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การวิจัยครั้งนีม้ จี ุดมุ่งหมายเพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 2) ศึกษาสภาพ ความคาดหวังและความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล
3) สร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล และ 4) ตรวจสอบความเหมาะสมและเผยแพร่
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1
จานวน 123 กลุ่ม 2 จานวน 10 และกลุ่ม 3 จานวน 10 รวมทั้งสิ้น จานวน 143 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบของสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าว
สู่ประชาคมอาเซียน มี 8 สมรรถนะ ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย 2) สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้านภาวะผู้นา การจัดการ และ
การพัฒนาคุณภาพ 5) สมรรถนะด้านวิชาการ และการวิจัย 6) สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ 7) สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยี และสารสนเทศและ 8) สมรรถนะด้านสังคม
2. สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการจาเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า 1) สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับสมรรถนะของ
นักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความคาดหวังเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษา
พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และ 3) ความต้องการจาเป็น
เกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า มีความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษา
พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ โดยเรี ย งล าดั บจากมากไปหาน้อ ย 3 ล าดั บ แรก ดั ง นี้ สมรรถนะด้ า นการสื่ อ สารและ
สัมพั นธภาพ สมรรถนะด้า นวิชาการ และการวิจัย สมรรถนะด้า นภาวะผู้น า การจั ดการ และการพัฒ นาคุณ ภาพ และ
สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
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3. สร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนาเพือ่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยการเลือกความต้องการเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาล
ศาสตร์ ด้ า นมี ค่ า มากที่ สุ ด เพี ย ง 1 ด้ า นมาเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสมรรถนะด้ า นการสื่ อ สารและสั ม พั น ธภาพ
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ชื่อยุทธ์ศาสตร์ 2) หลักการและเหตุผล 3) เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 4) ตัวชี้วัด 5) โครงการ/กิจกรรม
ของยุทธศาสตร์ และ 6) การวัดและประเมินผลของยุทธศาสตร์
4. ตรวจสอบความเหมาะสมและเผยแพร่ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งสมรรถนะของนั ก ศึก ษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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The purposes of this study were: 1) to analyze the components of competency of nursing students, Faculty of
Nursing, 2) to investigate the state, expectation and need of competency of nursing students, Faculty of Nursing, 3) to
create a strategy to enhance competency of nursing students, Faculty of Nursing, and 4) to examine the
appropriateness and disseminate the strategy to enhance competency of nursing students, Faculty of Nursing,
Chalermkarnchana University, for stepping towards the ASEAN Community. The target group of 143 people was
selected by purposive sampling. The instrument used was a rating scale questionnaire. Statistics used in data analysis
were frequency, percentage, mean and standard deviation.
The findings were as follows:
1. The components of competency of nursing students, Faculty of Nursing, Chalermkarnchasna University.
for stepping towards the ASEAN Community comprised 8 competencies: 1) competency of ethics, morality and law, 2)
competency of performance of nursing and midwifery, 3) competency of professional features, 4) competency of
leadership, management, and quality development, 5) competency of technical matter and research, 6) competency of
communication and relationships, 7) competency of technology and information, and 8) competency of sociability.
2. It was found in the present state, expectation and need of enhancing competency of nursing students,
Faculty of Nursing, Chalermkarnchana University, for stepping towards the ASEAN Community that: 1) the current state
of nursing students’ competency in the Faculty of Nursing as a whole was at high level (mean = 3.93, S.D. = .80); 2)
expectation of competency among nursing students, Faculty of Nursing, Chalermkarnchana University as a whole was
at the highest level (mean = 4.88, S.D. = .35); And 3) the need of competency of nursing students, Faculty of Nursing,
as arranged in descending order was as follows: competency of communication and relationships, competency of
technical matter and research, competency of leadership, management and quality development, and competency of
professional features.
3. The strategy to enhance competency of nursing students, Faculty of Nursing, Chalermkarnchana
University, for stepping towards the ASEAN Community was through the selection of nursing students’ highest need of
competency to be a development strategy. That is the competency of communication and relationships which comprises
the following: 1) title of strategy, 2) rationale, 3) target of strategy, 4) indicators, 5) projects/ activities of strategy, and
6) measurement and evaluation of strategy.
