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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555-2557 จ านวน 27 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป แบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่หลักทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ และบทบาทหน้าที่ตามภารกิจ 
7 ด้านของพยาบาลชุมชน แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ  คุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจและความ
มุ่งมั่นที่จะเป็นพยาบาลชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และพยาบาลพี่
เลี้ยงในชุมชน ส่วนประชาชนและผู้น าชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพครบ ทุกด้าน  
(ร้อยละ 99.56) 
  2. บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชนตามภารกิจ 7 ด้าน ครบทุก
ด้าน (ร้อยละ 73.46) ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น (ร้อยละ 81.23) รองลงมาคือ การดูแล
โรคเรื้อรัง (ร้อยละ 76.31) และการดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ (ร้อยละ 75.07) ตามล าดับ  
  3. คุณภาพของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand 
Qualifications Framework : TQF) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅� = 3.92, SD = 0.40)  
  4. คุณลักษณะของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียอยู่ในระดับดี (�̅�= 4.05, 
SD = 0.48) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความดี (�̅�= 4.09, SD = 0.55 ) คุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.05, SD = 0.49) โดยคุณลักษณะด้านนอบน้อมถ่อมตน มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (�̅� = 4.23, SD = 0.46 )  
  5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนของบัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.90, 
SD=0.65)  
  6. คุณลักษณะที่ประชาชนและผู้น าชุมชนมีความพึงพอใจบัณฑิตพยาบาลชุมชน คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจา
ไพเราะ มีความนอบน้อมถ่อมตน จิตอาสา อดทน เข้ากับชุมชนได้ดี และมีความรับผิดชอบ  
  7. บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาลชุมชนต่อไปตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
92.86  
 
ค าส าคัญ : การติดตามบณัฑิต , บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
1งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ
เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (อ าเภอสร้างสุข) น าไปสู่การสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ปีพ.ศ. 2559 
2อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
3พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลน้ าพอง  
4พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 
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Abstract 
 This objective of this research was to study the operation of community nurse funded graduated 
students form faculty of nursing, College of Asian Scholars. Samples are 27 students who graduated during 
academic year 2012-2014. The research instruments consisted of questionnaire, assessment form and 
interview form. Information was collected from the graduated students and related persons who were 
supervisors, mentor for community nurse, peers; and community. The analysis of data used percentage, 
mean, standard deviation and content analysis. 
 The Result of study found that : 
  1. Community nurse funded graduated students work all performance of professional 
nurse role in clinic is 99.56 %. 
  2. Community nurse funded graduated students work all performance of community nurse 
role . The highest is 81.23 % that is initial treatment /general treatment. Lower is 76.31 % that is chronic 
disease care and 75.07% that is disadvantaged care and disabled care.  
  3. The quality of the nurse graduates by Thailand Qualifications Framework for Higher 
Education in Nursing of six domains is at good level (�̅� = 3.92, SD = 0.40)  
  4. The characteristics of the graduates from College of Asian Scholars are at good level  
( �̅�= 4.05, SD = 0.48) , the highest average is ethics ( �̅�= 4.09, SD = 0.55 ) . The characteristics of the 
graduates from faculty of nursing are at good level (�̅� = 4.05, SD = 0.49 ), the highest average is humble 
(�̅�= 4.23, SD = 0.46 ). 
  5. The satisfaction that assessed by the graduates and related persons is at high level  
(�̅� = 3.90 , SD = 0.65).  
  6. The characteristics of community nurse funded graduated students that the community 
have satisfied were smiling, polite, volunteer, humble, patient, responsibility and sociability.  
  7. The Community Nurse Funded Graduated Students have commitment to work for 
community more than 6 years 92.86 % . 
 
Keyword : Follow up Community Nurse Funded Graduated Students.  
  
