให้การดแูลทกุมติภิาวะสขุภาพของปัจเจกบคุคลอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตย่ังไม่
เจ็บป่วยจนวาระสดุท้ายของการเจ็บป่วย 

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

รวม 4.91 0.13 มากที่สุด 
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่อ)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 

2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military 
Medicine)  
2.1 มีความรู้ในการให้บริการด้านสขุภาพส าหรับผู้ ท่ีจะปฏิบตัิงานทางทะเลทัง้
สขุภาพทางกายและจิต  

4.70 0.47 มากท่ีสดุ 

2.2 สามารถบูรณาการความรู้ในการให้บริการแก่ทหารเก่ียวกับการส่งเสริม
สขุภาพ การป้องกนัควบคมุโรค การรักษาพยาบาลและการฟืน้ฟสูขุภาพ 

4.65 0.57 มากท่ีสดุ 

2.3 พฒันาความรู้ งานวิจัย เพ่ือให้การดแูล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหารได้
อย่างมีคณุภาพ 

4.83 0.39 มากท่ีสดุ 

2.4 ให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตนเม่ือเกิดสาธารณภัย /
ภยัพบิตั ิทัง้ในระยะก่อนเกิด ขณะเกิด และหลงัเกิด   

4.65 0.57 มากท่ีสดุ 

2.5 บูรณาการความรู้  มาประยุกต์ใ ช้ ในการปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์  สาธารณภยั/ภยัพบิตัไิด้   

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

2.6 ตระหนักและให้ความส าคญัในการพฒันาความสามารถของตนเองใน
การดแูล ป้องกนั การพยาบาลแก่ผู้ประสบภยัทางทะเล 

4.65 0.49 มากท่ีสดุ 

2.7 ตระหนักถึงความส าคญัและให้การสนับสนุนการปฏิบตัิการทางทหาร
ของกองทพัในทกุสถานการณ์ 

4.96 0.21 มากท่ีสดุ 

2.8 ตระหนักถึงความส าคญัในบทบาทของตนเองในการท างานร่วมกับทีม
สขุภาพเม่ือเกิดสาธารณภยั/ภยัพบิตั ิ

4.78 0.42 มากท่ีสดุ 

2.9 สนบัสนนุการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/ภัยพิบตัิในทุกสถานการณ์ 
โดยไมจ่ าแนกเชือ้ชาต ิและศาสนา 

4.83 0.39 มากท่ีสดุ 

2.10 ให้ความส าคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ช่วยเหลือตนเองและผู้ อ่ืนเม่ือเกิดสาธารณภยั/ภยัพบิตั ิ

4.74 0.45 มากท่ีสดุ 

2.11 ให้การดแูลผู้ประสบภัยทางทะเลในภาวะฉกุเฉิน ตัง้แต่ การปฐมพยาบาล 
ด าเนินการเคล่ือนย้าย ส่งต่อผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจากจุดเกิดเหตุ ส่งต่อ
สถานพยาบาลท่ีเหมาะสม 

4.74 0.54 มากท่ีสดุ 

2.12 ให้การดแูลผู้ประสบภยัทางทะเลเพ่ือฟืน้ฟูสขุภาพ ทัง้ด้านร่างกาย และ
จิตใจ 

4.74 0.54 มากท่ีสดุ 
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่อ)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
2.13 ให้การดแูลสขุภาพทหารเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพให้สามารถ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามภารกิจของกองทพั   

4.78 0.52 มากท่ีสดุ 

2.14 สามารถด าเนินการเคล่ือนย้าย สง่ตอ่ และสง่กลบัผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากภาคสนามได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

4.74 0.54 มากท่ีสดุ 

2.15 ให้การพยาบาลทหารท่ีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
เหมาะสม   

4.74 0.54 มากท่ีสดุ 

2.16 ประเมนิสถานการณ์จากการเจ็บป่วย น ามาทบทวน/ปรับแผนในการให้
การบริการท่ีเหมาะสม 

4.78 0.52 มากท่ีสดุ 

รวม 4.76 0.34 มากที่สุด 

3. สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
3.1 เข้าใจขอบเขตและหน้าท่ีการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์  จริยธรรมทางการพยาบาล ข้อบังคับ
ตา่ง  ๆท่ีเก่ียวข้องกบัข้อจ ากัดและเง่ือนไขของการปฏิบตัวิชิาชีพพยาบาล 

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

3.2 แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพฒันาศาสตร์ทางวิชาชีพน ามาประยุกต์ใช้ใน
การพฒันาทกัษะในการปฏิบตักิารพยาบาล 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.3  ตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทวิชาชีพภายใต้พระราชบญัญัติกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริยธรรมทางการพยาบาล ข้อบังคับ
ตา่ง  ๆท่ีเก่ียวข้องกบัข้อจ ากัดและเง่ือนไขของการปฏิบตัวิชิาชีพพยาบาล 

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

3.4 รัก เต็มใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ เพ่ือน าความก้าวหน้าสู่
วชิาชีพ 

4.96 0.21 มากท่ีสดุ 

3.5 มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ     

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.6 ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบตัิงานของตนเองเพ่ือพฒันาอาชีพ เพ่ือสามารถ
ให้การพยาบาลในระดบัสากลได้  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.7 ตระหนกัถึงความส าคญัการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ติดตามความรู้ใหม่ๆ
และก้าวทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อ่ืนๆ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่อ)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
3.8 สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบตักิารพยาบาลและการผดงุครรภ์ ตดัสินใจเชิงจริยธรรม และน าไปใช้ใน
การให้การพยาบาลอย่างเหมาะสม 

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 

3.9 ปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดีทัง้การด ารงตนและการปฏิบตังิานในหน้าท่ี 4.96 0.21 มากท่ีสดุ 
3.10 ให้บริการทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ และกระบวนการ
พยาบาล    

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

3.11 ควบคุม ก ากับตนหรือผู้ ร่วมงานในวิชาชีพให้ปฏิบตัิหน้าท่ีตาม พรบ.
วชิาชีพ การพยาบาลและการผดงุครรภ์ 

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

3.12 น าข้อมลูย้อนกลับ (feed back) ท่ีได้จากแหล่งต่างๆ ไปใช้เพ่ือการ
ปรับปรุง พฒันาทกัษะในการให้บริการ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.13 มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการพยาบาลกับ
หน่วยงาน/องค์กรท่ีตนเองปฏิบตังิานอยู่   

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

รวม 4.96 0.16 มากที่สุด 
4. สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership)  
4.1 ศึกษาสถานการณ์ทัง้ในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต จากผลกระทบ
ภายนอกทัง้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคมและเทคโนโลยีมาวาง
แผนการปฏิบตังิานในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกบันโยบาย วสิยัทศัน์ขององค์กร 

4.78 0.52 มากท่ีสดุ 

4.2 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ๆให้กับ
หน่วยงาน เพ่ือน ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงท่ีมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.3 มีความคดิสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดและกล้าตดัสินใจในการปฏิบตังิาน 4.96 0.21 มากท่ีสดุ 
4.4 มีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
สามารถแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ปกติและฉกุเฉิน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.5 มีความสามารถในการให้เหตผุลทางวิชาการเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนมีความคิด
คล้อยตาม และสามารถปฏิบตังิานได้เป็นผลส าเร็จ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.6 ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้สามารถเจรจาต่อรองกับสหสาขาวิชาชีพ
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการดแูลผู้ ป่วย  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่อ)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
4.7 สามารถให้ค าปรึกษาหรือเป็นพ่ีเลีย้งทางด้านสขุภาพ เพ่ือน าไปใช้ปฏิบตัิได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ 

4.78 0.42 มากท่ีสดุ 

4.8 ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีของหน่วยงาน/องค์กร 4.83 0.49 มากท่ีสดุ 
4.9 แสดงความเป็นผู้น าและมีความรู้ทางวิชาการท่ีเกือ้กูลประโยชน์ต่อ
สาธารณสขุ และสงัคม   

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

รวม 4.91 0.15 มากที่สุด 
5.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตพิยาบาลเชงิระบบ (System-Based Practice) 
5.1. ความรู้ ความเข้าใจ ถึงความเช่ือมโยงของนโยบายระบบสขุภาพ ปัจจัยทาง
สงัคม เศรษฐกิจ ท่ีมีผลตอ่การให้บริการ 

4.78 0.42 มากท่ีสดุ 

5.2 มีความรู้ ความเข้าใจในการประยกุต์ใช้กระบวนการพยาบาล เพ่ือให้การ
ดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างเหมาะสม 

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

5.3 ค านึงถึงปัจจัยทางสงัคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายในการให้บริการ
สขุภาพของหน่วยงาน เพ่ือให้การดแูลสขุภาพผู้ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างเหมาะสม 

4.83 0.39 มากท่ีสดุ 

5.4 ให้ความส าคัญการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการ 

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

5.5 ให้การดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ โดยบริหารจดัการทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 4.83 0.39 มากท่ีสดุ 
5.6 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดแูลสขุภาพของผู้ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างมีประสทิธิภาพ 

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 

5.7 เลือกใช้วิธีแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบททางสขุภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลง   

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

5.8 ประเมนิความต้องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลมุ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
5.9 วางแผนการดแูลสขุภาพร่วมกัน ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ ป่วยและ
ญาต ิอย่างมีประสทิธิภาพ เหมาะสม คุ้มคา่ 

4.96 0.21 มากท่ีสดุ 

5.10 ปฏิบตัิการพยาบาลโดยค านึงถึงนโยบายในการให้บริการด้านสขุภาพของ
หน่วยงาน/องค์กร และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สงูสดุ     

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 

5.11 ก ากบั ตดิตาม ประสานงาน และสนบัสนนุให้การดแูลผู้ ป่วยเป็นไปตาม
แผน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 



  401 

รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่อ)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
5.12 บนัทึกรายงานทางการพยาบาลท่ีสามารถสะท้อนการใช้กระบวนการ
พยาบาลท่ีมีคณุภาพ 

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

5.13 ประเมนิผลลพัธ์ทางการพยาบาล เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงคณุภาพ
การบริการ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

5.14 ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการได้รับบริการท่ีดี 

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

รวม 4.91 0.20 มากที่สุด 
6. สมรรถนะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology) 
6.1 มีความรู้ ความเข้าใจการส่ือสารในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสมกับ เวลา 
สถานท่ี โอกาส และบคุคล 

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 

6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบนัทึกข้อมลู ส่งข้อมลู รับข้อมลูด้านสขุภาพของ
ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(Personal Health Records: PHRs)  

4.78 0.42 มากท่ีสดุ 

6.3 ตระหนกัถึงความส าคญัของการส่ือสารกบัผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 4.83 0.39 มากท่ีสดุ 
6.4 สนับสนุนการด าเนินงานสารสนเทศผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics performance support system) 

4.57 0.66 มากท่ีสดุ 

6.5 ให้ความส าคญักบัการบนัทึกข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ
ไว้เป็นความลบั 

4.78 0.52 มากท่ีสดุ 

6.6 สามารถส่ือสารกบัผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ ญาต ิและบุคลากรในทีมสขุภาพได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 

6.7 มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และบริหารความยัดแย้งในทีม/ระหว่างทีม
สขุภาพ ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการและญาต ิ

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

6.8 ใช้ศพัท์ทางเทคนิคในการส่ือสารทางการแพทย์กับกลุ่มวิชาชีพ/ทีมสห
สาขา อย่างถกูต้อง 

4.70 0.56 มากท่ีสดุ 

6.9 ใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร เพ่ือมุง่สูค่วามเป็นสากลในการดแูลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการ     

4.80 0.56 มากท่ีสดุ 

6.10 สามารถสืบค้นข้อมลูด้านสขุภาพจากแหล่งความรู้ต่างๆท่ีเช่ือถือได้ผ่าน
เครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้ในประเทศหรือต่างประเทศได้ 

4.78 0.42 มากท่ีสดุ 
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รูปแบบมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่อ)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
6.11 สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ (Technology based learning) เช่น 
การศกึษาด้วยตนเองผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การให้ความรู้กบัผู้ป่วยทางวีดทิศัน์  

4.70 0.47 มากท่ีสดุ 

6.12 สามารถใช้ ข้อมูลระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Management 
Information System: MIS) เพ่ือการวิเคราะห์ตัดสินใจและน ามาใช้ในการ
ให้บริการทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 

4.87 0.34 มากท่ีสดุ 

6.13 สามารถแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารด้านสขุภาพระหว่างหน่วยงานในระบบ
สขุภาพ(Health Information Exchange: HIE) ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์    

4.74 0.45 มากท่ีสดุ 

6.14 สามารถเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารทางสขุภาพผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.74 0.45 มากท่ีสดุ 
6.15 สามารถใช้ข้อมลูทางสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน ประสาน และพัฒนา
คณุภาพดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ 

4.83 0.39 มากท่ีสดุ 

รวม 4.79 0.28 มากที่สุด 
7.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement) 
7.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ตามท่ีหน่วยงาน/องค์กรก าหนด 

4.78 0.52 มากท่ีสดุ 

7.2 มีความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการพยาบาลของ
หน่วยงาน/องค์กร 

4.83 0.49 มากท่ีสดุ 

7.3 ค้นหาความรู้เพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน แลกเปล่ียนองค์
ความรู้ทางการพยาบาลทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน/องค์กร 

4.87 0.42 มากท่ีสดุ 

7.4 ศกึษา ค้นคว้าวธีิการปฏิบตัท่ีิดี เช่น นวตักรรมการดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 4.78 0.42 มากท่ีสดุ 
7.5 ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยใน
การปฏิบตังิาน 

4.74 0.54 มากท่ีสดุ 

7.6 ให้ความส าค ัญกับพฤติกรรมในการปฏิบ ัติงานที่ยึดหล ักความ
ปลอดภัยอย่างสม ่าเสมอ 

4.83 0.49 มากท่ีสดุ 

7.7 สนับสนุนการจัดการความรู้ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/
องค์กร ของตน 

4.96 0.21 มากท่ีสดุ 

7.8 ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับประกัน
คณุภาพของหน่วยงาน/องค์กร 

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่อ)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
7.9 ปฏิบตัติามแผนการปฏิบตังิานท่ีหน่วยงาน/องค์กรก าหนด 4.74 0.92 มากท่ีสดุ 
7.10 ปฏิบัติการพยาบาลท่ีไม่ท าให้เกิดผลกระทบกับการให้บริการผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวญิญาณ   

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 

7.11 ตรวจสอบความปลอดภยัในการปฏิบตังิานอย่างสม ่าเสมอ 4.78 0.46 มากท่ีสดุ 
7.12 บนัทึกอบุตักิารณ์เส่ียง จดัเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ และน าความเส่ียง
ไปวางแผนการบริหารความเส่ียง 

4.91 0.29 มากท่ีสดุ 

7.13 ประเมนิตนเอง การค้นหาความเส่ียง น าไปพฒันาแนวทางการปฏิบตังิาน 4.83 0.39 มากท่ีสดุ 
7.14  วิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ น ามาปรับปรุง
กระบวนการ/ลดขัน้ตอนการปฏิบตั ิเพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

7.15 ประเมินผลคุณภาพทางการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพการ
พยาบาล และจากผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพการบริการ
อย่างตอ่เน่ือง 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

7.16 น าผลการประเมินคณุภาพจากภายนอกมาใช้ในการปรับปรุง พฒันา
คุณภาพการพยาบาล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับหน่วยงาน/
องค์กรอ่ืน 

4.74 0.54 มากท่ีสดุ 

 7.17 ปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างต่อ เ น่ือง 
(Continuous Quality Improvement; CQI) โดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

รวม 4.86 0.29 มากที่สุด 
8.  สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 
8.1 เข้าใจขอบเขต/บทบาทของการท าหน้าท่ีประสานงานในทีม 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
8.2 ความรู้ความเข้าใจบทบาทของตนเองท่ีมีต่องานท่ีรับผิดชอบ และเข้าใจ
บทบาทของสมาชิกอ่ืนๆ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