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4. The appropriateness as well as dissemination of strategy to enhance competency of nursing students,
Faculty of Nursing, Chalermkarnchana University, for stepping towards the ASEAN community as a whole was at high
level (mean = 4.37, S.D. = .52)
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ปัจจุบันประเทศไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ
(The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิ ปปิน ส์ สิง คโปร์ และไทย ซึ่ง ผู้ แ ทนทั้ ง 5 ประเทศ ประกอบด้ ว ย นายอาดั ม มาลิ ก (รั ฐ มนตรี กระทรวงต่ า งประเทศ
อินโดนีเซีย) นายตุน อับดุล ราชัก บินฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซรามอส (รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศสิงค์โปร์) และพันเอก (พิเ ศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไทย) ในเวลาต่อมาได้มีประเทศ
ต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2527) เวียดนาม (วันที่ 28
กรกฎาคม พ.ศ. 2538) ลาว พม่า (วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540) และกัมพูชา (วันที่ 30เมษายน พ.ศ. 2542) ตามลาดับ
จากการรับกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิก ทาให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ (กรมประชาสัมพันธ์, 2554) โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและการบริหาร ส่งเสริม
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องอาเซี ย นคื อ รู ป รวงข้ า วสี เ หลื อ งบนพื้ น สี แ ดง ล้ อ มรอบด้ ว ยวงกลมสี ข าว และสี น้ าเงิ น รวงข้ า ว
10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และการ
มีพลวัติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีน้าเงิน หมายถึง สันติภาพ และความมั่นคง นโยบายการดาเนินงานของอาเซียน
จะเป็นผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหน้ารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน การประชุมสุดยอดเป็น
การประชุมในระดับสูงสุดเพื่อกาหนดแนวนโยบายในภาพรวม และเป็นโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะได้ร่วมกันประกาศเป้าหมาย
และแผนงานของอาเซียนในระยะยาว โดยการจัดทาเอกสารในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แถลงการณ์ร่วม
(Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) หรืออนุสัญญา (Convention) เช่น Hanoi Declaration,
Hanoi Plan of Action และ ASEAN Convention on Counter Terrorism เป็นต้น ส่วนการประชุมในระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่
อาวุโสจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวม และนโยบายเฉพาะด้าน โดยหารือในรายละเอียดมากขึ้น
(สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ. 2552 : 15)
ในการประชุมผู้นาอาเซียนครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ที่บาหลีผู้นาอาเซียนได้เห็นชอบให้มีการ
จัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” ขึน้ ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ต่อมาในการประชุมผู้นาอาเซียนครั้ง
ที่ 12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ (Cebu Declaration on the Blueprint for the ASEAN Charter) ได้มีมติให้จัดตั้งประชาคม
อาเซียนเร็วขึ้นเป็นภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและอานาจต่อรองกับ
ประเทศ หรือกลุ่มประเทศอื่น ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก (Pillars) ได้แก่ เสาหลักที่ 1 ประชาคมความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Security Community ASC) เสาหลักที่ 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community –
AEC) และเสาหลักที่ 3 ประชาสังคม วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community ASCC) และได้กาหนดให้จัดทา
ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออานวยความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญหรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ข้อตกลงเรื่อง
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การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไปทางานในประเทศกลุม่ อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้อย่างเสรี ได้กาหนดครอบคลุม 7 อาชีพ และ
ก็ มีแ นวโน้ ม ว่า อาจจะมีก ารเพิ่ม จ านวนอาชีพ ขึ้น มาอีก ในล าดั บถั ด ไป ส าหรั บ 7 อาชีพ ที่ มีข้ อ ตกลงกั น แล้ ว ให้ ส ามารถ
เคลื่อนย้ายไปทางานได้อย่างเสรี ได้แก่ อาชีพวิศวกร (Engineering Services) อาชีพพยาบาล (Nursing Services) อาชีพ
สถาปนิก (Architectural Services) อาชีพการสารวจ (Surveying Qualifications) อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)
อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners) และอาชีพแพทย์ (Medical Practitioners) และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่ม