1. บทน า 
 หนึ่ งในหก เสาหลักของระบบสุ ขภาพที่ มี
ความส าคัญยิ่งต่อการท างานสาธารณสุขคือก าลังคนด้าน
สุขภาพ เพราะเป็นผู้ขับ เคลื่อนงานบริการสุขภาพสู่
ประชาชนให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายการพัฒนา
สุขภาพในระยะแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 -
2559 คือการท าให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้แนว
ปฏิบัติ “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
และการสานพลังความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ และ
เช่ือมโยงศักยภาพผู้รับบริการ ชุมชน เครือข่ายต่างๆให้
มาร่วมท างาน ร่วมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย
ก าลังคนทางสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลชุมชนในการเป็นผู้
ขับเคลื่อนเชิงรุกในพื้นที่ เพราะ “พยาบาลชุมชน” เป็นผู้ที่
ท างานร่วมกับชุมชน อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน อีกทั้งยังสามารถ
ให้การดูแลบุคคล ครอบครัว ชุมชน ได้ในทุกมิติของความ

เป็นมนุษย์ ทุกช่วงวัยของชีวิต ท างานเชิงรุกในพื้นที่ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และที่ส าคัญการจัดการศึกษาพยาบาล ก็ได้เตรียม
ก าลังคนทางการพยาบาลให้สามารถปฏิบัติงานในระบบ
บริการสุขภาพได้ทุกระดับ ปฏิบัติงานได้หลากหลาย แสดง
บทบาทได้ ทั้งในระดับผู้ผลักดัน ผู้ปฎิบัติ และผู้สนับสนุน 
เพื่อการบรรลุเป้าหมาย (แผนการสร้างพยาบาลของชุมชน
โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการ
พยาบาล , 2551) ในขณะที่การพัฒนาสุขภาพตามทิศทาง
และเป้าหมายข้างต้น ที่ต้องเร่งรัด และรุกไปข้างหน้า แต่
ในทางตรงกันข้าม ก าลังคนทางพยาบาลที่จะเป็นตัวจักร
ส าคัญในการขับเคลื่อนกลับประสบภาวะวิกฤติการขาดแคลน
พยาบาลทั้งประเทศ เป็นปัญหาสะสมมามานานตั้งแต่ 40 ปี
ที่แล้ว โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปัญหามากกว่า
ภาคอื่นๆ เช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นก็มีปัญหาความขาด
แคลนพยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆทุกพื้นที่  โดยเฉพาะใน
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โรงพยาบาลชุมชน และสถานบริการสุขภาพ ชุมชน 
สถานการณ์ความขาดแคลนพยาบาลชุมชนท าให้จังหวัด
ขอนแก่น โดยโรงพยาบาลน้ าพอง โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 
และโรงพยาบาลขอนแก่น ได้พยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้มี
พยาบาลมาท างานในชุมชน อยู่ร่วมกับชุมชน ท าให้ชุมชน 
และสังคมอบอุ่น และเข้มแข็ง โดยน าแนวคิดสามเหลี่ยมการ
ผลิตพยาบาลชุมชนของศาสตราจารย์ประเวศ วะสี ที่เกิด
จากความร่วมมือของ 3 สถาบันคือ โรงพยาบาลชุมชน 
สถาบันการศึกษา และองค์การบริหารส่วนต าบล ในการร่วม
ผลิตพยาบาลชุมชน ที่โรงพยาบาลน้ าพองเคยท าไว้มาเป็น
แนวทางในการด าเนินการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน 
ของชุมชน โดยชุมชน โดยคัดคนดีของชุมชนให้เข้ามาเรียน
พยาบาลและให้ทุนการศึกษาระหว่างเรียนร่วมกับพันธะ
สัญญาทางใจคือ เมื่อเรียนจบแล้วให้กลับไปท างานในชุมชน 
ดูแลประชาชนในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านอื่นๆของ
อ าเภอเดียวกัน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ พบว่าชุมชนได้
เข้าถึงบริการสุขภาพแบบใกล้บ้านใกล้ใจ เกิดเครือข่ายการ
ท างานเช่ือมโยงกับพื้นที่และโรงพยาบาลชุมชน (วิชัย อัศว
ภาคย์ , 2551) โดยได้ประสานความร่วมมือมายังคณะ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เพื่อร่วมกันผลิต
พยาบาลชุมชนให้กลับคืนท้องถิ่นด้วยข้อตกลงร่วมกันสาม
ประการคือ ประการแรก การคัดเลือกคนเข้าศึกษาที่โปร่งใส
และชุมชนมีส่วนร่วม ผู้ที่เข้าศึกษาต้องเป็นคนในพื้นที่ เป็น 
“ คนดี ที่เรียนได้ ” ประการที่สอง การเสริมหลักสูตรการ
เรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทการเป็น
พยาบาลชุมชนและบ่มเพาะอุดมการณ์ในการกลับไปดูแล
ชุมชน ประการที่สาม การติดตามประเมินผลร่วมกัน
ระหว่างพี่ เลี้ยงของโรงพยาบาลเจ้าของทุน  อาจารย์ใน
สถาบันการศึกษา และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง คณะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ร่วมมือในการจัดการศึกษา
เพื่อตอบสนองเป้าหมายการผลิตพยาบาลชุมชนตาม
โครงการนี้ ภายใต้ปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย คือ “ การศึกษาในชนบทคืออนาคตของ
ประเทศไทย ” อันเป็นอุดมการณ์ในการศึกษาเพื่อปวง
ประชา ให้มีบัณฑิตพยาบาลกลับคืนถิ่นไปดูแลชุมชนบ้านเกิด 
วิทยาลัยฯได้รับนักศึกษาทุนพยาบาลชุมชนรุ่นแรกเข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 
พ.ศ. 2558 มีบัณฑิตที่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนจบไปแล้ว 3 
รุ่น จ านวน 28 คน บัณฑิตที่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนนั้นส่วน