8.3 ตระหนักถึงหน้าท่ีในการประสานการท างานในทีมเพ่ือให้การบริการมี
ประสทิธิภาพ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

8.4 ตระหนกัถึงความส าคญัของสมาชิกทุกคนในทีมการพยาบาลและทีมสห
สาขาวชิาชีพ 

4.96 0.21 มากท่ีสดุ 
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่อ)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
8.5 ให้ความส าคัญกับสมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมกันในการก าหนด
มาตรฐานการท างาน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

8.6 น าความคิดเห็นของสมาชิก มาประมวลผลใช้ประกอบการตดัสินใจใน
การปฏิบตังิาน 

4.78 0.52 มากท่ีสดุ 

8.7 ประสานความร่วมมือในทีม ระหว่างทีม สร้างเครือข่าย ระหว่าง
หน่วยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยให้การช่วยเหลือระหว่างสมาชิก การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

8.8 สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัสมาชิกในทีม กล่าวถึงสมาชิกในทีมอย่างสร้างสรรค์
ช่ืนชม ให้ก าลงัใจ แสดงน า้ใจ สง่เสริมความสามคัคี      

4.78 0.42 มากท่ีสดุ 

8.9 ปฏิบตัติามคา่นิยมของทีมและกฎระเบียบท่ีก าหนด 4.78 0.85 มากท่ีสดุ 
8.10 พฒันาศกัยภาพการท าหน้าท่ีของตนในทีมให้มีประสิทธิภาพ 4.83 0.83 มากท่ีสดุ 
8.11 ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ ไว้วางใจ ให้เกียรติ และเคารพในมมุมอง/
ความคดิเห็นท่ีแตกต่างของแต่ละบคุคลในทีมสขุภาพ 

4.83 0.83 มากท่ีสดุ 

8.12 ให้ความช่วยเหลือแบ่งปันความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ แบ่งปัน
ภาระงาน และแบง่บนัผลประโยชน์ซึ่งกนัและกนั 

4.83 0.83 มากท่ีสดุ 

รวม 4.90 0.33 มากที่สุด 
9.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตกิารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ (Evidence-Based Practice) 
9.1 ศกึษาหาความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัจากการสืบค้นแหล่งข้อมลูต่างๆท่ีมีความ
เช่ือถือได้ และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

4.70 0.56 มากท่ีสดุ 

9.2 ตดัสินใจเลือกงานวิจัยตามระดบัความน่าเช่ือถือ หรือจากหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ท่ีมีแนวปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ มาใช้ในกระบวนการพยาบาลได้สอดคล้อง
กบัสภาวการณ์ของผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 

4.74 0.54 มากท่ีสดุ 

9.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและท่ี
เก่ียวข้องรวมทัง้ประสบการณ์และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ท่ี
ปลอดภยัและมีคณุภาพในการให้บริการผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 

4.91 0.42 มากท่ีสดุ 
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รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่คาดหวังส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ (ต่อ)  
 

สมรรถนะเชงิวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ระดับสมรรถนะเชงิวชิาชีพ 
การพยาบาลที่คาดหวัง 

 ̅ SD แปลผล 
9.4 ใช้ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์มาบูรณาการปรับปรุง พฒันา
คณุภาพการปฏิบตักิารพยาบาล ก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานอย่าง
สร้างสรรค์และมีประสทิธิภาพ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

9.5 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติตาม
หลกัฐานเชิงประจกัษ์และน าปรับปรุงการให้บริการอย่างตอ่เน่ือง 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

9.6 ใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์พฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจากการ
ปฏิบตังิานประจ าพฒันาสูง่านวจิยั (Routine to Research: R to R)  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

9.7 แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลลัพธ์ทางการพยาบาล จากการใช้ข้อมลู/แนวทางท่ีได้
จากหลกัฐานเชิงประจักษ์ ระหว่างผู้ปฏิบตัิหรือผู้ เช่ียวชาญในสาขาการพยาบาล
เดียวกนั 

4.78 0.42 มากท่ีสดุ 

รวม 4.89 0.18 มากท่ีสดุ 

ผลรวมทัง้หมด 4.87 0.19 มากที่สุด 
 

การน ารูปแบบสมรรถนะไปใช้ในการพฒันาสมรรถนะพยาบาล 
 
 การน ารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ ทีได้พัฒนาตามกระบวนการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
สมรรถนะพยาบาลนัน้ สามารถน าไปใช้ได้ทัง้ระดบับุคคล หน่วยงาน/องค์กร สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ
เพื่อให้มีสอดคล้องกบัความต้องการจ าเป็นในการพฒันาได้อยา่งเป็นระบบ โดยสรุปขัน้ตอนของการน า
รูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ ได้
แผนภาพ ดงันี ้
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แผนภาพแสดงขัน้ตอนการน ารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลไปใช้  
เพื่อรองรับ  

การพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศกึษานโยบายท่ีก าหนดโดยหนว่ยงาน/องค์กร 
ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพพยาบาล 

ก าหนดรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
ท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 

และ 
สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาลท่ีคาดหวงั 

 

พฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล 
ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีคาดหวงั 

ตามล าดบั 
ความต้องการจ าเป็นในการพฒันา 

 

ประเมินความต้องการจ าเป็น 
ในการพฒันา 

สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล 
สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 

สร้างแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
และ 

ประเมินสมรรถนะพยาบาลตามจริง 
 

ประเมินผลการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
การพยาบาล 

 

ก าหนดแนวทางในการพฒันาสมรรถนะ 
ท่ีสอดคล้องกบัต้องการจ าเป็น 

ในการพฒันา 
สมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล 

สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
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ภาคผนวก ซ  

 

แบบประเมินสมรรถนะเชิงวชิาชีพที่จ าเป็น 

ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
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                               แบบสอบถามชุดที่     

 

แบบสอบถาม 

 

เร่ือง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  
สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามฉบับนีจ้ัดท าขึน้เพื่อประเมินรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยข้อมูลท่ีได้รับสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพการพยาบาล สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือได้ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการทางการพยาบาลในอนาคต ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่ประการใด ขอให้ผู้ ตอบแบบสอบถามตอบตามความเป็นจริง และผู้ วิจัย
ขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี  ้

 

แบบสอบถามฉบับนีป้ระกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ 

 

ตอนที่ 1  ข้อมลูพืน้ฐาน 
 

ตอนที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  
  สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ  

 

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 

เรือเอกหญิง อรวรรณ สพุรรณภพ 

 

 นกัศกึษาปริญญาเอก สาขาพฒันศกึษา ภาควิชาพืน้ฐานทางการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องหน้าข้อความตามความเป็นจริง 
1.  เพศ   

   ชาย       หญิง 
 

2.  สถานะภาพ 

  หวัหน้า/รองหวัหน้า        ระดบัปฏิบติัการ        
 

3.  อาย ุ

   20-30 ปี         31-40 ปี         41-50 ปี         51 ปี ขึน้ไป 
 

4.  ระดบัการศกึษา 

   ปริญญาตรี      ปริญญาโท         ปริญญาเอก 
 

5.  ประสบการณ์การท างานในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ 

   ไม่เกิน 1 ปี    1-2 ปี        2-3 ปี  

   3-5 ปี    มากกวา่ 5 ปี   
 

6.  หนว่ยงานในสงักัดในสงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 

   โ รงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า      โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ    

   โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ     วทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ    
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ตอนที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต   
 สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
ค าชีแ้จง  โปรดให้คะแนนโดยท าเคร่ืองหมาย √ ลงในแบบประเมินท่ีตรงกบัระดบัสมรรถนะของ
ทา่น ในแตล่ะตวัชีว้ดัตอ่ไปนีว้า่อยูใ่นระดบัใด  

 

สมรรถนะและตัวชีว้ัด 

ระดับสมรรถนะของท่าน 
ตามสภาพจริง 

1 2 3 4 5 

น้อ
ยที่
สดุ

 

น้อ
ย 

ปา
นก
ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่
สดุ

 

1.  สมรรถนะด้านการดูแลที่ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) ตัวชีว้ัด
สมรรถนะ ได้แก่ 
K1a มีความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไปประยกุต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาสขุภาพของผู้ป่วย 

     

K1b มีความรู้ ความเข้าใจในการดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการแตล่ะคนอย่างเป็นองค์รวม 
ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม จิตวญิญาณ   

     

A1a ตระหนกัถึงความส าคญัของบรูณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล 
วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน  และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติของมนุษย์ น ามาใช้ใน
การพฒันาตนเองเพ่ือการแสดงออกทางวชิาชีพอย่างเหมาะสมทัง้  4 ด้าน ได้แก่  การ
สง่เสริม การป้องกัน การรักษา การฟืน้ฟู 

     

A1b เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยและญาตเิข้ามามีสว่นร่วมในการวางแผนการดแูลอย่าง
เหมาะสม 

     

A1c ให้ความส าคญักับแผนการดแูลท่ีเหมาะสมกบัพืน้ฐานทางวฒันธรรม ประเพณี 
ความเช่ือ ท่ีจะช่วยส่งเสริมการดแูลสขุภาพของตนเอง 

     

S1a มีทกัษะในการปฏิบตักิารพยาบาลอย่างถกูต้อง เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการ 

     

S1b ให้การพยาบาลโดยค านึงถึงสทิธิผู้ป่วยเป็นส าคญั      

S1c ให้การดแูลแบบผสมผสานความรู้ทางการพยาบาลกับการดแูลเชิงจิตวทิยาสงัคม
และการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน าการดแูลสขุภาพ สง่เสริม
สขุภาพ การดแูลด้านสวสัดกิารสงัคม 

     

S1d ให้การดแูลทกุมิตภิาวะสขุภาพของปัจเจกบคุคลอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตย่งัไม่
เจ็บป่วยจนวาระสดุท้ายของการเจ็บป่วย 
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สมรรถนะและตัวชีว้ัด 

ระดับสมรรถนะของท่าน 
ตามสภาพจริง 

1 2 3 4 5 

น้อ
ยที่
สดุ

 

น้อ
ย 

ปา
นก
ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่
สดุ

 

2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military 
Medicine) ตัวชีว้ดัสมรรถนะ ได้แก่ 
K2a มีความรู้ในการให้บริการด้านสขุภาพส าหรับผู้ ท่ีจะปฏิบตังิานทางทะเลทัง้
สขุภาพทางกายและจิต  

     

K2b สามารถบูรณาการความรู้ในการให้บริการแก่ทหารเก่ียวกบัการสง่เสริม
สขุภาพ การป้องกนัควบคมุโรค การรักษาพยาบาลและการฟืน้ฟูสขุภาพ 

     

K2c พฒันาความรู้ งานวจิยั เพ่ือให้การดแูล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่ทหารได้อย่างมี
คณุภาพ 

     

K2d ให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตนเม่ือเกิดสาธารณภยั /ภยั
พบิตั ิทัง้ในระยะก่อนเกิด ขณะเกิด และหลงัเกิด   

     

K2e บรูณาการความรู้ มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตักิารพยาบาลในสถานการณ์  
สาธารณภยั/ภยัพบิตัไิด้   

     

A2a ตระหนกัและให้ความส าคญัในการพฒันาความสามารถของตนเองในการ
ดแูล ป้องกนั การพยาบาลแก่ผู้ประสบภยัทางทะเล 

     

A2b ตระหนกัถึงความส าคญัและให้การสนบัสนนุการปฏิบตักิารทางทหารของ
กองทพัในทกุสถานการณ์ 

     

A2c ตระหนกัถึงความส าคญัในบทบาทของตนเองในการท างานร่วมกบัทีมสขุภาพ
เม่ือเกิดสาธารณภยั/ภยัพบิตั ิ

     

A2d สนบัสนนุการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/ภยัพบิตัใินทกุสถานการณ์ โดย
ไมจ่ าแนกเชือ้ชาต ิและศาสนา 

     

A2e ให้ความส าคญัและสง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยเหลือ
ตนเองและผู้ อ่ืนเม่ือเกิดสาธารณภยั/ภยัพบิตัิ 

     

S2a ให้การดแูลผู้ประสบภัยทางทะเลในภาวะฉกุเฉิน ตัง้แต ่การปฐมพยาบาล 
ด าเนินการเคล่ือนย้าย ส่งตอ่ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการจากจุดเกิดเหต ุสง่ตอ่สถานพยาบาลท่ี
เหมาะสม 

     

S2b ให้การดแูลผู้ประสบภยัทางทะเลเพ่ือฟืน้ฟสูขุภาพ ทัง้ด้านร่างกาย และจิตใจ      
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S2c ให้การดแูลสขุภาพทหารเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพให้สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามภารกิจของกองทพั   

     

S2d สามารถด าเนินการเคล่ือนย้าย สง่ตอ่ และสง่กลบัผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บจาก
ภาคสนามได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

     

S2e ให้การพยาบาลทหารท่ีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม        

S2f ประเมนิสถานการณ์จากการเจ็บป่วย น ามาทบทวน/ปรับแผนในการให้การ
บริการท่ีเหมาะสม 

     

3. สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ตัวชีว้ัดสมรรถนะ ได้แก่ 
K3a เข้าใจขอบเขตและหน้าท่ีการปฏิบตังิานภายใต้พระราชบญัญัติกฎหมายวชิาชีพ
การพยาบาลและ การผดงุครรภ์  จริยธรรมทางการพยาบาล ข้อบงัคบัต่าง  ๆท่ีเก่ียวข้อง
กบัข้อจ ากดัและเง่ือนไขของการปฏิบตัิวชิาชีพพยาบาล 

     

K3b แสวงหาความรู้ใหม่ๆ  เพ่ือพฒันาศาสตร์ทางวชิาชีพน ามาประยกุต์ใช้ในการ
พฒันาทกัษะในการปฏิบตักิารพยาบาล 

     

A3a ตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทวชิาชีพภายใต้พระราชบญัญัตกิฎหมาย
วชิาชีพการพยาบาลและ การผดงุครรภ์ จริยธรรมทางการพยาบาล ข้อบงัคบัต่าง  ๆท่ี
เก่ียวข้องกบัข้อจ ากัดและเง่ือนไขของการปฏิบตัวิิชาชีพพยาบาล 

     

A3b รัก เตม็ใจ และมุง่มัน่ในการปฏิบตัิงานในวชิาชีพ เพ่ือน าความก้าวหน้าสู้วชิาชีพ      

A3c มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ     

     

A3d พฒันาเป้าหมายในการปฏิบตังิานของตนเองเพ่ือพฒันาอาชีพ เพ่ือสามารถให้
การพยาบาลในระดบัสากลได้  

     

A3e ตระหนกัถึงความส าคญัการพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง ติดตามความรู้ใหม่ๆและ
ก้าวทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อ่ืนๆ 

     

S3a สามารถวิเคราะห์ประเดน็จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตัิการ
พยาบาลและการผดงุครรภ์ ตดัสินใจเชิงจริยธรรม และน าไปใช้ในการให้การพยาบาล
อย่างเหมาะสม 
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S3b ปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดีทัง้การด ารงตนและการปฏิบตังิานในหน้าท่ี       

S3c ให้บริการทางการพยาบาลตามมาตรฐานวชิาชีพ และกระบวนการพยาบาล         

S3d ควบคมุ ก ากบัตนหรือผู้ ร่วมงานในวชิาชีพให้ปฏิบตัหิน้าท่ีตาม พรบ.วชิาชีพ 
การพยาบาลและการผดงุครรภ์ 

     

S3e น าข้อมลูย้อนกลบั (feed back) ท่ีได้จากแหลง่ตา่งๆ ไปใช้เพ่ือการปรับปรุง 
พฒันาทกัษะในการให้บริการ 

     

S3f มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัทิางการพยาบาลกบัหน่วยงาน/
องค์กรท่ีตนเองปฏิบตังิานอยู่   