7 อาชีพนั้น มีผลดีต่อไทยไม่น้อย เพราะในภาพรวมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยมีศักยภาพในด้านการผลิต
บุคลากรในสายวิชาชีพทั้ง 7 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทาให้ผู้จบการศึกษาในสายวิชาชีพทั้ง 7 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
จนถึงปริญญาเอกมีตลาดงานที่เปิดกว้างมากขึ้น เมื่อประเทศสมาชิกในอาเซียนจะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) จะมีประชากรรวมกันประมาณ 590 ล้านคน (ASEAN, 2010) จากประเทศสมาชิก 10
ประเทศ หลังจากการรวมตัวเป็นประชาคมแล้ว อาเซียนจะกลายเป็นตลาด และฐานการผลิตเดียว (Single market and
production base) และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี ซึ่งการผลิต
และพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต สู่ ต ลาดแรงงานของประเทศไทยต้ อ งค านึ ง ถึ ง ตลาดในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นด้ ว ย ( ชิ น วรณ์
บุณยเกียรติ. 2553 : 3)
พยาบาลเป็นบุคลากรทางสุขภาพที่มีจานวนมากที่สุดในทีมสุขภาพ และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทสาคัญมาก
กลุ่มหนึ่งในระบบบริการสาธารณสุข ในการให้ บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้นฟู
สภาพของผู้ใช้บริการ อันเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ ซึ่งนับได้ว่าบุคลากรพยาบาลมีความสาคัญยิ่ง (ทัศนา บุญทอง.
2542 : 53) พยาบาลเป็นวิชาชีพแรกที่มีการลงนามร่วมมือกันในสัญญาประชาคมอาเซียนในการพัฒนาการพยาบาลในยุ ค
โลกไร้พรมแดนมีมโนทัศน์เบื้องต้น 7 องค์ประกอบ ประกอบด้วย วัฒนธรรม (Culture) เชื้อชาติ (Race) สมรรถนะเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Competence) ความเชื่อที่ว่าชนชาติของตนดีเลิศกว่าชนชาติอ่ืน (Ethnocentrism) ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม (Culturally Diverse) ชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography) และการพยาบาล (Nursing Care) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้
ช่วยในการทาความเข้าใจถึงความหลากหลายในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ดวงเดือน วิเลปนะและคณะ. 2555 : 6)
สมรรถนะ (Competence หรือ Competency) คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลซึ่งสามารถผลักดันให้
ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ์ที่กาหนดในงานที่ตนรับผิดชอบสมรรถนะ ประกอบด้วย ความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) นอกจากนี้สมรรถนะยังหมายรวมถึง ทัศนคติ ค่านิยมความคิด
บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล (Trait) และแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) (McClelland & Parry. 1997 อ้างถึงใน
สุกัญญา รัศมีโชติ. 2548 : 35) สมรรถนะของบุคคลเป็นผลมาจากการฝึกอบรม และประสบการณ์สมรรถนะของผู้ปฏิบัตงิ าน
แต่ละอาชีพย่อมไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันในด้านบริบทของสภาพการณ์และตาแหน่งงาน สาหรับสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพนั้น Benner (1984 : 67) เชื่อว่าระดับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพจะต้องอาศัยช่วงเวลาเพื่อเรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์จนสามารถพัฒนาทักษะความชานาญในการทางานให้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากพยาบาลจบใหม่ที่สามารถเรียนรู้
งานในระดั บ ที่ ง่ า ยไม่ ยุ่ง ยากสู่ ระดั บของพยาบาลผู้ เ ชี่ย วชาญที่ ส ามารถเรี ย นรู้ ง านที่ ยุ่ ง ยากมีค วามซั บซ้ อ นของปั ญ หา
นอกจากนี้สมรรถนะของบุคคลจะเป็นเช่นไรยังขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ ประสบการณ์ใ นการทางาน ระดั บ
การศึกษาและการได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2552 : 43) และการที่จะ
ทราบว่าพยาบาลวิชาชีพมีสมรรถนะอยู่ในระดับใดจะต้องมีการประเมินสมรรถนะเพราะจะทาให้ทราบระดับสมรรถนะที่มีอยู่
และทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสมรรถนะอย่างเหมาะสม กระตุ้นให้พยาบาลวิชาชีพมีความ
ตื่น ตั ว ปฏิบัติงานด้ ว ยความระมั ด ระวั ง และรั บผิ ด ชอบต่อ คุ ณภาพ การพยาบาลการประเมินสมรรถนะยั งเป็ น การเ พิ่ม
ความรู้สกึ มีคุณค่าและเชื่อมั่นในการปฏิบัตงิ านทั้งยังกระตุน้ ให้เกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมอยู่
เสมอ (นัยนา กล้าขยัน. 2554 : 1)
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การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่จาเป็นต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1) สมรรถนะด้านภาษา ภาษาอังกฤษทั้งการ
พูดการเขียนเป็นสิ่งจาเป็น นอกจากนี้ควรเลือกภาษาที่ 3 2) สมรรถนะด้านวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถออกแบบกิจกรรมการ
พยาบาลได้สอดคล้องกับผู้รับบริการ 3) สมรรถนะการคิดเชิงอนาคตเพื่อการคาดการณ์และปรับเปลี่ยนได้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 4) สมรรถนะการจัดการสาหรับผู้บริหารเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการทั้งปัญหาบุคลากร