หนึ่งได้กลับไปปฏิบัติงานที่ต้นสังกัดเดิมคือโรงพยาบาลน้ า
พอง และส่วนหนึ่งได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลขอนแก่น 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาติดตามบัณฑิตที่สังกัด
ทุนพยาบาลชุมชน ว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วได้กลับไป
ปฏิบัติงานในชุมชนหรือไม่อย่างไร ได้เป็นผู้สนับสนุนและ
ผลักดันงานในชุมชนด้วย 7 ภารกิจ คือ การสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โรคเรื้อรัง และเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือไม่อย่างไร ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บัณฑิต และความความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อบัณฑิตที่
สังกัดทุนพยาบาลชุมชนที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย เป็นอย่างไร และผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอแนะ
อย่างไร มีปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจ ากัดอะไรบ้าง เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการท างานของพยาบาล
ชุมชนตามสภาพจริงของพื้นที่ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชน และสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่าง
ยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ 
 2. เพื่อศึกษาบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ในการ
ปฏิบัติงานในชุมชนตาม 7 ภารกิจ คือ การสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โรคเรื้อรัง และเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 3. เพื่ อประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thailand 
Qualifications Framework for Higher Education; 
TQF : HEd )  
 4. เพื ่อประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตาม 
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตทุนพยาบาล
ชุมชนที่มีต่อตนเอง ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ
บัณฑิต และความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อบัณฑิตทุน
พยาบาลชุมชนท่ีปฏิบัติงานในชุมชน 
 6. เพื่อศึกษาความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนในการปฏิบัติงานในชุมชนต่อไป
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อศึกษาบัณฑิต
ทุนพยาบาลชุมชน ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 - 
2557  
 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่ เอื้อต่อการปฏิบัติงานของพยาบาล
ชุมชนในพื้นที่  รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนต่างๆที่จะช่วยให้
พยาบาลชุมชนสามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจ
ของบัณฑิต 

 

 บัณฑิต 
ทุนพยาบาลชุมชน 
คณะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัย 
บัณฑิตเอเซีย 

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่หลักทางคลินกิ 
ของพยาบาลวิชาชีพ 7 ด้าน   

 การประเมินผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ การจัดการกับอาการ
รบกวนต่างๆ การดูแลความปลอดภัย การป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรักษาพยาบาล 
การให้การดูแลต่อเนื่อง การสนับสนุนการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการและครอบครัว 
และ การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ 
 