     

4. สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) ตัวชีว้ัดสมรรถนะ ได้แก่ 

K4a ศกึษาสถานการณ์ทัง้ในปัจจบุนัและคาดการณ์อนาคต จากผลกระทบภายนอกทัง้
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และทางสงัคมและเทคโนโลยีมาวางแผนการปฏิบตังิานใน
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย วสิยัทศัน์ขององค์กร 

     

A4a ให้ความส าคญักบัการพฒันาวธีิการท างานในรูปแบบใหม่ๆ ให้กบัหน่วยงาน เพ่ือ
น ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงท่ีมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 

     

A4b มีความคดิสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดและกล้าตดัสินใจในการปฏิบตังิาน      

S4a มีความสามารถในการวิเคราะห์และตดัสินใจ มีวฒุิภาวะทางอารมณ์ สามารถ
แก้ปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ปกติและฉกุเฉิน 

     

S4b มีความสามารถในการให้เหตผุลทางวชิาการเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนมีความคดิคล้อย
ตาม และสามารถปฏิบตัิงานได้เป็นผลส าเร็จ 

     

S4c ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้สามารถเจรจาตอ่รองกบัสหสาขาวชิาชีพอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องในการดแูลผู้ป่วย  

     

S4d สามารถให้ค าปรึกษาหรือเป็นพ่ีเลีย้งทางด้านสขุภาพ เพ่ือน าไปใช้ปฏิบตัิได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ 

     

S4e ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีของหน่วยงาน/องค์กร      

S4f แสดงความเป็นผู้น าและมีความรู้ทางวชิาการท่ีเกือ้กลูประโยชน์ตอ่สาธารณสขุ 
และสงัคม   
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5.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) ตัวชีว้ัด สมรรถนะ 
ได้แก่ 

K5a มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความเช่ือมโยงของนโยบายระบบสขุภาพ ปัจจยัทาง
สงัคม เศรษฐกิจ ท่ีมีผลตอ่การให้บริการ 

     

K5b มีความรู้ ความเข้าใจในการประยกุต์ใช้กระบวนการพยาบาล เพ่ือให้การดแูล
ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างเหมาะสม 

     

A5a ค านึงถึงปัจจยัทางสงัคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายในการให้บริการ
สขุภาพของหน่วยงาน เพ่ือให้การดแูลสขุภาพผู้ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างเหมาะสม 

     

A5b ให้ความส าคญัการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ      

S5a ให้การดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ โดยบริหารจดัการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า       

S5b คดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง  ๆมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดแูลสขุภาพของผู้ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

S5c เลือกใช้วธีิแก้ปัญหาท่ีมีประสทิธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ทางสขุภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลง   

     

S5d ประเมนิความต้องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลมุ      

S5e วางแผนการดแูลสขุภาพร่วมกนั ระหว่างทีมสหสาขาวชิาชีพผู้ ป่วยและญาต ิ
อย่างมีประสทิธิภาพ เหมาะสม คุ้มคา่ 

     

S5f ปฏิบตักิารพยาบาลโดยค านึงถึงนโยบายในการให้บริการด้านสขุภาพของ
หน่วยงาน/องค์กร และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สงูสดุ     

     

S5g ก ากบั ตดิตาม ประสานงาน และสนบัสนนุให้การดแูลผู้ป่วยเป็นไปตามแผน       

S5h บนัทึกรายงานทางการพยาบาลท่ีสามารถสะท้อนการใช้กระบวนการพยาบาล
ท่ีมีคณุภาพ 

     

S5i ประเมนิผลลพัธ์ทางการพยาบาล เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงคณุภาพการ
บริการ 

     

S5j ปรับปรุง พฒันาคณุภาพการบริการอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ
ได้รับบริการท่ีดี 
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6. สมรรถนะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information 
Technology) ตัวชีว้ัดสมรรถนะ ได้แก่ 

K6a มีความรู้ ความเข้าใจการส่ือสารในรูปแบบตา่งๆอย่างเหมาะสมกบั เวลา 
สถานท่ี โอกาส และบุคคล 

     

K6b มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบนัทึกข้อมลู สง่ข้อมลู รับข้อมลูด้านสขุภาพของ
ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์(Personal Health Records: PHRs)  

     

A6a ตระหนกัถึงความส าคญัของการส่ือสารกบัผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ      

A6b สนบัสนนุการด าเนินงานสารสนเทศผา่นระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics 
performance support system) 

     

A6c ให้ความส าคญักับการบนัทึกข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผู้ป่วย/ผู้ รับบริการไว้
เป็นความลบั 

     

S6a สามารถส่ือสารกบัผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ญาต ิและบุคลากรในทีมสขุภาพได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

     

S6b มีทกัษะในการเจรจาตอ่รอง และบริหารความยัดแย้งในทีม/ระหวา่งทีมสขุภาพ 
ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการและญาติ 

     

S6c ใช้ศพัท์ทางเทคนิคในการส่ือสารทางการแพทย์กบักลุม่วชิาชีพ/ทีมสหสาขา 
อย่างถกูต้อง 

     

S6d ใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร เพ่ือมุง่สูค่วามเป็นสากลในการดแูลผู้ป่วย/
ผู้ รับบริการ     

     

S6e สามารถสืบค้นข้อมลูด้านสขุภาพจากแหล่งความรู้ต่างๆท่ีเช่ือถือได้ผ่านเครือข่าย
อิเลก็ทรอนิกส์ทัง้ในประเทศหรือตา่งประเทศได้ 

     

S6f สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ (Technology based learning) เช่น 
การศกึษาด้วยตนเองผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การให้ความรู้กบัผู้ป่วยทางวีดทิศัน์  

     

S6g สามารถใช้ข้อมลูระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Management Information 
System: MIS) เพ่ือการวเิคราะห์ตดัสินใจและชีน้ าแนวทางการให้บริการทางการ
พยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
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S6h สามารถแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารด้านสขุภาพระหว่างหน่วยงานในระบบ
สขุภาพ(Health Information Exchange: HIE) ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์    

     

S6i สามารถเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารทางสขุภาพผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ      

S6j สามารถใช้ข้อมลูทางสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุ ประสาน และพฒันาคณุภาพ
ดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ 

     

7.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement) 
ตัวชีว้ัดสมรรถนะ ได้แก่ 

K7a มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภยัในการปฏิบตังิานตามท่ี
หน่วยงาน/องค์กรก าหนด 

     

K7b มีความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการพยาบาลของ
หน่วยงาน/องค์กร 

     

K7c ค้นหาความรู้เพิม่เติมมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน แลกเปล่ียนองค์ความรู้
ทางการพยาบาลทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน/องค์กร 

     

K7d ศกึษา ค้นคว้าวธีิการปฏิบตัท่ีิดี เช่น นวตักรรมการดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ       

A7a ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภยัในการ
ปฏิบตังิาน 

     

A7b ให้ความส าคญักับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ียึดหลักความปลอดภัย
อย่างสม ่าเสมอ 

     

A7c สนับสนนุการจัดการความรู้ หรือการพฒันาการปฏิบตังิานในหน่วยงาน/องค์กร 
ของตน 

     

A7d ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัประกนัคณุภาพของ
หน่วยงาน/องค์กร 

     

S7a ปฏิบตัติามแผนการปฏิบตังิานท่ีหน่วยงาน/องค์กรก าหนด      

S7b ปฏิบตักิารพยาบาลท่ีไมท่ าให้เกิดผลกระทบกับการให้บริการผู้ป่วย/
ผู้ รับบริการทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวญิญาณ   
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S7c ตรวจสอบความปลอดภยัในการปฏิบตังิานอย่างสม ่าเสมอ      

S7d บนัทึกอบุตักิารณ์เส่ียง จดัเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ และน าความเส่ียงไปวาง
แผนการบริหารความเส่ียง 

      

S7e ประเมนิตนเอง การค้นหาความเส่ียง น าไปพฒันาแนวทางการปฏิบตังิาน       

S7f  วเิคราะห์กระบวนการดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ น ามาปรับปรุงกระบวนการ/ลด
ขัน้ตอนการปฏิบตั ิเพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการ 

     

S7g ประเมนิผลคณุภาพทางการพยาบาล ตามมาตรฐานวชิาชีพการพยาบาล และ
จากผู้ป่วย/ผู้ รับบริการน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพการบริการอย่างตอ่เน่ือง 

     

S7h น าผลการประเมนิคณุภาพจากภายนอกมาใช้ในการปรับปรุง พฒันาคณุภาพ
การพยาบาล เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนักับหน่วยงาน/องค์กรอ่ืน 

     

 S7i ปรับปรุงคณุภาพการดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างตอ่เน่ือง (Continuous 
Quality Improvement; CQI) โดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ 

     

8.  สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) ตัวชีว้ัด
สมรรถนะ ได้แก่ 

K8a เข้าใจขอบเขต/บทบาทของการท าหน้าท่ีประสานงานในทีม      

K8b ความรู้ความเข้าใจบทบาทของตนเองท่ีมีตอ่งานท่ีรับผดิชอบ และเข้าใจ
บทบาทของสมาชิกอ่ืนๆ 

     

A8a ตระหนกัถึงหน้าท่ีในการประสานการท างานในทีมเพ่ือให้การบริการมี
ประสทิธิภาพ 

     

A8b ตระหนกัถึงความส าคญัของสมาชิกทกุคนในทีมการพยาบาลและทีมสหสาขา
วชิาชีพ 

     

A8c ให้ความส าคญักบัสมาชิกทกุคนในทีมมีส่วนร่วมกันในการก าหนดมาตรฐาน
การท างาน 

     

S8a ฟังความคดิเห็นของสมาชิก น ามาประมวลผลใช้ประกอบการตดัสนิใจในการ
ปฏิบตังิาน 
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S8b ประสานความร่วมมือในทีม ระหว่างทีม สร้างเครือขา่ย ระหวา่งหน่วยงาน/
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยให้การช่วยเหลือระหว่างสมาชิก การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

     

S8c สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีม กล่าวถึงสมาชิกในทีมอย่างสร้างสรรค์ช่ืน
ชม ให้ก าลงัใจ แสดงน า้ใจ สง่เสริมความสามคัคี      

     

S8d ปฏิบตัติามคา่นิยมของทีมและกฎระเบียบท่ีก าหนด      

S8e พฒันาศกัยภาพการท าหน้าท่ีของตนในทีมให้มีประสิทธิภาพ      

S8f ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ ไว้วางใจ ให้เกียรติ และเคารพในมมุมอง/ความ
คดิเห็นท่ีแตกต่างของแต่ละบุคคลในทีมสขุภาพ 

     

S8g ให้ความช่วยเหลือแบง่ปันความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ แบง่ปันภาระงาน 
และแบง่บนัผลประโยชน์ซึ่งกนัและกนั 

     

9.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Practice) ตัวชีว้ดัสมรรถนะ ได้แก่ 

K9a ศกึษาหาความรู้ท่ีเป็นปัจจบุนัจากการสืบค้นแหลง่ข้อมลูตา่งๆท่ีมีความเช่ือถือ
ได้ และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

     

A9a ตดัสนิใจเลือกงานวจิยัตามระดบัความน่าเช่ือถือ หรือจากหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ท่ีมีแนวปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ มาใช้ในกระบวนการพยาบาลได้สอดคล้องกบั
สภาวการณ์ของผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 

     

S9a สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวชิาชีพและท่ีเก่ียวข้อง
รวมทัง้ประสบการณ์และหลกัฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ท่ีปลอดภัยและมี
คณุภาพในการให้บริการผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 

     

S9b ใช้ผลการวจิยัหรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาบรูณาการปรับปรุง พฒันาคณุภาพ
การปฏิบตักิารพยาบาล ก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานอย่างสร้างสรรค์และ
มีประสทิธิภาพ 

     

S9c วเิคราะห์และประเมนิผลลพัธ์ท่ีได้รับจากการปฏิบตัติามหลกัฐานเชิงประจกัษ์
และปรับปรุงการให้บริการอย่างตอ่เน่ือง 
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S9d ใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์พฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจากการ
ปฏิบตังิานประจ าพฒันาสูง่านวจิยั (Routine to Research: R to R)  

     

S9e แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลลพัธ์ทางการพยาบาล จากการใช้ข้อมลู/แนวทางท่ีได้จาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ระหว่างผู้ปฏิบตัหิรือผู้ เช่ียวชาญในสาขาการพยาบาลเดียวกนั 

     

 

ตอนที่ 3 ข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะทั่วไป 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ (โดยผู้เช่ียวชาญ)  
ในการวจัิย 

 
เร่ือง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 

สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
 

 
ข้อมูลผู้วจัิย 
เรือเอกหญิง อรวรรณ สพุรรณภพ 
นกัศกึษาปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาพฒันศกึษา ภาควชิาพืน้ฐานทางการศกึษา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร 
 ต าแหน่ง อาจารย์พยาบาล  
สถานท่ีท างาน วทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ศนูย์วทิยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 
 E mail: osupanpop.3@gmail.com (081 302 5599) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษางานวจัิย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศกัดิ ์อุ่นอารมย์เลศิ 
สาขาพฒันศกึษา ภาควชิาพืน้ฐานทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
 

วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพ่ือศกึษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะวชิาชีพพยาบาลตามสภาพปัจจบุนั 
 2.  เพ่ือพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคตสงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ    
 3.  ประเมนิความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
 

วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
 เพ่ือพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวชิาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ 
 
 
 

mailto:osupanpop.3@gmail.com
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
  องค์ประกอบของสมรรถนะ ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการ
ประยกุต์ใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ หรือน าไปปฏิบตั ิและท าให้เกิดความส าเร็จในงานท่ีรับผิดชอบ 

  องค์ประกอบของสมรรถนะ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง 
ความสามารถในเชิงวิชาชีพท่ีเป็นผลจากแรงขับภายในซึ่งท าให้บุคลากรแสดงพฤติกรรม หรือท าให้เกิดการ
ปฏิบตังิานท่ีเป็นเลศิ 
  องค์ประกอบของสมรรถนะ ด้านทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถในเชิงวิชาชีพ
อันประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ ท่ีบุคลากรน ามาปรับปรุงพฤติกรรมให้เหมาะสม ในอันท่ีจะจัดการกับปัญหา
รอบตวัในสภาพสงัคมปัจจบุนั และสามารถท ากิจกรรมตา่งๆ จนก่อให้เกิดผลส าเร็จอย่างชดัเจน 
 

ค าชีแ้จงในการประเมินความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
 เอกสารฉบบันี ้เป็นแบบประเมนิความสอดคล้องของแบบสมัภาษณ์ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึน้เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสมัภาษณ์ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกบัสมรรถนะเชิงวชิาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต  สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ  ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลรอบท่ีหนึ่ง ของการใช้เทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) 
 ในการนี ้ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดสละเวลา ประเมินความสอดคล้องของ
แบบสมัภาษณ์ฉบบันี ้โดยให้ท่านพจิารณาวา่ แบบสมัภาษณ์มีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ข้อท่ี 2 ของการ
วจิยัหรือไม ่ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนประเมนิ ดงันี ้
 +1  คะแนน เม่ือท่านแน่ใจวา่ข้อค าถามมีความสอดคล้องกบังานวจิยั 
  0   คะแนน เม่ือท่านไมแ่น่ใจวา่ข้อค าถามมีความสอดคล้องกบังานวจิยั 
 -1   คะแนน เม่ือท่านแน่ใจวา่ข้อค าถามไมส่อดคล้องกบังานวจิยั 
 

 ข้อมลูท่ีได้จากการประเมินในครัง้นี ้จะน าไปวิเคราะห์หาความสอดคล้องของแบบสมัภาษณ์เพ่ือ
น าไปใช้เป็นเคร่ืองมือวิจัยต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการน าเสนอรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
 