การพิจารณาต้นทุนการทางาน 5) สมรรถนะการสื่อสารทั้งกับผู้รับบริการ และผู้ร่วมงานที่จะมีหลากหลายมากขึ้นและ 6)
สมรรถนะการจัดวางระบบที่เป็นสากลมากขึ้นเพื่อการจัดการในระบบที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน โดยการพัฒนา
สมรรถนะของพยาบาลควรเริ่มต้นจากการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2555 : 55)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเฉลิม กาญจนา ได้ รับอนุญ าตให้ จัด ตั้งตามมติของสภามหาวิทยาลั ยเฉลิ ม
กาญจนาในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2549 และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 ต่อมาสภาการพยาบาลโดยคณะกรรมการสภาการ
พยาบาลในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 มีมติให้การรับรองสถาบันการศึกษา และให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุม ครั้งที่ 2/2551
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้รับการรับรองปีการศึกษา 2551 จากสภาการพยาบาล วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ได้รับการรับรองปีการศึกษา 2552 จากสภาการพยาบาล วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2553 เปิดดาเนินการ
ครบ 4 ปีการศึกษา ได้รับการรับรองสถาบัน จานวน 1ปีการศึกษาคือ ปีการศึกษา 2553 จากสภาการพยาบาล วันที่ 11
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ต่อมาได้รับการรับรองสถาบั น จานวน 2 ปีต่อเนื่องในปีการศึกษา 2554 – 2555 จากสภาการ
พยาบาล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ล่าสุด สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบัน จานวน 2 ปีต่อเนื่องในปีการศึกษา
2556 – 2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556
จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดม ศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย พบว่า มีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรีใ ห้ต รงกั บความต้องการของประชาคมอาเซีย น ร้อ ยละ 30.91 อาชีพ พยาบาลมีค วามพร้ อม ร้ อยละ 25.45
(สุบิน ยุระรัช. 2554 : 5) และการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตพยาบาลในสถานศึกษาของรัฐ พบว่า การใช้ภาษาในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษสามารถพูดได้ระดับปานกลาง ยังไม่ค่อยกล้าพูด ควรฝึกฝนให้มีความมั่นใจ กล้าที่จะพูด และการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารยังต้องพัฒนาอีกมาก (ปิยนุช บุญเพิ่ม, อาพน ศรีรักษา, มณีรัตน์ ภัทรจินดา. 2549 : 42) จะเห็น
ได้ว่าประเทศไทยยัง มีความพร้อ มต่อการพั ฒนาบัณฑิต พยาบาลในการเข้าร่ วมเป็นประชาคมอาเซียนที่น้อย ดังนั้นการ
เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมประชาคมในปี พ.ศ. 2558 จึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศและคู่มือ
การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและยุทธศาสตร์ที่พัฒนานาไปสู่การ
วางแผนปฏิบัตจิ ริงต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยได้กาหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
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1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อศึกษาสภาพ ความคาดหวั งและความต้องการจ าเป็ นเกี่ ยวกั บสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
4. เพื่ อตรวจสอบความเหมาะสมและเผยแพร่ ยุ ทธศาสตร์ การเสริ ม สร้ างสมรรถนะของนั กศึ ก ษาพย าบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

กรอบแนวคิดของการวิจัย
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การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา เพื่อ ก้ า วสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิจั ย ใช้ ระเบี ย บวิ ธีก ารวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development : R&D) โดยมีการดาเนินการวิจัย 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของนักศึกษา
พยาบาล ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการจาเป็น ระยะที่ 3 สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ระยะที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและเผยแพร่ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบ
ของสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล

วา

องค์ประกอบของสมรรถนะของ
นักศึกษาพยาบาลจากการตรวจสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 10 คน

องค์ประกอบของสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล
ประกอบด้วย
1) สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย
2) สมรรถนะด้านการปฏิบตั ิการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
4) สมรรถนะด้านภาวะผู้นา การจัดการและการพัฒนา
คุณภาพ
5) สมรรถนะด้านวิชาการและการวิจัย
6) สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ
7) สมรรถนะด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ
8) สมรรถนะด้านสังคม