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชน  

7 ด้าน 
  การสร้างเสรมิสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น  การดแูลผูสู้งอายุ การดูแล
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ การดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง 
การท างานโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ความมุ่งมั่นที่จะ
เป็นพยาบาล
ชุมชนต่อไป 

ความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 
และของชุมชน 

 

 

คุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ 

 คุณธรรมจริยธรรม  ความรู้   ทักษะทางปัญญา  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 เก่ง ดี มีภาวะน า 

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ภาวะผู้น า จิตอาสา  น้อมน้อมถ่อมตน  อดทน 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 

78 

 2. เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในการขยาย
ผล และสานพลังความร่วมมือโครงการผลิตพยาบาลชุมชน
ของจังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลากหลาย
รูปแบบ และตอบสนองความต้องการของพื้นที ่
 3. เป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อการวางแผนเชิง
ระบบรองรับสถานการณ์ในอนาคต เพื่อวางแผนก าลังคน
ทางการพยาบาลของจังหวัดขอนแก่นอย่างบูรณาการ และ
การธ ารงคนดีไว้ให้อยู่กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีความสุข 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิ จั ยค รั้ งนี้ เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งบ รรย าย 
(Descriptive Research) เพื่อติดตามบัณฑิตทุนพยาบาล
ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2555-2557  
  6.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
  1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  
  2. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต แบ่งเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ แบบประเมินการปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่ 
แบบประเมินคุณภาพบัณฑิ ตตามมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ด้าน และ 
แบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซย และอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 6.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ด าเนินการ
ตามขั้นตอนดังน้ี 
  1. น าแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา คุณภาพบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และอัตลักษณ์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
วิทยาลัยฯ ได้ท าการตรวจสอบและวิพากษ์เพื่อให้เครือ่งมือมี
ความตรงตาม เนื้ อห า  (Content validity) แล้ วน ามา
ปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 
  2. น าแบบประเมินการปฏิ บั ติ งานตาม
บทบาท หน้าที่ ซึ่งมี 2 ส่วน ได้แก่ บทบาทตามหน้าที่หลัก
ทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ และบทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลชุมชนตามภารกิจ 7 ด้าน ให้พยาบาลชุมชนและ
อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
รวมจ านวน 5 ท่าน ได้ท าการตรวจสอบและวิพากษ์เพื่อให้
เครื่องมือมีความตรงตามเนื้อหา(Content validity) แล้ว
น ามาปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 

 6.3 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล จากบัณฑิต และ
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ส่วนได้แก่ ผู้บังคับบัญชา พยาบาลพี่เลี้ยง
ใน ชุมชน และเพื่ อนร่วมงาน  รวมถึงผู้ น าชุมชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีที่บัณฑิตเป็นผู้รับผิดชอบ  
 6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 ข้อมูลทั่วไป 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ บัณฑิตทุน
พยาบาลชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555-2557 จ านวน 
27 คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานมาแล้ว 3 ปี(ร้อยละ 55.56) 
ปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยใน (ร้อยละ 74.07) เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 88.89) มีอายุอยู่ระหว่าง 20-25 ปี (ร้อยละ 66.67) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ระหว่าง 25,001-30,000 บาท (ร้อย
ละ 59.26)  
 7.2 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ์
  1. บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่หลักทาง
คลินิกของพยาบาลวิชาชีพ ครบทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 99.56  
  2. บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ได้ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชนครบตามภารกิจ 7 
ด้าน ร้อยละ 73.46 ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้าน
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นหรือการรักษาโรคทั่วไป (ร้อย
ละ 81.23) รองลงมาคือ ด้านการดูแลโรคเรื้อรัง (ร้อยละ 
76.31) และการดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ (ร้อยละ 75.07) 
ตามล าดับ  
  3. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications 
Framework : TQF) ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับดี (�̅� = 3.92, 
SD = 0.40)  
  4. การประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับดี (�̅�= 4.05 , SD = 0.48) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านความดี รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้น า และด้าน
ความเก่ง ตามล าดับ (�̅�= 4.09, SD = 0.55 ; �̅�= 4.06 , 
SD = 0.51; �̅�= 4.02 , SD = 0.50 ตามล าดับ ) และการ
ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ รวมทุกด้านอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.05 ,  
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SD = 0.49) โดยด้านนอบน้อมถ่อมตน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
(�̅� = 4.23, SD = 0.46 ) รองลงมาคือ ด้ านภาวะผู้น า 
อดทน และ จิตอาสา ตามล าดับ (�̅� = 4.06 , SD = 0.51; 
�̅� = 4.02, SD = 0.67; �̅� = 3.87, SD = 0.61 ตามล าดับ) 
  5. ความพึงพอใจของบัณฑิตและความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�= 3.90, SD = 0.65 ) 
  6. บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน มีความมุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาลชุมชนต่อไป นานมากกว่า 6 ปี 
ร้อยละ 92.86 
 
8. การอภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลการวิจัย จะอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
  1. การติดตามบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทางคลินิกของพยาบาล
วิชาชีพ พบว่า บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนได้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ ครบทุกด้าน 
ร้อยละ 99.56 อธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
   เมื่อบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนได้ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ทุกคนได้ปฏิบัติงานในคลินิก โดยส่วนหนึ่งได้
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลน้ าพอง (ร้อยละ 59.26) และอีก
ส่วนหนึ่งได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลขอนแก่น (ร้อยละ 
40.75) ซึ่งกระจายอยู่ในแผนกต่างๆ ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก 
(ร้อยละ 11.11) แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ร้อยละ 14.82) 
และแผนกผู้ป่วยในมากที่สุด (ร้อยละ 74.07) ท าให้บัณฑิต
ทุนพยาบาลชุมชนทุกคนได้ปฏิบัติงานทั้งเวรเช้า เวรบ่าย
และเวรดึก ได้หมุน เวียนและต้องให้การดูแลผู้ป่ วย/
ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพของการดูแล ท า
ให้ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทางคลินิกของพยาบาล
วิชาชีพครบทุกด้าน สูงถึงร้อยละ 99.56 
  2. การติดตามบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ใน
การปฏิบัติงานในชุมชนตาม 7 ภารกิจ พบว่า บัณฑิตทุน
พยาบาลชุมชนได้ปฏิบัติงานในชุมชนครบตาม 7 ภารกิจ 
โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การรักษาพยาบาลโรค
เบื้องต้นหรือการรักษาโรคทั่วไป (ร้อยละ 81.23) รองลงมา
คือ การดูแลโรคเรื้อรัง และ การดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้
พิการ ตามล าดับ (ร้อยละ 76.31 , 75.07 ตามล าดับ ) 
อธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