      ขอขอบพระคณุอย่างสงู มา ณ โอกาสนี ้
        เรือเอกหญิง อรวรรณ สพุรรณภพ 
        ผู้วจิยั 
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1.  สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) หมายถึง ความรู้หรือศาสตร์ทางการพยาบาลท่ีเกิด
จากการบูรณาการเนือ้หาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ พยาบาล ผู้ ป่วย และ สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับบริบท
ทางด้านสุขภาพ โดยน าแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน มานุษยวิทยา และศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้องอ่ืนๆ รวมทัง้ข้อมลูเชิงประจกัษ์ตา่งๆ มาประยกุต์ใช้ในปฏิบตักิารพยาบาล  

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K1 ความรู้ด้านกายภาพ ชีวภาพ ปริมาณและคอมพวิเตอร์     
A1 การให้ความส าคญัและพฒันาความ สามารถในการตดัสินใจ
ทางคลินิกโดยสามารถให้การปฏิบัติในสาขาวิชาชีพอย่างมี
วจิารณญาณ 

    

S1 ทกัษะในการแก้ปัญหาอย่างมีวจิารณญาณ     
S1a บูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์
พืน้ฐานและศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชาตขิองมนุษย์น ามาใช้
ในการปฏิบตักิารพยาบาล 

    

S1b สามารถน าความรู้เก่ียวกับนโยบายทางสงัคมและเศรษฐกิจ
มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตักิารพยาบาล 

    

S1c  สามารถน าข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคม และวิชาชีพมา
เป็นแนวทางในการปฏิบตักิารพยาบาล 

    

S1d สามารถส่ือสารด้วยการพดูและการเขียนทางการพยาบาล
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

    

S1e สามารถให้การพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีความแตกต่างด้าน
วฒันธรรมได้อย่างเหมาะสม 

    

S1f สามารถให้การดแูลท่ีเหมาะกับธรรมชาติของมนุษย์ในแต่ละ
ช่วงวยั 

    

K2 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาล และการส่ือสารมาเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาทางการพยาบาล 

    

A2 ตระหนักถึงความส าคญัในการก าหนดกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การให้บริการทางการพยาบาล และการส่ือสารเพ่ือน าไปใช้เป็น
แนวทางในปฏิบตักิารพยาบาล 

    

S2 น ากลยุทธท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารและการให้บริการทาง
สขุภาพมาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิการพยาบาลเพ่ือลดปัจจัย
เส่ียง      
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1. สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้องของ
แบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
S2a น าความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพมาใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

    

S2b น าแนวทางท่ีหลากหลายมาใช้ปฏิบตัิทางการพยาบาลเพ่ือ
ลดปัจจยัเส่ียงตา่งๆ 

    

S2c น าแผนไปปฏิบตัิโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน
ชมุชน  

    

S2d ใช้ข้อมลูจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้ ป่วย ญาติ ทีมสขุภาพ  
เป็นต้น เพ่ือประเมนิประสิทธิภาพ/ ผลการปฏิบตัิการพยาบาลใน
การสง่เสริมสขุภาพ 

    

S2e น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการติดต่อส่ือสารกับผู้ ป่วย
ได้อย่างหลากหลายทัง้ด้านสง่เสริมสขุภาพ และการป้องกนัรักษา 

    

K3 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกบัความเจ็บป่วย     
A3 ตระหนกัถึงความ ส าคญัของการมีภาวะสขุภาพดี     
S3 การให้การดแูลผู้ป่วยทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ     
S3a น าหลกัการบริหารทางการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบตัิการ
พยาบาลอย่างถกูต้อง และเหมาะสม 

    

S3b การปฏิบัติการพยาบาลค านึงถึงแบบแผนความเช่ือทาง
วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะสขุภาพของแตล่ะบคุคล 

    

S3c การปฏิบตักิารพยาบาลควรค านึงถึงภาวะแทรกซ้อนของโรค
และความรุนแรงของโรค 

    

S3d น าหลักการฟื้นฟูมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ ป่วยแต่ละ
รายได้อย่างเหมาะสม 

    

S3e ให้การดแูลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระสดุท้ายของ
ชีวติเพ่ือให้ผู้ป่วยไปอย่างสงบ 
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1. สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K4 ความรู้ในการส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์     
A4 ตระหนกัถึงความ ส าคญัของการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์
เพ่ือเพิม่ประสทิธิภาพในการดแูลผู้ป่วย 

    

S4 สามารถในการใช้ข้อมลูทางสารสนเทศเพ่ือการศึกษาข้อมูล
และประเมนิผลการดแูล 

    

S4a น าเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในกระบวนการดูแลและ
การตดิตามอาการผู้ป่วย     

    

S4b น าข้อมูลทางการแพทย์ เช่น สถิติ ต่างๆ มาเป็นข้อมูล
ประกอบการตดัสนิใจเชิงจริยธรรม 

    

S4c น าเทคโนโลยีทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพิ่มคณุภาพ
ในการดแูลผู้ป่วย 

    

S4d น าข้อมลูจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกนัและรักษาความปลอดภยัให้กบัผู้ป่วย 

    

S4e น าข้อมลูจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการส่งเสริมการ
ดแูลตนเองของผู้ป่วย 

    

K5 ความรู้ด้านจริยธรรม     
A5 ให้ความส าคญัและยึดถือคณุธรรม ศีลธรรม หลกักฎหมาย 
หลกัพืน้ฐานของสงัคมท่ียึดถือเป็นแนวปฏิบตัิ 

    

S5 สามารถตดัสนิใจเชิงวชิาชีพในการให้การบริการ     
S5a น าหลักปฏิบัติทางจริยธรรม มาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดการปฏิบตัทิางการพยาบาล   

    

S5b น าแนวคิดการตัดสินใจเชิงจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณ
วชิาชีพมาใช้ในการปฏิบตักิารพยาบาล   

    

S5c ใช้แนวทางจริยธรรมและกฎหมายในการสนบัสนนุให้ผู้ ป่วยมี
ภาวะสขุภาพดี  

    

S5d น าทักษะในการส่ือสาร การเจรจาต่อรองและทักษะในการ
ปฏิบตักิารพยาบาลมาใช้ในกระบวนการตดัสินใจทางจริยธรรม 

    

 



  427 

1. สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
S5e ป้องกนัหรือหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีเป็นข้อจ ากัดทางจริยธรรม
ท่ีอาจท าให้เกิดความไมป่ลอดภยัในการปฏิบตักิารพยาบาล 

    

S5f ให้การดแูลคณุภาพชีวติผู้ป่วยจนถึงวาระสดุท้ายของชีวติ     
K6 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ท่ีมีความแตกตา่งกนั     
A6 ค านึงถึงความมีเอกลกัษณ์ของมนษุย์     
S6 สามารถให้การดูแลผู้ รับบริการท่ีมีบริบทท่ีแตกต่างกันทาง
วฒันธรรม เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อาย ุการด าเนินชีวติประจ าวนั 

    

S6a ให้การดูแลอย่างเป็นองค์รวมภายใต้ความต้องการท่ี
หลากหลายในแตล่ะช่วงของชีวติ 

    

S6b ให้การดแูลร่วมกบัทีมสขุภาพได้อย่างเหมาะสม     
S6c น านโยบายทางด้านสงัคมและด้านสขุภาพมาใช้ในการดแูล
ผู้ ป่วยท่ีมีความแตกต่างกันทัง้ด้านวัฒนธรรม เชือ้ชาติ ศาสนา 
เพศ อาย ุการด าเนินชีวติประจ าวนั 

    

S6d การสนับสนุนผู้ ป่วยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
โดยเฉพาะผู้ ท่ีมีความอ่อนแอทางสงัคม โดยค านึงถึงศกัดิ์ศรีของ
ความเป็นมนษุย์ 

    

K7 ความรู้ในการดแูลสขุภาพท่ีมีความเป็นสากล     
A7 ค านึงถึงผลกระทบของการใช้ชีวิต ประจ าวันผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

S7 สามารถน าสภาพแวดล้อมของโลกมาประยกุต์ใช้การดแูลด้าน
สขุภาพ 

    

S7a ให้การดูแลให้เหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมโลก เช่น 
กฎหมายท่ีมีความเป็นสากล การดแูลท่ีมีความเป็นนานาชาต ิ

    

K8 ความรู้เก่ียวกบันโยบายและระบบการให้บริการด้านสขุภาพ     
A8 ให้ความส าคญักับนโยบายขององค์กรท่ีมีความแตกต่างกัน
และสภาพแวดล้อมท่ีมีผลตอ่ผู้ให้บริการสขุภาพ 

    

S8 สามารถน านโยบายขององค์กรและสถานะทางการเงินท่ีมีผล
ตอ่การดแูลผู้ป่วยมาประยกุต์ใช้  
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1. สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
S8a น าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ มาใช้ในการดูแลผู้ ป่วยแต่ละรายอย่าง
เหมาะสม 

    

S8b ร่วมก าหนดนโยบายด้านสขุภาพท่ีมีผลตอ่วชิาชีพและผู้ป่วย        
S8c สามารถประมวลคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในระบบการดแูลสขุภาพ     
K9 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการให้บริการ     
A9 ตระหนกัถึงความส าคญัการน าความรู้เพ่ือช่วยในการตดัสินใจ
ของตนเองในทางเลือกปฏิบตั ิ 

    

S9 สามารถพฒันาการให้บริการโดยบูรณาการความรู้ท่ีได้จาก
การศกึษาทฤษฎีและงานวจิยัตา่งๆ  

    

S9a น าความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีมีความหลากหลาย
ทางด้านวฒันธรรม       

    

S9b น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัเิพ่ือดแูลผู้ป่วย     
S9c น าเทคโนโลยีทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการดแูลผู้ ป่วย
เพ่ือผลลพัธ์ในการให้บริการท่ีมีประสทิธิภาพ 

    

S9d น าผลการวจิยัทางการพยาบาลท่ีเก่ียวข้องมาเป็นแนวทางใน
การปฏิบตักิารพยาบาลเพ่ือเพิม่ประสทิธิภาพในการให้บริการ 

    

S9e พัฒนาคุณภาพการบริการโดยใช้กระบวนการพยาบาลสู่
แผนการดแูลผู้ป่วย   

    

S9f น าผลการประเมนิคณุภาพการบริการมาปรับปรุงและพฒันา
คณุภาพการดแูลผู้ป่วย 

    

S9g พฒันาการดแูลของผู้ ป่วยโดยให้ผู้ ป่วยได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนการดแูลของตนเอง 

    

S9h วางแผนการบริการสขุภาพร่วมกับทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง
ในการก าหนดรูปแบบการให้บริการ 

    

S9i ประเมินผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วยแต่ละรายเพ่ือน ามาปรับปรุง
รูปแบบ/ แนวทางการดแูลให้มีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 
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1. สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K10 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดแผนการดแูล     
A10 ตระหนกัถึงความส าคญัของแบบแผนการดแูลผู้ป่วย     
S10 แสดงบทบาทภาวะผู้น าภายใต้ขอบเขตของงานท่ีปฏิบตัิ     
S10a บริหารจัดการทางการพยาบาลท่ีตอบสนองกับความ
ต้องการและช่วยเพิม่คณุภาพชีวติให้กบัผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

    

S10b วางแผนการดูแลผู้ ป่วยเป็นรายกรณีร่วมกับทีมสหสาขา
วชิาชีพได้อย่างเหมาะสมกบัชีวติประจ าวนัของผู้ป่วย     

    

K11 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัวชิาชีพ     
A11 ตระหนักถึงบทบาทของวิชาชีพตามขอบเขตทางจริยธรรมและ
มาตรฐานทางวิชาชีพ 

    

S11 แสดงบทบาทของของวชิาชีพพยาบาลอย่างเหมาะสม      
S11a มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานและสมรรถนะทางการ
พยาบาลสูก่ารปฏิบตั ิ

    

S11b ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร และการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 

    

S11c ปฏิบัติงานตามขอบเขตและหน้าท่ี ท่ีก าหนดภายใต้
พระราชบญัญัต/ิ กฎหมายวชิาชีพทางการพยาบาล 

    

S11d แสดงออกท่ีค านึงถึงคณุค่าของวิชาชีพท่ีมีความส าคญัต่อ
ผู้ป่วย 

    

S11e ร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการ
ผู้ป่วย 

    

S11f สามารถเจรจาต่อรองกับทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ในการให้บริการผู้ป่วย  

    

S11g พฒันาเป้าหมายในการปฏิบตัิงานของตนเองเพ่ือพฒันาอาชีพ     
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้านความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge)  
เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการพยาบาลในอนาคต หรือไม่ เพราะ
เหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตวัชีว้ดัของสมรรถนะด้านนี ้
ควรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง   
การแสดงความคิดเหน็ 
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2.  สมรรถนะด้านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) หมายถึง พยาบาลต้อง
สามารถให้การดแูลผู้ ป่วยเป็นรายบุคคลภายใต้เง่ือนไขของความเป็นวิชาชีพ ให้การดูแลผู้ ป่วยด้วยหัวใจท่ีรัก
บริการ ค านึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภยั และให้การดแูลอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K1 เข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของการดแูลท่ีมีผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางท่ีมี
ความเก่ียวข้องกบัหลากหลายมติ ิได้แก่ 1) ผู้ป่วย/ครอบครัว/ชุมชน/
ค่านิยม 2) การประสานบูรณาการการดแูล 3) การให้ข้อมลู/การ
ส่ือสาร/การให้ความรู้ 4) การดแูลความสะดวกสบายของร่างกาย
และให้การสนบัสนนุทางอารมณ์ 

    

A1 ให้ความส าคญัเคารพในการแสดงออกของผู้ป่วย     
S1 ให้การดแูลผู้ป่วยเป็นรายบคุคลทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ เน้น
การมีสว่นร่วมของผู้ป่วยในการดแูลสขุภาพของตนเอง 

    

K2 เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ ป่วยท่ีมาจากความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม พืน้ฐาน บทบาททางสงัคม/ครอบครัว/ชมุชน 

    

A2 ให้ความส าคัญกับการดูแลผู้ ป่วยท่ีมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรม 

    

A2a ตระหนักถึงผลกระทบจากทัศนคติส่วนบุคคล/ความเช่ือท่ีส่งผล
ตอ่การดแูล  

    

A2b ตระหนักถึงความส าคญัของผู้ ป่วยในการมีส่วนร่วมการดแูล
สขุภาพของตวัเอง 

    

S2 ให้การดูแลผู้ ป่วยแต่ละรายท่ีมีความแตกต่างกันอย่าง
เหมาะสม 

    

S2a ปรับรูปแบบการดแูล/การปฏิบตัิให้เหมาะสมกับพืน้ฐานทาง
วัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณีความเช่ือของผู้ ป่วย ท่ีจะช่วย
สง่เสริมการดแูลสขุภาพตนเอง 

    

K3 เข้าใจแนวคิด/การแสดงออกของผู้ ป่วยทัง้ด้านร่างกายและ
จิตใจจากอาการเจ็บป่วย 

    

A3 ตระหนักถึงการให้การพยาบาลท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดการกับ
อาการเจ็บป่วยทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ 

    

 



  431 

2.  สมรรถนะด้านการดูแลที่ยดึผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
S3 สามารถประเมนิการแสดงออกทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ     
S3a ประเมินความต้องการของผู้ ป่วยและครอบครัวจากอาการ
เจ็บป่วย 

    

S3b ประเมนิการแสดงออกของผู้ป่วยจากการดแูลท่ีได้รับ     
K4 มีความเข้าใจเก่ียวกบัการดแูลผู้ป่วยอย่างตอ่เน่ือง     
A4  ให้ความส าคญักับการดแูล/ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างตอ่เน่ือง     
S4 ประเมินผลการดแูลผู้ ป่วยจากน าแผนการพยาบาลไปปฏิบตัิ
เพ่ือปรับการดแูลผู้ป่วยให้มีความเหมาะสม 

    