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง และความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

การตรวจสอบความเหมาะสมและเผยแพร่ของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอาเซียน
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development
: R&D) โดยมีการดาเนินการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้
ระยะ 1 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ระยะ 2 เพื่อศึกษาสภาพ ความคาดหวังและความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ระยะ 3 เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ระยะ 4 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและเผยแพร่ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1.1 ประชากร จานวน 176 คน ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลปีที่ 1 จานวน 53 คน นักศึกษาพยาบาลปีที่ 2
จานวน 40 คน นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 จานวน 48 คน และนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 จานวน 35 คน ของมหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา ปีการศึกษา 2559
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย ในแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
1.2.1 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะของนักศึกษา
พยาบาล จานวน 10 คน โดยคัดเลือกด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสภาพ ความคาดหวังและความต้องการของสมรรถนะของ
นักศึกษาพยาบาล จานวน 123 คน นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 – 4 โดยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตาราง
สาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 และระดับความเชื่อมั่น 95 (Krejcie and Morgan) Robert
V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล. 2543 : 4)
1.2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล
จานวน 10 คน ได้ แก่ ผู้ประสานงานด้า นงานวิจัยและระบบเฝ้ าระวัง โรคศูน ย์ความร่ วมมือไทย – สหรัฐอเมริกาด้า น
สาธารณสุข จังหวัดนครพนม 1 คน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 2 คน อาจารย์ประจาวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี จานวน 2 คน และพยาบาลวิชาชีพ จานวน 5 คน โดยคัดเลือกด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
1.2.4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมและเผยแพร่ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
สมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล จานวน 10 คน ได้แก่ อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 3 คน อาจารย์ประจา
วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จ านวน 2 คน พยาบาลวิชีพ จานวน 5 คน โดยคั ด เลือกด้ ว ยวิธีก ารเลือ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกับองค์ประกอบของสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ ความคาดหวังและความต้องการของสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล
ตอนที่ 3 แบบตรวจสอบความเหมาะสมและเผยแพร่ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. นาเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ทั้ง 2 ตอน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ จากนั้น
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องตามข้อเสนอแนะ
2. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วเสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา
3. การหาคุ ณ ภาพของเครื่อ งมือ ด้ ว ยการใช้ค่ า ดั ชนี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) เสนอผู้ เชี่ ย วชาญทั้ ง 5 คน
ลงความเห็นแบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (Rating Scale) โดยกาหนดค่า ดังนี้ ถ้าเห็นว่า
สอดคล้องให้คะแนน +1 ถ้าเห็นว่าไม่สอดคล้องให้คะแนน -1 ถ้าเห็นว่าไม่แน่ใจให้คะแนน 0 (IOC) ที่ได้จะต้องมากกว่าหรือ
เท่ากับ .50 ขึน้ ไปจึงจะถือว่าใช้ได้ ถ้าต่ากว่าจะต้องปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในประเด็นคาถาม
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ให้ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของการหาคุณภาพของ
เครื่องมือมีค่า เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ถือว่าใช้ได้ทุกข้อคาถาม
4. จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยนาหนังสือจากสานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครถึงกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ เป้าหมาย
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามทัง้ 3 ตอน ด้วยตนเอง
3. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทัง้ 3 ตอน กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึก ษาสภาพ ความคาดหวั ง และความต้อ งการของสมรรถนะของนั ก ศึก ษาพยาบาล
การวิเคราะห์และสถิตทิ ี่ใช้เป็นแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ระยะที่ 2 การสร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึก ษาพยาบาล โดยการสนทนากลุ่มและ