   เมื่อบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนได้ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ได้ออกปฏิบัติงานในชุมชน พบว่า ด้านที่มี
การปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นหรือ
การรักษาโรคทั่วไป (ร้อยละ 81.23) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินสุขภาพ การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัยแยกโรค 
การตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้ค าแนะน าและค าปรึกษา
การพยาบาลรักษาโรคเบื้องต้น ทั้งในครอบครัวและในชุมชน 
รวมถึงการส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัย และการรักษา
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบทบาทที่ต้องปฏิบัติเป็นประจ าเมื่อออก
ปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยและประชาชนใน
ชุมชน  
  3. การติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand 
Qualifications Framework for Higher Education; 
TQF : HEd ) พบว่า  คุณ ภาพของบัณ ฑิ ตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thailand 
Qualifications Framework : TQF) มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่
ในระดับดี อธิบายผลการวิจัยได้ว่า การจัดการศึกษาใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2548 วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ได้ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร และ
ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีการประเมินผล
ลัพธ์การเรียนรู้โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ทุกรายวิชา ซึ่งบัณฑิตทุกคนต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกด้าน ท าให้บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนมีค่าเฉลี่ย
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน (TQF) อยู่ในระดับดี  
  4. การติดตามประเมินคุณลักษณะของ
บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย และ อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า การ
ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียโดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅�= 4.05 , SD = 0.48) 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความดี รองลงมาคือ มีภาวะผู้น า 
และความเก่ง ตามล าดับ (�̅�= 4.09, SD = 0.55 ; �̅�= 4.06 , 
SD = 0.51 ; �̅�= 4.02 , SD = 0.50 ตามล าดับ ) และการ
ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนตามอัต
ลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยทุกด้าน
อยู่ในระดับดี (�̅� = 4.05 , SD = 0.49 ) โดยด้านนอบน้อม 
ถ่อมตน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅� = 4.23 , SD = 0.46 )  
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อธิบายได้ว่า การเรียนจัดการสอนตามหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต พ.ศ.2548 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และของ
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นการบ่มเพาะ ปลูกฝังความดีงาม 
ความเป็นผู้น า มีจิตอาสา มีความนอบน้อมถ่อมตน และ
อดทน เพื่อให้บัณฑิตเกิดอัตลักษณ์  ผ่านการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนภาคทฤษฎี หรือ
ภาคปฏิบัติ  การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ Com-med 
ร่วมกับคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น คณะ
แพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะเทคนิค
การแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงอาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์ทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งการติดตาม
นักศึกษาทุนพยาบาลชุมชนของโรงพยาบาลเจ้าของทุน 
ทุกเดือน ซึ่ งจะมีแบบอย่างของพยาบาลชุมชน(Role 
Model) มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆจากการท างานในชุมชน มี
การกลับไปจิตอาสาในพ้ืนที่ ท าให้บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน
ได้เกิดการเรียนรู้จนเกิดอัตลักษณ์ ซึ่งอยู่ในระดับดี และ
ระดับดีมาก 
  5. ความพึงพอใจของบัณฑิตทุนพยาบาล
ชุมชนที่มีต่อตนเอง ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ
บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน และความพึงพอใจของชุมชนที่มี
ต่อบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน ที่ปฏิบัติงานในชุมชน พบว่า 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพของบัณฑิตทุนพยาบาล
ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งจากการประเมินตนเอง
ของบัณฑิตและการประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนและ
ผู้น าชุมชน มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตอยู่ ในระดับมาก 
คุณลักษณะที่ช่ืนชมมากคือ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ 
นอบน้อมถ่อมตน จิตอาสาอดทน เข้ากับชุมชนได้ดี และมี
ความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่อยู่ในระดับดีและดีมาก รวมถึง 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แ ห ่ง ช า ต ิ ( Thai Qualifications Framework : TQF) 
อธิบายได้ว่า การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะภาคปฏิบัติที่มอีาจารย์
นิ เทศจากวิทยาลัยคอยดูแลอย่างใกล้ ชิด  และการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีอาจารย์คอยดูแลให้ค าปรึกษา 
ช้ีแนะและเป็นก าลังใจ อีกทั้งในระหว่างการเรียนบัณฑิตทุ
พยาบาลชุมชนได้กลับไปท าจิตอาสาในชุมชนทุกภาค
การศึกษา จนท าให้เกิดผลลัพธ์คือความพึงพอใจ ต่อตนเอง
ของบัณฑิต และความพึงพอใจในตัวบัณฑิตของผู้เกี่ยวข้อง 
และความพึงพอใจของชุมชนที่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  