ท่านคิดว่า สมรรถนะด้านการดูแลท่ียึดผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
(Patient Centered Care) เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต หรือไม่ เพราะเหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น 
การก าหนดตวัชีว้ัดของสมรรถนะด้านนีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข 
หรือ เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 

   
 

 
 
 
 
 
 

 

3.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง ให้การพยาบาลท่ีแสดงความเป็นวิชาชีพ
เฉพาะท่ีได้รับการยอมรับในการปฏิบตักิารพยาบาลในขอบเขตท่ีก าหนดทัง้ด้านศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย การ
ก ากบัดแูล ศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 

 

อง ค์ประกอบของสมรรถนะที่ เ ก่ี ยว ข้อ ง กับความ รู้ 
(Knowledge: K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ 
ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K1 เข้าใจแนวคิด ขอบเขตการปฏิบตัิการพยาบาลท่ีจะท าให้เกิดการ
ยอมรับ 

    

A1 ตระหนกัถึงพฤตกิรรมการพยาบาลท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับ     
A1a ให้ความส าคัญกับการแสดงออกในการให้บริการท่ีมี
คณุภาพ ประสทิธิภาพ ความปลอดภยัของผู้ป่วย 

    

S1 แสดงบทบาทการปฏิบตักิารพยาบาลท่ีได้รับการยอมรับ     
S1a ปฏิบตัิการพยาบาลโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในการให้การบริการ 
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3.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) (ต่อ) 

อง ค์ประกอบของสมรรถนะที่ เ ก่ี ยว ข้อ ง กับความ รู้ 
(Knowledge: K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ 
ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K2 ความรู้ ความเข้าใจท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล เช่น ด้านกฎหมาย ด้านจริยธรรม ด้านการ
ก ากบัดแูล 

    

A2 ตระหนักถึงความส าคัญของการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบตักิารพยาบาล 

    

S2 ให้การบริการภายใต้มาตรฐานวชิาชีพพยาบาล     
S2a ปฏิบัติภายใต้หลักกฎหมาย จริยธรรม ข้อบังคับต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัมาตรฐานวชิาชีพ 

    

K3 มีความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพและการก ากับดแูล
ตนเองในการปฏิบตักิารพยาบาล 

    

A3 ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาศกัยภาพตนเอง     
A3a การทบทวนประสบการณ์ความรู้ตา่ง  ๆเปิดใจยอมรับในค าตชิม     
S3 การแสดงออกท่ีมีความเป็นมืออาชีพ     
S3a น าข้อมลูย้อนกลับ (feed back) มาเป็นแนวทางในการ
พฒันาทกัษะในการปฏิบตักิารพยาบาล 

    

K4 มีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
สง่เสริมและพฒันาวชิาชีพ 

    

A4 ตระหนักถึงความส าคญัของการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวติ  

    

A4a การให้ความส าคัญของกระบวนการติดตามการพัฒนา
วชิาชีพของตนเอง 

    

S4 พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการศึกษา สืบค้น
ความรู้จากฐานข้อมลูมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติรวมถึงการหา
ผู้ให้ค าปรึกษาหรือเป็นพ่ีเลีย้ง 

    

K5 ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพของตนเองในการปฏิบัติการ
พยาบาล เช่น เข้าใจในวฒันธรรมทางการพยาบาลและระบบการ
ดแูลสขุภาพ 
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3.  สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เ ก่ี ยว ข้อง กับความ รู้ 
(Knowledge: K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ 
ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
A5 ตระหนกัถึงความส าคญัในการท าหน้าท่ีภายใต้บรรทัดฐานท่ี
ได้รับการยอมรับในสาขาวิชาชีพพยาบาลและจากองค์กรด้าน
สขุภาพอ่ืน 

    

S5 แสวงหาหนทางในการพฒันาวชิาชีพของตนเอง     
S5a แสดงบทบาทท่ีจะสง่เสริมและคงรักษาไว้ซึ่งภาพลกัษณ์ท่ีดี
ในวชิาชีพของตนเอง 

    

S5b พฒันาองค์ความรู้ น ามาประยุกต์ใช้ในพฒันาทักษะการ
ปฏิบตักิารพยาบาลของตนเอง 

    

K6 ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของวิชาชีพท่ีมีความเป็น
เอกลกัษณ์ 

    

A6 มีความคดิริเร่ิมในการพฒันาการดแูลผู้ป่วย     
S6 แสดงบทบาทของการเป็นสมาชิกท่ีดีของวชิาชีพ/ทีมสขุภาพ     
K7 ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรม ค่านิยม น ามาใช้ประยุกต์
ในการดแูลผู้ป่วย 

    

A7 ให้ความส าคญักับการน าเอาหลกัทางจริยธรรม ค่านิยมมา
ประยกุต์ใช้ในการดแูลผู้ป่วย 

    

S7 น าหลกัเกณฑ์ทางจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบตังิาน     
ท่านคดิวา่ สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการพยาบาลในอนาคต หรือไม ่
เพราะเหตุใด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตัวชีว้ัดของ
สมรรถนะด้านนีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ เพิ่มเติมหรือไม ่
อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 
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4.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง การแสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าจะช่วยส่งเสริม
พฤตกิรรมสว่นบคุคล กลุม่ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความส าเร็จขององค์กรหรือเป้าหมายท่ีต้องการ 

 

องค์ ประกอบของสมรรถนะที่ เ ก่ี ยวข้ องกับความ รู้ 
(Knowledge: K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ 
ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้องของ
แบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K1 ความรู้เก่ียวกบัภาวะผู้น าในการให้การบริการทางพยาบาล      
A1 ตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทภาวะผู้น าในการให้การ
บริการทางพยาบาล 

     

S1 แสดงบทบาทภาวะผู้น าทางการพยาบาลสามารถตอบสนองกับ
ความต้องการของผู้ ป่วยได้อย่างเหมาะสม   

    

K2 ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาและคิดอย่างมี
วจิารณญาณ 

    

A2 ตระหนักถึงการให้การบริการท่ีมีความยึดหยุ่น สามารถ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ป่วยและองค์การ  

    

A2a ให้ความส าคัญกับการ ส่ือสารท่ี มีประสิทธิภาพ ใน
กระบวนการแก้ปัญหา 

    

S2 ปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ ป่วยด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และ
ไว้วางใจ 

    

K3 ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับมนุษย์ทัง้การแสดงออกด้าน
พฤตกิรรมและการแสดงออกด้านความคดิ  

    

K3a เข้าใจบทบาทหน้าท่ี ทักษะ ความสามารถของทีมสหสาขา
วชิาชีพ 

    

K3b เข้าใจในกฎเกณฑ์ตา่งๆ ในการส่ือสาร     
A3 ตระหนักถึงความส าคัญในการท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง/
ประสานงานการดแูลผู้ป่วยกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ  

    

A3a ให้ความส าคัญกับคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในทีมสหสาขา
วชิาชีพ  

    

A3b การตระหนักถึงข้อจ ากัดในบทบาทหน้าท่ีของตนเองและ
สามารถขอค าปรึกษาจากทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างเหมาะสม  

    

A3c การให้ความส าคญักับความคิดใหม่ๆ และวิธีปฏิบตัิต่างๆท่ี
จะสง่เสริมให้อาการผู้ป่วยดีขึน้ 

    

S3 สามารถให้การดแูลผู้ป่วยร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ     
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4.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เ ก่ียว ข้องกับความ รู้ 
(Knowledge: K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) 
และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้องของ
แบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
S3a สามารถใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกับทีมสห
สาขาวิชาชีพเ พ่ือส่ง เสริมให้ เกิดความร่วมมือและแสดง
พฤตกิรรมท่ีเหมาะสมในการดแูลผู้ป่วย 

    

S3b สามารถส่ือสารกับสมาชิกในทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือให้
การดแูลผู้ป่วยมีความตอ่เน่ือง 

    

K4 ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินความต้องการทางด้าน
จิตใจ เพ่ือน ามาเป็นข้อมลูในการก าหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ

    

A4 ตระหนกัถึงทศันคตคิวามเช่ือ ประสบการณ์ของแตล่ะบุคคล
ท่ีเสริมสร้างความมีภาวะผู้น า  

    

A4a การเปิดใจรับและน าแนวคดิใหม่ๆ  มาใช้     
A4b ตระหนักถึงความส าคัญของสภาพแวดล้อมท่ีสามารถ
สง่เสริมให้เกิดความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมใหม่ๆ   

    

A4c ตระหนักถึงความส าคัญของวิธีการตัง้ค าถามท่ีมีความ
ประนีประนอม น ามาซึ่งการยอมรับ/ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ป่วย 

    

S4 ประเมนิข้อจ ากดัของแตล่ะบคุคล     
S4a ความสามารถปรับตวัในสถานการณ์ท่ีตงึเครียด     
S4b แสวงหาท่ีปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าท่ีเหมาะสม      
S4c แสดงบทบาทภาวะผู้ น าทางการพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสม 

    

K5 ความเข้าใจในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย     
A5 ตระหนกัถึงความส าคญัในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย     
S5 สามารถปฏิบตักิารพยาบาลในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย     
S5a ปฏิบตักิารพยาบาลได้ส าเร็จตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย     
S5b บรูณาการความรู้จากการมีสว่นร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ
ในการดแูลผู้ป่วยให้บรรลเุป้าหมายท่ีก าหนด 
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4.  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) (ต่อ) 

องค์ ประกอบของสมรรถนะที่ เ ก่ี ยวข้ องกับความ รู้ 
(Knowledge: K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ 
ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้องของ
แบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
ท่านคิดว่า สมรรถนะด้านภาวะผู้ น า (Leadership) เป็น
สมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการพยาบาลในอนาคต หรือไม ่
เพราะเหตุใด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตัวชีว้ัดของ
สมรรถนะด้านนีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ เพิ่มเติมหรือไม ่
อย่างไรบ้าง  
การแสดงความคิดเหน็ 

    

 

5.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตพิยาบาลขัน้พืน้ฐาน (System-Based Practice) หมายถึง หลกัพืน้ฐานในการ
ปฏิบตัสิ าหรับการให้การพยาบาล ต้องให้ความตระหนกัถึงคณุคา่ของวชิาชีพในการปฏิบตัิงานเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการในบริบทท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือให้สามารถให้การบริการท่ีมีประสิทธิภาพบนพืน้ฐานของ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K1 มีความเข้าใจเก่ียวกับแผนการปฏิบัติการพยาบาลภายใน
หน่วยงาน  

    

A1 ค านึงถึงการปฏิบตัิการพยาบาลภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความ
ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมบนพืน้ฐานความสามารถของผู้ ป่วยและ
ทีมท่ีให้บริการ 

    

A1a ตัดสินใจอย่างเหมาะสมเพ่ือความปลอดภัยในการ
ปฏิบตักิารพยาบาล 

    

S1 ให้การดแูลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ     
S1a ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมการพยาบาลใน
การตดัสนิใจทางคลนิิก 

    

S1b สามารถแยกแยะปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตังิาน     
S1c สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม     
K2 เข้าใจรูปแบบการปฏิบตัิการพยาบาลและแผนการดแูลผู้ ป่วย
ภายใต้การบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ 
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5.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตพิยาบาลขัน้พืน้ฐาน (System-Based Practice) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
A2 ให้ความส าคญักับการพยาบาลเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของการให้
การบริการกบัทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

    

A2a ให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมสขุภาพท่ี
ให้บริการ  

    

A2b ให้ความส าคัญกับระบบการประเมินประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรในองค์การ 

    

S2 สามารถให้การดแูลผู้ ป่วย/ กลุ่มผู้ ป่วย โดยใช้สภาพแวดล้อม
และทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

    

S2a จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการให้การพยาบาล
ผู้ป่วยท่ีมีระดบัความรุนแรงของอาการแตกตา่งกนั 

    

S2b ปฏิบตัิการพยาบาลท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

    

S2c ประเมินผลลัพธ์ในการพยาบาล น าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุง
คณุภาพการบริการเพ่ือให้บรรลผุลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

    

K3 มีความเข้าใจถึงวธีิการให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซบัซ้อน     
K3a เข้าใจวิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การแลกเปล่ียนข้อมลู
กบัทีมสขุภาพท่ีเก่ียวข้องในการดแูลผู้ป่วย 

    

A3 ตระหนักถึงเป้าหมายของคณุภาพในการดแูลผู้ ป่วยท่ีต้องมี
ความตอ่เน่ือง 

    

A3a ให้ความส าคัญกับบทบาทของพยาบาลกับการส่งเสริม
ความสามารถของผู้ป่วย ครอบครัวในกระบวนการดแูลสขุภาพ 

    

S3 การดแูลท่ีมีความต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้ ป่วยเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรม 

    

S3a ให้ข้อมูล/ความรู้เก่ียวกับอาการของโรค แก่ผู้ ป่วยและ
ครอบครัวเพ่ือสง่เสริมความสามารถในการดแูลตนเอง 

    

S3b น ากระบวนการแก้ปัญหาทางจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตังิาน 
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5.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตพิยาบาลขัน้พืน้ฐาน (System-Based Practice)  (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K4 เข้าใจถึงความสมัพันธ์ระหว่างการปฏิบตัิการพยาบาลกับ
ผู้ป่วยในระบบสงัคมโลก และในองค์การท่ีให้การดแูลทางสขุภาพ 

    

A4 ให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการด้าน
สขุภาพ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย นโยบายตา่งๆ 

    

S4 ให้การพยาบาลบนพืน้ฐานความต้องการทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 
กฎหมาย นโยบายด้านสขุภาพ 

    

ท่านคิดว่า  สมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลขัน้ พื น้ฐาน 
(System-Based Practice) เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต หรือไม่ เพราะเหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น 
การก าหนดตวัชีว้ัดของสมรรถนะด้านนีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข 
หรือ เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 

    

 

6.  สมรรถนะด้านสารสนเทศ (Informatics) หมายถึง ความสามารถน าข้อมลูสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
จัดการความรู้ การให้ข้อมูล การใช้ข้อมลูเพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจทางการพยาบาลซึ่งสามารถช่วยลดความ
ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิด  
 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K1 เข้าใช้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาข้อมูล/ความรู้ท่ีมี
ความจ าเป็นส าหรับพยาบาล 

    

A1 ให้ความส าคญักบัใช้ทกัษะทางด้านคอมพวิเตอร์ในการแสวงหา
ข้อมลูสารสนเทศ เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวติ 

    

S1 ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในการเพิ่มพนูความรู้ให้กับตนเอง
อย่างตอ่เน่ือง 

    

S1a สามารถใช้คอมพวิเตอร์ในการแสวงหาข้อมลูเพ่ือวางแผนการ
ดแูลผู้ป่วย 

    

K2 เข้าใจวิธีการบนัทึกข้อมลูสขุภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ใน
การสนบัสนนุการดแูลผู้ป่วย 
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6.  สมรรถนะด้านสารสนเทศ (Informatics) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
A2 ให้ความส าคัญกับการบันทึกข้อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือใช้ในการสนบัสนนุการดแูลผู้ป่วย 

    

S2 บนัทึกข้อมลูสขุภาพบนระบบฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์      
K3 เข้าใจวิธีการใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการพัฒนา
คณุภาพการดแูลผู้ป่วย 

    

A3 ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนา
คณุภาพในการดแูลผู้ป่วย 

    

S3 น าข้อมลูจากระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
คณุภาพการดแูลผู้ป่วย 

    

S3a ใช้เป็นข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตักิารพยาบาล       
S3b ใช้เป็นข้อมลูในการประสานการดแูลกบัทีมสขุภาพ     
S3c ใช้ข้อมลูเพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจทางจริยธรรมในการ
ดแูลผู้ป่วย 

    

S3d ใช้ข้อมลูเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลลพัธ์ในกระบวนการ
ดแูลผู้ป่วย  

    

K4 ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการจัดการข้อมลูของผู้ ป่วยโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