ระดมสมอง (Focus Group) การวิเคราะห์และสถิตทิ ี่ใช้เป็นแบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ระยะที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมและเผยแพร่ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษา
พยาบาลแบบสอบถามประมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับวิเคราะห์และสถิติที่ใช้เป็นความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
การวิจั ยเรื่องยุ ทธศาสตร์ก ารเสริ ม สร้ า งสมรรถนะของนัก ศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
เฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามลาดับ ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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1. องค์ประกอบของสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าว
สู่ประชาคมอาเซียน มี 8 สมรรถนะ ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย 2) สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้านภาวะผู้นา การจัดการ และ
การพัฒนาคุณภาพ 5) สมรรถนะด้านวิชาการ และการวิจัย 6) สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ 7) สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยี และสารสนเทศและ 8) สมรรถนะด้านสังคม
2. สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการจาเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า 1) สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดั บจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ดังนี้ สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
กฎหมาย สมรรถนะด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นอกนั้นด้าน
อื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ความคาดหวังเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ดังนี้ สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย
สมรรถนะด้านวิชาการ และการวิจัย สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ นอกนั้ นด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน และ 3) ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ โดย
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ดังนี้ สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ สมรรถนะด้านวิชาการ และการวิจัย
สมรรถนะด้านภาวะผู้นา การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
3. สร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึ กษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา เพื่อ ก้า วสู่ ประชาคมอาเซีย น โดยการเลือกความต้อ งการเป็น เกี่ย วกั บสมรรถนะของนั กศึกษาพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร์ ด้านมีค่ามากที่สุดเพียง 1 ด้านมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ มี
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ชื่อยุทธ์ศาสตร์ 2) หลักการและเหตุผล 3) เป้าหมาย 4) ตัวชี้วัด 5) โครงการ/กิจกรรม และ 6) การวัด
และประเมินผลของยุทธศาสตร์
4. ตรวจสอบความเหมาะสมและเผยแพร่ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ หลักการและเหตุผล โครงการหรือกิจกรรมของยุทธศาสตร์ ชื่อยุทธศาสตร์ การวัดและ
ประเมินผลของยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยมีประเด็นที่สาคัญในการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. องค์ประกอบของสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าว
สู่ประชาคมอาเซียน มี 8 สมรรถนะ ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย 2) สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้านภาวะผู้นา การจัดการ และ
การพัฒนาคุณภาพ 5) สมรรถนะด้านวิชาการ และการวิจัย 6) สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ 7) สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยี และสารสนเทศ และ 8) สมรรถนะด้านสังคม ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและองค์
ความรู้อยูเ่ สมอ เพื่อให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมสาหรับการปฏิบัตงิ าน โดยเฉพาะการสร้างความคิดริเริ่มและการสร้า งสรรค์สิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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ใหม่ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ดา้ นเทคนิคและวิชาการ ตลอดจนมีความชานาญในสายงาน อาชีพ สามารถวิเคราะห์และ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านให้เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสมรรถนะที่จาเป็นเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นัยนา กล้าขยัน (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มี 8 สมรรถนะ ได้แก่ ด้านจริยธรรมจรรยาบรรณและกฎหมาย
ด้านการปฏิบัตกิ ารพยาบาลและการผดุงครรภ์ ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ด้านภาวะผู้นาการจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