A4 ตระหนักถึงความส าคัญการรักษาข้อมูลของผู้ ป่วยจากการ
บนัทึกข้อมลูทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

S4 ปกป้องข้อมลูของผู้ ป่วยเป็นความลบั จากการบนัทึกข้อมลูทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

ท่านคดิว่า สมรรถนะด้านสารสนเทศ (Informatics) เป็นสมรรถนะ
ท่ีจ าเป็น ส าหรับการพยาบาลในอนาคต หรือไม่ เพราะเหตใุด และ
ถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตวัชีว้ดัของสมรรถนะด้านนีค้วรมีการ
ปรับปรุงแก้ไข หรือ เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 
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7.  สมรรถนะด้านการส่ือสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการส่ือสารกับผู้ ป่วย ครอบครัว 
เพ่ือนร่วมงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ ป่วย น ามาซึ่งผลลพัธ์ท่ีดีในการ
ให้บริการสขุภาพ 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K1 ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัศพัท์ทางเทคนิคท่ีใช้ในการส่ือสาร
ทางการแพทย์  

    

A1 ตระหนักถึงความส าคัญของศัพท์ทางเทคนิคท่ีใช้ในการ
ส่ือสารทางการแพทย์  

    

S1 ใช้ศัพท์ทางเทคนิคในการส่ือสารทางการแพทย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทัง้การส่ือสารด้วยวาจา การเขียน ท่ีรวมถึงการ
ส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

    

K2 มีความรู้ความเข้าใจในวธีิการส่ือสารกบัผู้ รับบริการ     
K2a เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
ส่ือสารท่ีมีประสทิธิภาพ 

    

K2b เข้าใจถึงผลกระทบของการส่ือสารท่ีมีผลต่อการปฏิบตัิการ
พยาบาล 

    

A2 ให้ความส าคัญกับวิธีการส่ือสารกับผู้ รับบริการท่ีมีความ
แตกตา่งกนั 

    

A2a ให้ความส าคญักับความเช่ียวชาญและมมุมองต่างๆท่ีมีผล
ตอ่การส่ือสาร 

    

A2b ให้ความส าคญักับวิธีการส่ือสารกับผู้ รับบริการท่ีเหมาะสม
กบัวฒันธรรมและในแตล่ะบคุคล 

    

A2c ให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการน าข้อมูลท่ีได้จาก
การส่ือสาร เพ่ือวางแผนการดแูล 

    

S2 สามารถเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับ เวลา สถานท่ี
โอกาส 

    

S2a ประเมนิความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการส่ือสาร     
S2b ประเมนิอปุสรรคในการส่ือสารในผู้ป่วยแตล่ะราย เช่น ความ
วิตกกังวล ความสามารถในการปรับตัว ระดับพัฒนาการ การ
เรียนรู้ 
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7.  สมรรถนะด้านการส่ือสาร (Communication) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K3 ความรู้ ความเข้าใจในหลักพืน้ฐานของการแสดงออกทางด้าน
ร่างกาย และ จิตใจ 

    

A3 ให้ความส าคญักบัการแสดงออกทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ     
S3 การประยกุต์ใช้เทคนิคการส่ือสารในการพดูและการแสดงออก     
S3a ใช้เทคนิคต่างๆในการส่ือสาร เช่น คะแนนการประเมินความ
สอดคล้องของแบบสมัภาษณ์ การแสดงความเห็นอกเห็นใจ การตัง้
ค าถาม เป็นต้น 

    

K4 ความรู้ ความเข้าใจในขอบเขตหลกัปฏิบตัิของการส่ือสารท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

    

K4a มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์เพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและ
แก้ปัญหาความขดัแย้ง 

    

K4b มีความเข้าใจในหลกัปฏิบัติของวิชาชีพการพยาบาล และ
หลกัของการเจรจาตอ่รองกบัทีมสขุภาพ 

    

A4 ตระหนักถึงความส าคัญของหลักปฏิบัติในการส่ือสารกับ
สมาชิกในทีมสขุภาพและผู้ รับบริการ 

    

A4a ให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมกับสมาชิกในทีมสขุภาพใน
การหาข้อยตุขิองความขดัแย้งและความเห็นท่ีมีความแตกตา่ง 

    

S4 สามารถท าหน้าท่ีของตนเองในการส่ือสารได้อย่างมี
ประสทิธิภาพร่วมกบัทีมสขุภาพและผู้ รับบริการ 

    

S4a มีพฤตกิรรมการแก้ปัญหาความขดัแย้งอย่างเหมาะสม     
S4b บูรณาการการมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือผู้ ป่วย 
ครอบครัว เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีต้องการด้านสขุภาพ 

    

K5 เข้าใจวธีิการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัผู้ป่วย ครอบครัว     
K5a เข้าใจวธีิการเรียนรู้ของแตล่ะบคุคลมีความแตกตา่งกนั     
K5b เข้าใจถึงหลกัของการสอนและการเรียนรู้     
A5 ให้ความส าคญักับวธีิการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัผู้ป่วย ครอบครัว      
S5 ประเมนิความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้ป่วย ครอบครัว     
S5a ประเมนิความพงึพอใจในการเรียนรู้ของผู้ป่วย ครอบครัว     
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7.  สมรรถนะด้านการส่ือสาร (Communication) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
S5b ประเมนิปัจจยัท่ีจะสง่เสริมให้ผู้ป่วย ครอบครัว เกิดการเรียนรู้     
S5c ให้การช่วยเหลือผู้ ป่วย ครอบครัวเพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
ข้อมลูทางสขุภาพท่ีถกูต้อง 

    

S5d ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ ป่วย ครอบครัว เช่น การ
แสดงออก การพดู เป็นต้น 

    

ท่านคิดว่า สมรรถนะด้านการส่ือสาร (Communication) เป็น
สมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการพยาบาลในอนาคต หรือไม่ เพราะ
เหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตวัชีว้ัดของสมรรถนะ
ด้านนีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 

    

 

8. สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) หมายถึง 
ความสามารถในการท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสทิธิภาพภายใต้การให้การพยาบาลท่ีมีการท างานเป็นทีมร่วมกับสห
สาขาวชิาชีพผา่นการตดิตอ่ส่ือสาร การยอมรับในข้อตกลงร่วมกนั การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในทีมการท างาน 
การเรียนรู้และพฒันาการท างานเป็นทีม 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K1 เข้าใจข้อจ ากดัของตนเองในการท างานเป็นทีมทัง้ภายในวิชาชีพ
เดียวกนั และสหวชิาชีพอ่ืนๆ 

    

A1 ความตระหนกัในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเพ่ือสนับสนุนการท างาน
เป็นทีมให้มีประสิทธิภาพทัง้ภายในวิชาชีพเดียวกัน และสห
วชิาชีพอ่ืนๆ 

    

S1 แสดงบทบาทของตนเองในการท างานเป็นทีมได้อย่าง
เหมาะสม 

    

S1a พฒันาศกัยภาพการท างานเป็นทีมของตนเองทัง้ภายในวิชาชีพ
เดียวกนั และสหวชิาชีพอ่ืนๆ 
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8. สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
S1b ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ มัน่คงและยอมรับในมมุมอง/
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างของแต่ละบุคคลในทีมทัง้ภายในวิชาชีพ
เดียวกนั และสหวชิาชีพอ่ืนๆ 

    

K2 เข้าใจขอบเขตการปฏิบตัหิน้าท่ีพยาบาลร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
อ่ืนๆ 

    

A2 ให้ความส าคญักบัมมุมอง/ความคดิเห็นของสมาชิกในทีม     
S2 สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีภายในขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาล
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

    

K3 เข้าใจในการดแูลผู้ป่วยร่วมกบัทีมสหวชิาชีพอ่ืนๆ     
A3 ให้ความส าคญักบัแบบแผนการดแูลของทีมฯ ท่ีเน้นผู้ ป่วยและ
ครอบครัวเป็นศนูย์กลางในการดแูล 

    

S3 แสดงบทบาทของการเป็นสมาชิกในทีมฯได้อย่างมีประสทิธิภาพ     
S3a ให้ความรู้/ค าแนะน า ผู้ ป่วย/ครอบครัว เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ด้านสขุภาพท่ีต้องการ 

    

K4 เข้าใจขอบเขต/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของสมาชิกในการ
ท างานเป็นทีม 

    

A4 ให้ความเคารพ/ยอมรับในวฒันธรรม  อัตลกัษณ์เฉพาะของแต่ละ
วชิาชีพในทีม 

    

S4 สามารถร่วมมือกันปฏิบตัิงานในสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด
ปัญหาได้  

    

S4a การบริหารจดัการร่วมกันกรณีท่ีขอบเขตงานมีความซับซ้อน
หรือมีความคาบเก่ียวกนั  

    

S4b การบรูณาการให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการดแูลผู้ ป่วยเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดแูลผู้ป่วยร่วมกนั 

    

K5 เข้าใจ รูปแบบการส่ือสารระหว่างผู้ ป่วย ครอบครัว พยาบาล 
และสมาชิกอ่ืนๆในทีมฯ มีความแตกตา่งกนั 

     

A5 ตระหนกัถึงความส าคญัของการส่ือสารในการท างานเป็นทีม     
S5 ใช้เทคนิคการส่ือสารในรูปแบบต่าง  ๆ เพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์      
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8. สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) (ต่อ) 
 

 

 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
S5a ใช้เทคนิคการส่ือสารเพ่ือการปฏิบตัิให้บรรลุเป้าหมายของ
การดแูลสขุภาพของทีม 

    

S5b น าข้อมลูทางการพยาบาลจากการท างานเป็นทีมมาพฒันา
กระบวนการท างานของตนเอง 

    

K6 ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการท าหน้าท่ีของสมาชิกในทีมท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

    

K6a มีความรู้เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างานเป็นทีมและ
ความปลอดภยัของผู้ป่วย 

    

A6 ค านึงถึงปัจจยัเส่ียงท่ีจะมีผลตอ่ผู้ป่วย     
S6 การปฏิบตัท่ีิมีความเส่ียงน้อยท่ีสดุ     
K7  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่เสริมหรือเป็นอุปสรรค
ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของทีม 

    

K7a วธีิการปรับปรุง/สนบัสนนุการปฏิบตัหิน้าท่ีของทีม     
A7 ตระหนกัถึงการท าหน้าท่ีของสมาชิกในทีมท่ีมีความเป็นอิสระ     
A7a ให้ความส าคญักบักระบวนการแก้ปัญหาของทีม     
S7 สามารถใช้ปัจจัยต่างๆท่ีส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าท่ีของทีมให้
บรรลตุามเป้าหมาย 

    

S7a ร่วมปฏิบตัหิน้าท่ีต่างๆท่ีจะสนับสนุนให้การท างานเป็นทีมมี
ประสทิธิภาพ 

    

ท่านคิดว่า สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม 
(Teamwork and Collaboration) เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับ
การพยาบาลในอนาคต หรือไม่ เพราะเหตุใด และถ้ามีความ
จ าเป็น การก าหนดตวัชีว้ดัของสมรรถนะด้านนีค้วรมีการปรับปรุง
แก้ไข หรือ เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 
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9.  สมรรถนะด้านหลักความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การปฏิบตัิการพยาบาลเพ่ือให้การดแูลผู้ ป่วยเกิด
ความปลอดภยัจากการบริการจะต้องมีแนวทางปฏิบตัติา่งๆท่ีมีประสทิธิภาพทัง้ตวัผู้ป่วยและผู้ให้บริการ  

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K1 ความรู้ ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลใน
การปฏิบตังิานเพ่ือให้เกิดความปลอดภยั 

    

A1 ตระหนักถึงข้อจ ากัดทัง้ด้านกายภาพและองค์ความรู้ในการ
ปฏิบตังิานของบคุคล 

    

S1 การปฏิบตังิานท่ีมีความปลอดภยั ไมก่่อให้เกิดความเส่ียง     
K2 ความรู้  ความเข้าใจในการใช้ เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสทิธิภาพใน การปฏิบตังิาน ให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภยั 

    

A2 ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นมาตรฐานมี
ความปลอดภยั 

    

S2 สามารถใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์/เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภยัในการปฏิบตังิาน 

    

K3 มีความรู้ความเข้าใจในการพฒันาประสิทธิภาพของการเก็บ
ข้อมลูหน่วยความจ าและการเรียกคืน/กู้คืนข้อมลู 

    

A3 ตระหนักถึงความส าคัญทัง้ด้านตัวบุคคลและกระบวนการ
ด้านความปลอดภยั 

    

S3 ใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการเก็บข้อมลูและน าข้อมลูมาใช้ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

    

K4 วิเคราะห์/แยกแยะ จัดกลุ่มข้อมลูท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดและ
เป็นอนัตราย 

    

A4 ตระหนกัถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดวฒันธรรมด้านความปลอดภยั     
S4 รวบรวมข้อมูล/จัดกลุ่มข้อมูล และกฎระเบียบในการปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดความปลอดภยั 

    

S4a การจดัระบบการรายงานผลข้อมลูได้อย่างเหมาะสม\     
S4b น าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
ผู้ป่วย 

    

K5 อธิบายการมีส่วนร่วมของผู้ ป่วย ครอบครัว ทีมสุขภาพ ในการ
สง่เสริมด้านความปลอดภยัและการลดข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
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9.  สมรรถนะด้านหลักความปลอดภัย (Safety) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
A5 ให้ความส าคัญเก่ียวกับความปลอดภัยของข้อมูลจาก
กระบวนการบนัทึก 

    

S5 สามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาดน ามาปรับปรุง/พฒันาแนวทาง
ในการปฏิบตังิาน 

    

K6 ก าหนดกฎระเบียบ/แนวทางปฏิบตัท่ีิท าให้เกิดความปลอดภยั     
A6 ให้ความส าคญักบัมาตรการด้านความปลอดภยั     
S6 น าแนวทางด้านความปลอดภัยมาใช้ในการดูแลผู้ ป่วยเพ่ือ
คณุภาพการบริการ 

    

ท่านคิดว่า สมรรถนะด้านหลักความปลอดภัย (Safety) เป็น
สมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการพยาบาลในอนาคต หรือไม่ เพราะ
เหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนดตวัชีว้ัดของสมรรถนะ
ด้านนีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
10.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) หมายถึง การพยาบาลจะต้องมีการ
ติดตามผลลพัธ์ของการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือน าผลท่ีได้มาปรับปรุงคณุภาพและความปลอดภัยในการ
ให้บริการ 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1   0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K1 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพการ
พยาบาล 

    

A1 ตระหนักถึงการปรับปรุงคณุภาพเป็นส่วนส าคญัของการให้
การพยาบาล 

    

S1 ค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการใน
ขอบเขตงามท่ีรับผดิชอบและขององค์การ 

    

K2 มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลในการให้บริการ
ด้านสขุภาพ 
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10.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
A2 ตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการพยาบาล ท่ีมี
ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัคณุภาพการบริการ 

    

S2 ปฏิบตัติามแผนการพยาบาลและปรับปรุงคณุภาพการบริการ
ตอ่เน่ือง 

    

K3 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎเกณฑ์ในการให้การบริการท่ีมี
คณุภาพ 

    

A3 ตระหนักถึงความส าคัญของมาตรฐานในการให้บริการท่ีมี
คณุภาพ 

    

S3 ประเมนิผลการปฏิบตัจิากเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือเปรียบเทียบจาก
แนวปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ 

    

K4 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการปรับปรุงคุณภาพการ
บริการ 

    

A4 ตระหนักถึงความส าคญัในสิ่งท่ีควรท า/ควรปฏิบตัิ ในการพฒันา
คณุภาพการบริการทัง้ในด้านสว่นบคุคลและทีมการพยาบาล 

    

S4 น าผลการประเมินการปฏิบัติการพยาบาลมาปรับปรุงการ
พยาบาล เพ่ือให้การบริการมีคณุภาพมากขึน้ 

    

ท่านคิดว่า  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพ (Quality 
Improvement) เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการพยาบาลใน
อนาคต หรือไม่ เพราะเหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น การก าหนด
ตวัชีว้ดัของสมรรถนะด้านนีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ เพิ่มเติม
หรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 
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11.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตโิดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) หมายถึง การให้
การบริการท่ีเป็นเลศิ จ าเป็นต้องมีการค้นคว้าหาข้อมลูตา่งๆ เช่น การค้นคว้าหาข้อมลูเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการวิจัย 
การสอบถามผู้เช่ียวชาญ ผู้ป่วย ครอบครัว เพ่ือน าข้อมลูเหลา่นัน้มาพจิารณาตดัสนิใจทางเลือกในการปฏิบตัิ 
 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1   0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K1 เข้าใจวิธีการแสวงหาความรู้โดยใช้วิธีการ/กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 

    

A1 เห็นความส าคัญของกระบวนการวิจัย/ งานวิจัยมาใช้ในการ
ปฏิบตักิารพยาบาลเพ่ือพฒันาคณุภาพการดแูล 

    

S1 การแสวงหาข้อมลูจากผลการ วจิยั     
S1a ค้นคว้าหาข้อมูลหรือแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตัิการพยาบาล 

    

K2 เข้าใจวิธีการน าข้อมูลเชิงประจักษ์  ผู้ เ ช่ียวชาญ ผู้ ป่วย 
ครอบครัว มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตักิารพยาบาล 

    

A2 ตระหนักถึงความส าคัญของการน าความรู้ แนวคิดจากการ
วจิยั มาก าหนดเป็นแนวปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ 

    

S2 น าข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากผลการวิจัยมาใช้ในการก าหนดแนว
ทางการปฏิบตัทิางการพยาบาล 

    

K3 เข้าใจในวิธีการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
ปฏิบตัทิางคลนิิก 

    

A3 เห็นความส าคญัของการค้นคว้าหาข้อมลู     
S3 การน าความรู้ท่ีได้จาการค้นคว้าวิจัยมาใช้ในการวางแผนการ
ดแูลผู้ป่วย 

    

K4 อธิบายความแตกต่างของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความคิดเห็น 
และการสรุปความส าคญัของข้อมลู 

    

A4 เห็นความส าคัญของข้อมูลและเลือกน ามาใช้ในการปฏิบัติ
ทางการพยาบาล 

    

S4 การปฏิบตัทิางคลนิิกโดยการประยกุต์ใช้ข้อมลูจากการวจิยั     
S4a บรูณาการความรู้/ข้อมลู น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิการ
พยาบาล 
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11.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตโิดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ (Evidence-Based Practice) (ต่อ) 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: 
K) คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1   0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K5 ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกใช้ข้อมลู/หลกัฐานเชิงประจักษ์จาก
งานวจิยั 

    

A5 ตระหนักถึงความส าคัญในการตัง้ค าถามเพ่ือหาเหตุผล
สนบัสนนุการตดัสินใจเลือกเลือกใช้ข้อมลู/หลกัฐานเชิงประจักษ์
จากงานวจิยั  

    

A5a ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
ทางการพยาบาลท่ีมาจากงานวจิยั/นวตักรรม 

    

S5 บรูณาการข้อมลู/หลกัฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัย น ามาใช้
ในการก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิในหน่วยงาน 

    

ท่านคดิวา่ สมรรถนะด้านการปฏิบตัิโดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Practice) เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับการ
พยาบาลในอนาคต หรือไม่ เพราะเหตใุด และถ้ามีความจ าเป็น 
การก าหนดตวัชีว้ัดของสมรรถนะด้านนีค้วรมีการปรับปรุงแก้ไข 
หรือ เพิม่เตมิหรือไม ่อย่างไรบ้าง 
การแสดงความคิดเหน็ 

    

นอกจากสมรรถนะ 11 ด้าน ดงักลา่วข้างต้น ท่านคดิวา่ สมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  ส าหรับกรมแพทย์
ทหารเรือ ควรเพิ่มเติมสมรรถนะด้านใดบ้าง และการก าหนด
ตวัชีว้ดัของสมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) ด้านคณุลกัษณะ
ส่ ว น บุ ค ค ล  (Attributes) แ ล ะ ด้ า นทั ก ษะ  ( Skills) ค ว ร มี
องค์ประกอบอย่างไร 
การแสดงความคิดเหน็ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ (โดยผู้เช่ียวชาญ) 
ในการวจัิย 

 
เร่ือง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวชิาชีพที่จ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต 

สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
 
 
ข้อมูลผู้วจัิย 
เรือเอกหญิง อรวรรณ สพุรรณภพ 
นกัศกึษาปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาพฒันศกึษา ภาควชิาพืน้ฐานทางการศกึษา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร 
 ต าแหน่ง อาจารย์พยาบาล  
สถานท่ีท างาน วทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ศนูย์วทิยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 
 E mail: osupanpop.3@gmail.com (081 302 5599) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษางานวจัิย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศกัดิ ์อุ่นอารมย์เลศิ 
สาขาพฒันศกึษา ภาควชิาพืน้ฐานทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
 

วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพ่ือศกึษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะวชิาชีพพยาบาลตามสภาพปัจจบุนั 
 2.  เพ่ือพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคตสงักัดกรม
แพทย์ทหารเรือ    
 3.  ประเมนิความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
 

วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
 เพ่ือพฒันารูปแบบสมรรถนะเชิงวชิาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักัดกรมแพทย์
ทหารเรือ 
 
 
 

mailto:osupanpop.3@gmail.com
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
  องค์ประกอบของสมรรถนะ ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการ
ประยกุต์ใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ หรือน าไปปฏิบตั ิและท าให้เกิดความส าเร็จในงานท่ีรับผิดชอบ 

  องค์ประกอบของสมรรถนะ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง 
ความสามารถในเชิงวิชาชีพท่ีเป็นผลจากแรงขับภายในซึ่งท าให้บุคลากรแสดงพฤติกรรม หรือท าให้เกิดการ
ปฏิบตังิานท่ีเป็นเลศิ 
  องค์ประกอบของสมรรถนะ ด้านทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถในเชิงวิชาชีพ
อันประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ ท่ีบุคลากรน ามาปรับปรุงพฤติกรรมให้เหมาะสม ในอันท่ีจะจัดการกับปัญหา
รอบตวัในสภาพสงัคมปัจจบุนั และสามารถท ากิจกรรมตา่งๆ จนก่อให้เกิดผลส าเร็จอย่างชดัเจน 
 

ค าชีแ้จงในการประเมินความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
 เอกสารฉบบันี ้เป็นแบบประเมนิความสอดคล้องของแบบสมัภาษณ์ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึน้เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสมัภาษณ์ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกบัสมรรถนะเชิงวชิาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการพยาบาล
ในอนาคต  สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลรอบท่ีหนึ่ง ของการใช้เทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) 
 ในการนี ้ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดสละเวลา ประเมินความสอดคล้องของ
แบบสมัภาษณ์ฉบบันี ้โดยให้ท่านพจิารณาวา่ แบบสมัภาษณ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ของการ
วจิยัหรือไม ่ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนประเมนิ ดงันี ้
 +1  คะแนน เม่ือท่านแน่ใจวา่ข้อค าถามมีความสอดคล้องกบังานวจิยั 
  0   คะแนน เม่ือท่านไมแ่น่ใจวา่ข้อค าถามมีความสอดคล้องกบังานวจิยั 
 -1   คะแนน เม่ือท่านแน่ใจวา่ข้อค าถามไมส่อดคล้องกบังานวจิยั 
 

 ข้อมลูท่ีได้จากการประเมินในครัง้นี ้จะน าไปวิเคราะห์หาความสอดคล้องของแบบสมัภาษณ์เพ่ือ
น าไปใช้เป็นเคร่ืองมือวิจัยต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการน าเสนอรูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพยาบาลในอนาคต  สงักดักรมแพทย์ทหารเรือ 
 
      ขอขอบพระคณุอย่างสงู มา ณ โอกาสนี ้
        เรือเอกหญิง อรวรรณ สพุรรณภพ 
        ผู้วจิยั 
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1.  สมรรถนะด้านการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) หมายถึง พฤติกรรมของ
พยาบาลวชิาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคตหิรือคณุลกัษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ 
ในการดแูลผู้ป่วยเป็นรายบคุคลโดยให้ความส าคญักับการท าความเข้าใจบริบทและความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ และปรับเปล่ียนแผนการดแูลให้เหมาะสมในการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการและการ
พทิกัษ์สทิธิของกบัผู้ป่วย  
 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K1a มีความรู้ทางด้านการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไป
ประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาสขุภาพของผู้ป่วย 

    

K1b มีความรู้ ความเข้าใจในการดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการแต่ละคนอย่าง
เป็นองค์รวม ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม จิตวญิญาณ   

    

A1a ตระหนักถึงความส าคัญของบูรณาการแนวคิด ทฤษฏีทางการ
พยาบาล วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน  และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติ
ของมนุษย์ น ามาใช้ในการพัฒนาตนเองเพ่ือการแสดงออกทางวิชาชีพ
อย่างเหมาะสมทัง้  4 ด้าน ได้แก่  การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา การ
ฟืน้ฟ ู

    

A1b เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยและญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการดแูลอย่างเหมาะสม 

    

A1c ให้ความส าคัญกับแผนการดูแลท่ีเหมาะสมกับพืน้ฐานทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ ท่ีจะช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

    

S1a มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการ 

    

S1b ให้การพยาบาลโดยค านึงถึงสทิธิผู้ป่วยเป็นส าคญั     
S1c ให้การดแูลแบบผสมผสานความรู้ทางการพยาบาลกับการดูแลเชิง
จิตวิทยาสงัคมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า
การดแูลสขุภาพ สง่เสริมสขุภาพ การดแูลด้านสวสัดิการสงัคม 

    

S1d ให้การดแูลทุกมิติภาวะสขุภาพของปัจเจกบุคคลอย่างต่อเน่ือง
ตัง้แตย่งัไมเ่จ็บป่วยจนวาระสดุท้ายของการเจ็บป่วย 
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2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) 
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือคณุลกัษณะส่วน
บคุคล และทกัษะ ในการประยกุต์ใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล เวชศาสตร์ทางทะเล และเวชศาสตร์ทหาร ในการ
ดแูลทหารท่ีปฏิบตัิตามภารกิจของกองทัพ และกลุ่มประชากรท่ีมีสภาวะทางสขุภาพ การเจ็บป่วย การท างาน 
และความเส่ียง หรือจากสาธารณภยั/ภยัพบิตั ิท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะกับท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางน า้ ทะเล และ
ชายฝ่ัง 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K2a มีความรู้ในการให้บริการด้านสขุภาพส าหรับผู้ ท่ีจะปฏิบตัิงานทาง
ทะเลทัง้สขุภาพทางกายและจิต  

    

K2b สามารถบรูณาการความรู้ในการให้บริการแก่ทหารเก่ียวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคมุโรค การรักษาพยาบาลและการ
ฟืน้ฟสูขุภาพ 

    

K2c พฒันาความรู้ งานวิจัย เพ่ือให้การดแูล ป้องกัน รักษาพยาบาลแก่
ทหารได้อย่างมีคณุภาพ 

    

K2d ให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิตนเม่ือเกิดสา
ธารณภยั /ภยัพบิตั ิทัง้ในระยะก่อนเกิด ขณะเกิด และหลงัเกิด   

    

K2e บูรณาการความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิการพยาบาลใน
สถานการณ์  สาธารณภยั/ภยัพบิตัไิด้   

    

A2a ตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาความสามารถของ
ตนเองในการดแูล ป้องกนั การพยาบาลแก่ผู้ประสบภยัทางทะเล 

    

A2b ตระหนกัถึงความส าคญัและให้การสนับสนุนการปฏิบตัิการทาง
ทหารของกองทพัในทกุสถานการณ์ 

    

A2c ตระหนักถึงความส าคัญในบทบาทของตนเองในการท างาน
ร่วมกบัทีมสขุภาพเม่ือเกิดสาธารณภยั/ภยัพบิตั ิ

    

A2d สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบตัิในทุก
สถานการณ์ โดยไมจ่ าแนกเชือ้ชาต ิและศาสนา 

    

A2e ให้ความส าคญัและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ช่วยเหลือตนเองและผู้ อ่ืนเม่ือเกิดสาธารณภยั/ภยัพบิตั ิ

    

S2a ให้การดูแลผู้ประสบภัยทางทะเลในภาวะฉุกเฉิน ตัง้แต่ การปฐม
พยาบาล ด าเนินการเคล่ือนย้าย ส่งต่อผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการจากจุดเกิดเหต ุ
สง่ตอ่สถานพยาบาลท่ีเหมาะสม 
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2.  สมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทางทะเลและเวชศาสตร์ทหาร (Maritime Medicine and Military Medicine) 
(ต่อ)  

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
S2b ให้การดแูลผู้ประสบภัยทางทะเลเพ่ือฟืน้ฟูสขุภาพ ทัง้ด้านร่างกาย 
และจิตใจ 

    

S2c ให้การดแูลสขุภาพทหารเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพให้
สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีตามภารกิจของกองทพั   

    

S2d สามารถด าเนินการเคล่ือนย้าย ส่งต่อ และส่งกลบัผู้ ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บจากภาคสนามได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

    

S2e ให้การพยาบาลทหารท่ีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบตัิหน้าท่ีได้
อย่างเหมาะสม   

    

S2f ประเมนิสถานการณ์จากการเจ็บป่วย น ามาทบทวน/ปรับแผนใน
การให้การบริการท่ีเหมาะสม 

    

 

3. สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง พฤตกิรรมของพยาบาลวชิาชีพท่ีสะท้อนถึง
ความสามารถด้านความรู้ เจตคตหิรือคณุลกัษณะสว่นบคุคล และทกัษะเชิงวชิาชีพ รวมทัง้ใช้ประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญในการท างานท่ีรับผดิชอบ ตระหนกัถึงคณุคา่ของวชิาชีพในการปฏิบตังิานเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการ
ของผู้ป่วยในบริบทท่ีมีความหลากหลาย ภายใต้ขอบเขตพระราชบญัญัตกิฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ การผดงุ
ครรภ์  จริยธรรมทางการพยาบาล จรรยาบรรณพยาบาล และ การก ากับดแูลขององค์กรวิชาชีพ การพฒันาความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบตังิาน การประเมนิตนเองอย่างสม ่าเสมอ มีทกัษะการเรียนรู้และพฒันาตนเองด้านวิชาการ
เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิานอย่างมีประสทิธิภาพ และตอ่เน่ือง  
 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K3a เข้าใจขอบเขตและหน้าท่ีการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์  จริยธรรมทางการ
พยาบาล ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อจ ากัดและเง่ือนไขของการ
ปฏิบตัวิชิาชีพพยาบาล 

    

K3b แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาศาสตร์ทางวิชาชีพน ามา
ประยกุต์ใช้ในการพฒันาทกัษะในการปฏิบตักิารพยาบาล 
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3. สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) (ต่อ) 

 

 

 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
A3a ตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทวิชาชีพภายใต้พระราชบญัญัติ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ จริยธรรมทางการ
พยาบาล ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อจ ากัดและเง่ือนไขของการ
ปฏิบตัวิชิาชีพพยาบาล 

    

A3b รัก เต็มใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เพ่ือน า
ความก้าวหน้าสู้วชิาชีพ 

    

A3c มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตังิานได้อย่างมีประสทิธิภาพ     

    

A3d พฒันาเป้าหมายในการปฏิบตัิงานของตนเองเพ่ือพฒันาอาชีพ เพ่ือ
สามารถให้การพยาบาลในระดบัสากลได้  

    

A3e ตระหนักถึงความส าคัญการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ติดตาม
ความรู้ใหม่ๆ และก้าวทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของศาสตร์ทางการพยาบาล
และศาสตร์อ่ืน  ๆ