ด้านวิชาการและการวิจัย ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ สมรรถนะด้านสังคมและยัง
สอดคล้องกับผลการวิจับของ ศิรประภา ฤๅชัย (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชนที่ ผ่า นการรั บรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานระดั บสากล ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะ 10 ด้า น
ประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้านการจัดการวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 2) สมรรถนะด้านการจัดการงบประมาณ 3) สมรรถนะด้าน
ความฉลาดทางอารมณ์ 4) สมรรถนะด้านการจัดการคุณภาพผลลัพธ์ทางการพยาบาล 5) สมรรถนะด้านการบริหารเชิง
ธุรกิจและการตลาด 6) สมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 7) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสมัยใหม่ 8) สมรรถนะด้านการนาไปสู่การเปลี่ย นแปลง 9) สมรรถนะด้านการจัดการงานที่ท้าทาย และ
10) สมรรถนะด้านการทางานเป็นทีม
2. สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรีย งลาดับจากมากไปหาน้อย
3 ลาดับ ดังนี้ สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย สมรรถนะด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ) สมรรถนะด้าน
การปฏิบัตกิ ารพยาบาลและการผดุงครรภ์ นอกนัน้ ด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน คาดหวังเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษา
พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ดังนี้ สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะ
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย สมรรถนะด้านวิชาการ และการวิจัย สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ
นอกนั้นด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และ ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะของ
นักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ดังนี้ สมรรถนะด้านการสื่อสารและ
สัมพันธภาพ สมรรถนะด้านวิชาการ และการวิจัยสมรรถนะด้านภาวะผู้นา การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ (0.24)
3. สร้างยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา เพื่อ ก้า วสู่ ประชาคมอาเซีย น โดยการเลือกความต้อ งการเป็น เกี่ย วกั บสมรรถนะของนั กศึกษาพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร์ด้านมีค่ามากที่สุดเพียง 1 ด้านมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ มี
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ชื่อยุทธ์ศาสตร์ 2) หลักการและเหตุผล 3) เป้าหมาย 4) ตัวชี้วัด 5) โครงการ/กิจกรรม และ 6) การวัด
และประเมินผล ทัง้ นี้เนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตร์ถือเป็นกระบวนการแรกในการบริหารที่มีความสาคัญต่อองค์กรอย่าง
มากเพราะการวางแผนบ่งบอกถึงทิศทางในอนาคตขององค์กรและเป้าหมายที่องค์กรต้องการที่จะบรรลุตลอดจนวิธีการที่
องค์กรเลือกใช้ให้บรรลุเป้าหมาย การวางแผนยุทธศาสตร์จึงเปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางขององค์กร องค์กรที่มีแผนที่
ดีย่อมจะมีทางเลือกและทางหนีทีไล่ในการเดินทางได้ดี การไม่มแี ผนที่ในการเดินทางทาให้การเดินทางไร้ทิศทางที่แน่นอน ไม่รู้
จุดหมายปลายทาง และยังเสียเวลาจากการเดินผิดทาง หลงทาง หรืออ้อมมากเกินไปทาให้ไปถึงจุดหมายล่าช้ากว่าที่ควร การ
วางแผนยุทธศาสตร์องค์กรมีหลายประเภท แต่การวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลุมทุกๆ ส่วนขององค์กรมากที่สุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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ได้แก่การวางแผนกลยุทธ์ และยังสอดคล้ องกับแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ เช่น สาโรจน์ โอพิทักษ์
ชีวนิ (2546 : 4 ; อ้างถึงใน Davi. 1992 : 4); สุพานี สฤษดิ์วานิช (2549 : 11); เบญจมาภรณ์ อิศรเดช และคณะ (2552 : 62)
สรุปได้ว่า การวางแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ชื่อยุทธ์ศาสตร์ 2) หลักการและเหตุผล 3) เป้าหมาย 4) ตัวชี้วัด
5) โครงการ/กิจกรรม และ 6) การวัดและประเมินผล
4. ตรวจสอบความเหมาะสมและเผยแพร่ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ หลักการและเหตุผล โครงการหรือกิจกรรมของยุทธศาสตร์ ชื่อยุทธศาสตร์ การวัดและ
ประเมินผลของยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

ร
มห สา
าว รบัณ
ิทย ฑ
าล ิตศ
ัยร ึก
าช ษา
ภัฏ
สก
ลน
ค

ร

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา สามารถนาผลการวิจัยเรื่ องยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการ
กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
2.1 ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 ใช้เป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไป
3.1 ควรมีวจิ ัยเชิงคุณภาพการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในแต่ละสมรรถนะ
3.2 ควรมีวจิ ัยเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
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