    

S3a สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตัดสินใจเชิงจริยธรรม และ
น าไปใช้ในการให้การพยาบาลอย่างเหมาะสม 

    

S3b ปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดีทัง้การด ารงตนและการปฏิบตังิานใน
หน้าท่ี 

    

S3c ให้บริการทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
กระบวนการพยาบาล    

    

S3d ควบคมุ ก ากับตนหรือผู้ ร่วมงานในวิชาชีพให้ปฏิบตัิหน้าท่ีตาม 
พรบ.วชิาชีพ การพยาบาลและการผดงุครรภ์ 

    

S3e น าข้อมลูย้อนกลบั (feed back) ท่ีได้จากแหล่งต่างๆ ไปใช้เพ่ือ
การปรับปรุง พฒันาทกัษะในการให้บริการ 

    

S3f มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิทางการพยาบาลกับ
หน่วยงาน/องค์กรท่ีตนเองปฏิบตังิานอยู่   
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4. สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง พฤตกิรรมของพยาบาลวชิาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถ
ด้านความรู้ เจตคตหิรือคณุลกัษณะสว่นบคุคล และทกัษะเชิงวชิาชีพ ในการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าตดัสินใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถให้เหตผุลทางวิชาการในการเป็นท่ีปรึกษา หรือเพ่ือโน้มน้าว จูงใจ ให้บุคคล
หรือทีมท่ีเก่ียวข้องแสดงพฤตกิรรมอนัท่ีจะได้มาซึ่งความส าเร็จของเป้าหมายท่ีต้องการหรือขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K4a ศึกษาสถานการณ์ทัง้ในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต จาก
ผลกระทบภายนอกทัง้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และทางสังคมและ
เทคโนโลยีมาวางแผนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย วสิยัทศัน์ขององค์กร 

    

A4a ให้ความส าคญักบัการพฒันาวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ๆให้กับ
หน่วยงาน เพ่ือน ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงท่ีมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 

    

A4b มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดและกล้าตดัสินใจในการ
ปฏิบตังิาน 

    

S4a มีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจ มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ปกติและฉกุเฉิน 

    

S4b มีความสามารถในการให้เหตผุลทางวิชาการเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนมี
ความคดิคล้อยตาม และสามารถปฏิบตังิานได้เป็นผลส าเร็จ 

    

S4c ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้สามารถเจรจาต่อรองกับสหสาขา
วชิาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการดแูลผู้ ป่วย  

    

S4d สามารถให้ค าปรึกษาหรือเป็นพ่ีเลีย้งทางด้านสขุภาพ เพ่ือน าไปใช้
ปฏิบตัไิด้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ 

    

S4e ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีของหน่วยงาน/องค์กร     
S4f แสดงความเป็นผู้น าและมีความรู้ทางวิชาการท่ีเกือ้กูลประโยชน์
ตอ่สาธารณสขุ และสงัคม   
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5.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติพยาบาลเชิงระบบ (System-Based Practice) หมายถึง พฤติกรรมของ
พยาบาลวชิาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคตหิรือคณุลกัษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิงวิชาชีพ 
ในการน านโยบายของระบบการดแูลสขุภาพของหน่วยงาย/องค์กร และทรัพยากรท่ีมีอยู่  มาใช้ในการให้บริการ
ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ อย่างมีประสทิธิภาพบนฐานขององค์ความรู้ในสาขาวชิาชีพและท่ีเก่ียวข้อง  

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K5a มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความเช่ือมโยงของนโยบายระบบสุขภาพ 
ปัจจยัทางสงัคม เศรษฐกิจ ท่ีมีผลตอ่การให้บริการ 

    

K5b มีความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล 
เพ่ือให้การดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างเหมาะสม 

    

A5a ค านึงถึงปัจจัยทางสงัคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายในการ
ให้บริการสุขภาพของหน่วยงาน เพ่ือให้การดูแลสุขภาพผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการอย่างเหมาะสม 

    

A5b ให้ความส าคญัการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดแูลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการ 

    

S5a ให้การดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ โดยบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุ้มคา่ 

    

S5b คดิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

    

S5c เลือกใช้วธีิแก้ปัญหาท่ีมีประสทิธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์
และบริบททางสขุภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลง   

    

S5d ประเมนิความต้องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลมุ     
S5e วางแผนการดูแลสุขภาพร่วมกัน ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ
ผู้ป่วยและญาต ิอย่างมีประสทิธิภาพ เหมาะสม คุ้มคา่ 

    

S5f ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงนโยบายในการให้บริการด้าน
สขุภาพของหน่วยงาน/องค์กร และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ     

    

S5g ก ากับ ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้การดูแลผู้ ป่วย
เป็นไปตามแผน 

    

S5h บันทึกรายงานทางการพยาบาลท่ีสามารถสะท้อนการใช้
กระบวนการพยาบาลท่ีมีคณุภาพ 
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5.  สมรรถนะด้านการพยาบาลเชงิระบบ (System-Based Practice) (ต่)  

 

 

6. สมรรถนะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology) 
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือคณุลกัษณะส่วน
บคุคล และทกัษะในการติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ครอบครัว กลุ่มวิชาชีพ/ทีมสห
สาขาท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยสามารถ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารด้นสุขภาพจากแหล่งความรู้ท่ีน่าเช่ือถือ สามารถจัดระบบสารสนเทศ และใช้ข้อมูล
สารสนเทศทางการพยาบาล ในการบริหารจดัการ การดแูลช่วยเหลือผู้ใช้บริการ การวจิยัและพฒันาคณุภาพการ
พยาบาล 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
S5i ประเมินผลลพัธ์ทางการพยาบาล เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุง
คณุภาพการบริการ 

    

S5j ปรับปรุง พฒันาคณุภาพการบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการได้รับบริการท่ีดี 

    

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K6a มีความรู้ ความเข้าใจการส่ือสารในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสม
กบั เวลา สถานท่ี โอกาส และบคุคล 

    

K6b มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบนัทึกข้อมูล ส่งข้อมูล รับข้อมูล
ด้านสขุภาพของผู้ป่วย/ผู้ รับบริการในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์(Personal 
Health Records: PHRs)  

    

A6a ตระหนกัถึงความส าคญัของการส่ือสารกบัผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ     
A6b สนบัสนนุการด าเนินงานสารสนเทศผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics performance support system) 

    

A6c ให้ความส าคญักับการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการไว้เป็นความลบั 

    

S6a สามารถส่ือสารกับผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ ญาติ และบุคลากรในทีม
สขุภาพได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

    

S6b มีทกัษะในการเจรจาต่อรอง และบริหารความยัดแย้งในทีม/ระหว่าง
ทีมสขุภาพ ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการและญาติ 
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6. สมรรถนะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology)  

(ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
S6c ใช้ศพัท์ทางเทคนิคในการส่ือสารทางการแพทย์กับกลุ่มวิชาชีพ/
ทีมสหสาขา อย่างถกูต้อง 

    

S6d ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากลในการ
ดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ     

    

S6e สามารถสืบค้นข้อมลูด้านสขุภาพจากแหล่งความรู้ต่างๆท่ีเช่ือถือได้
ผา่นเครือขา่ยอิเล็กทรอนิกส์ทัง้ในประเทศหรือต่างประเทศได้ 

    

S6f สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ (Technology based 
learning) เช่น การศึกษาด้วยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การให้
ความรู้กบัผู้ป่วยทางวีดทิศัน์  

    

S6g สามารถใช้ข้อมูลระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Management 
Information System: MIS) เพ่ือการวิเคราะห์ตัดสินใจและชีน้ าแนว
ทางการให้บริการทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 

    

S6h สามารถแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพระหว่างหน่วยงาน
ในระบบสุขภาพ(Health Information Exchange: HIE) ผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์    

    

S6i สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

S6j สามารถใช้ข้อมูลทางสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน ประสาน และ
พฒันาคณุภาพดแูลผู้ป่วย/ผู้ รับบริการกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ 
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7.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement) หมายถึง 
พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือคณุลกัษณะส่วนบุคคล และ
ทกัษะเชิงวชิาชีพ ความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย/ผู้ รับบริการโดยพฒันา ปรับปรุงแนวทางในการให้บริการ
อย่างตอ่เน่ือง ภายใต้ระบบการประกนัคณุภาพการพยาบาล เพ่ือให้ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการได้รับการดแูลในขอบเขตท่ี
รับผดิชอบได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K7a มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ปฏิบตังิานตามท่ีหน่วยงาน/องค์กรก าหนด 

    

K7b มีความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
พยาบาลของหน่วยงาน/องค์กร 

    

K7c ค้นหาความรู้เพิ่มเติมมาประยุกต์ใ ช้ในการปฏิบัติงาน 
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางการพยาบาลทัง้ภายในและภายนอก
หน่วยงาน/องค์กร 

    

K7d ศึกษา ค้นคว้าวิธีการปฏิบตัิท่ีดี เช่น นวตักรรมการดแูลผู้ ป่วย/
ผู้ รับบริการ  

    

A7a ตระหนักถึงความส าคญัของการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความ
ปลอดภยัในการปฏิบตังิาน 

    

A7b ให้ความส าค ัญกับพฤติกรรมในการปฏิบ ัติงานท่ียึดหลัก
ความปลอดภัยอย่างสม ่าเสมอ  

    

A7c สนับสนุนการจัดการความรู้ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน/องค์กร ของตน 

    

A7d ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ
ประกนัคณุภาพของหน่วยงาน/องค์กร 

    

S7a ปฏิบตัติามแผนการปฏิบตังิานท่ีหน่วยงาน/องค์กรก าหนด     
S7b ปฏิบัติการพยาบาลท่ีไม่ท าให้เกิดผลกระทบกับการให้บริการ
ผู้ป่วย/ผู้ รับบริการทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวญิญาณ   

    

S7c ตรวจสอบความปลอดภยัในการปฏิบตังิานอย่างสม ่าเสมอ     
S7d บันทึกอุบัติการณ์เส่ียง จัดเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ และน า
ความเส่ียงไปวางแผนการบริหารความเส่ียง 

    

S7e ประเมินตนเอง การค้นหาความเส่ียง น าไปพฒันาแนวทางการ
ปฏิบตังิาน 
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7.  สมรรถนะด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement) (ต่อ) 

 

8. สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) หมายถึง พฤตกิรรม
ของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้  เจตคติ หรือคณุลักษณะส่วนบุคคล และทักษะเชิง
วิชาชีพ ในการท าหน้าท่ีของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การให้การพยาบาลท่ีมีการท างานเป็นทีม
ร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพ ท่ีได้ร่วมก าหนดวตัถปุระสงค์ วางแผนการท างาน มีการประสานความร่วมมือ มีการแบ่ง
ภาระงาน ช่วยเหลือ สนบัสนนุพึง่พาซึ่งกนัและกนั เพ่ือให้การดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการด าเนินไปอย่างราบร่ืน และ
บรรลเุป้าหมายของการให้บริการท่ีมีประสทิธิภาพ 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
S7f  วิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ น ามาปรับปรุง
กระบวนการ/ลดขัน้ตอนการปฏิบตั ิเพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการ 

    

S7g ประเมนิผลคณุภาพทางการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพการ
พยาบาล และจากผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการ
บริการอย่างตอ่เน่ือง 

    

S7h น าผลการประเมินคณุภาพจากภายนอกมาใช้ในการปรับปรุง 
พฒันาคณุภาพการพยาบาล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักับ
หน่วยงาน/องค์กรอ่ืน 

    

S7i ปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Quality Improvement; CQI) โดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

    

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K8a เข้าใจขอบเขต/บทบาทของการท าหน้าท่ีประสานงานในทีม     
K8b ความรู้ความเข้าใจบทบาทของตนเองท่ีมีต่องานท่ีรับผิดชอบ 
และเข้าใจบทบาทของสมาชิกอ่ืนๆ 

    

A8a ตระหนักถึงหน้าท่ีในการประสานการท างานในทีมเพ่ือให้การ
บริการมีประสทิธิภาพ 

    

A8b ตระหนักถึงความส าคญัของสมาชิกทุกคนในทีมการพยาบาล
และทีมสหสาขาวชิาชีพ 
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8. สมรรถนะด้านการประสานและการท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration) 

 
9.  สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) 
หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพท่ีสะท้อนถึงความสามารถด้านความรู้ เจตคติหรือคณุลกัษณะส่วน
บคุคล และทักษะในการหาข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ท่ีมีอยู่ในขณะนัน้ ซึ่งได้จากสืบค้น วิเคราะห์ สงัเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ มาพจิารณาตดัสนิใจทางเลือกเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานและคณุภาพของการปฏิบตักิารพยาบาล  

 

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
A8c ให้ความส าคัญกับสมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมกันในการ
ก าหนดมาตรฐานการท างาน 

    

S8a ฟังความคิดเห็นของสมาชิก น ามาประมวลผลใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจในการปฏิบตังิาน 

    

S8b ประสานความร่วมมือในทีม ระหว่างทีม สร้างเครือข่าย ระหว่าง
หน่วยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยให้การช่วยเหลือระหว่างสมาชิก 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

    

S8c สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีม กล่าวถึงสมาชิกในทีมอย่าง
สร้างสรรค์ช่ืนชม ให้ก าลงัใจ แสดงน า้ใจ สง่เสริมความสามคัคี      

    

S8d ปฏิบตัติามคา่นิยมของทีมและกฎระเบียบท่ีก าหนด     
S8e พฒันาศกัยภาพการท าหน้าท่ีของตนในทีมให้มีประสทิธิภาพ     
S8f ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ ไว้วางใจ ให้เกียรติ และเคารพใน
มมุมอง/ความคิดเห็นท่ีแตกต่างของแต่ละบคุคลในทีมสขุภาพ 

    

S8g ให้ความช่วยเหลือแบ่งปันความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
แบง่ปันภาระงาน และแบง่บนัผลประโยชน์ซึ่งกนัและกนั 

    

องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
K9a ศกึษาหาความรู้ท่ีเป็นปัจจบุนัจากการสืบค้นแหล่งข้อมลูต่างๆท่ี
มีความเช่ือถือได้ และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

    

A9a ตัดสินใจเลือกงานวิจัยตามระดับความน่าเช่ือถือ หรือจาก
หลกัฐานเชิงประจักษ์ท่ีมีแนวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ มาใช้ในกระบวนการ
พยาบาลได้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ของผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 
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9.  สมรรถนะด้านการปฏบิัตกิารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ (Evidence-Based Practice) (ต่อ) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
องค์ประกอบของสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge: K) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล(Attributes: A) และ ทักษะ(Skills: S) 

คะแนนการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ 

-1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 
S9a สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ
และท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ประสบการณ์และหลกัฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้เกิด
ผลลพัธ์ท่ีปลอดภัยและมีคณุภาพในการให้บริการผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ 

    

S9b ใช้ผลการวิจัยหรือหลกัฐานเชิงประจักษ์มาบูรณาการปรับปรุง 
พฒันาคุณภาพการปฏิบตัิการพยาบาล ก าหนดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตังิานอย่างสร้างสรรค์และมีประสทิธิภาพ 

    

S9c วิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติตาม
หลกัฐานเชิงประจกัษ์และปรับปรุงการให้บริการอย่างตอ่เน่ือง 

    

S9d ใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์พฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ
จากการปฏิบตัิงานประจ าพฒันาสู่งานวิจัย (Routine to Research: R 
to R)  

    

S9e แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลลัพธ์ทางการพยาบาล จากการใช้ข้อมูล/
แนวทางท่ีได้จากหลกัฐานเชิงประจักษ์ ระหว่างผู้ปฏิบตัิหรือผู้ เช่ียวชาญ
ในสาขาการพยาบาลเดียวกนั 
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