6. ความมุ่งมั่นที่จะเป็นพยาบาลชุมชนต่อไปของบัณฑิตทุน
พยาบาลชุมชน พบว่า บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน มีความ
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาลชุมชนตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 92.86 จากผลการวิจัย อธิบายได้ว่า อาจเป็นผลมา
จากการที่บัณฑิตเป็นคนในพื้นที่  ได้ผ่านกระบวนการ
คัดเลือกเข้ามาศึกษาด้วยความสมัครใจ ผ่านกระบวนการจิต
อาสาทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน ได้รับการคัดเลือกจาก
ชุมชน ท าให้เกิดความส านึกรักบ้านเกิด รวมถึงการติดตาม
ของโรงพยาบาลเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้ได้รับการปลูกฝัง
จากแบบอย่าง(Role model) ของพยาบาลชุมชน ท าให้
เห็นคุณค่าของการท างานในชุมชน และการส่งนักศึกษาไป
ท างานในชุมในระหว่างการฝึกปฏิบัติ จึงท าให้เกิดความ
ผูกพันกับ ชุมชน  อีกทั้ งยั งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เสาวลักษณ์ แย้มตรี , กัลยา ปังประเสริฐ และศรีล ายอง 
สังข์ศิริ (2557) ที่ได้ศึกษาภาพฝันของนักศึกษาที่สังกัดทุน
พยาบาลชุมชนกลุ่มนี้ พบว่า ภาพชีวิตอนาคตของนักศึกษา
ทุนพยาบาลชุมชน คือการเป็นลูกที่ดีขอ งพ่อแม่  เป็น
พยาบาลชุมชนที่ดีของประชาชน กลับไปท างานยังถิ่นฐาน
บ้านเกิด น าค าสอน ตัวอย่างดีๆ และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ด้านจิตอาสา ภาวะผู้น า นอบถ่อมตน และอดทน ที่ได้รับ
จากสถาบันการศึกษา ไปสร้างประโยชน์สุขให้แก่ครอบครัว 
และชุมชน ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น
แบบอย่างที่ดี  ท าให้ ชุมชนอยู่ เย็นเป็นสุข เชิดชูสถาบัน
ตนเองตามที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบัน และศึกษาหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ท าให้
บัณฑิตทุนพยาบาลชุมชนกลุ่มนี้  ยังคงมุ่ งมั่นที่จะเป็น
พยาบาลชุมชนต่อไป นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรีย์ ไชย
สันต์ (2559) เรื่อง การใช้ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านในการดูแล
สุขภาพประชาชน ต าบลโนนสมบูรณ์  อ าเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น พบว่า ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน เป็น
ศาสตร์ในการรักษาและดูแลสุขภาพของประชาชนที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่  และนอกพื้นที่  โดยเกิดจากความเช่ือ ความ
ศรัทธา ของหมอพื้นบ้านที่มีต่อครู  อาจารย์ที่ถ่ายทอด
ความรู้มาจนถึงปัจจุบัน และเป็นความเชื่อ ความศรัทธา ที่ผู้
มารับบริการมีให้ต่อหมอพื้นบ้าน อาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น เป็นหลัก เช่น สมุนไพรที่สามารถปลูกขึ้นเพื่อใช้เอง 
หรือมีอยู่ตามป่าในชุมชน เป็นการพึ่ งพาอาศัยกันของ
ชาวบ้าน มีการรักษาทั้งกายและใจควบคู่กันไป หมอพ้ืนบ้าน
จะเอาใจใส่ดูแลคนเจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด การรักษาเป็นเรื่อง
ของบุญคุณ ไม่ใช่การเรียกร้องค่าตอบแทน ซึ่งจากที่ได้
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ศึกษาพบว่า ส่วนมาก หมอพื้นบ้านจะไม่รับเงิน หรือ
ค่าบริการจากคนไข้ เพื่อจะถือว่า รักษาให้หายตนเองก็จะได้
บุญ บางครั้งแล้วแต่คนไข้จะเป็นผู้ให้นอกจากนี้หมอพ้ืนบ้าน
ยังเป็นผู้ทรงคุณธรรมที่ควรเช่ือถือและมีบทบาทในการ
คลี่คลายและแก้ปัญหาภายในหมู่บ้าน จึงเห็นได้ว่าหมอ
พื้นบ้านจะมีบทบาทในการเป็นผู้เช่ือมความสัมพันธ์ของคน
ในหมู่บ้านที่ส าคัญ และจากการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยเห็นว่าองค์ความรู้ดังกล่าวมักไม่มีการรวบรวมหรือ
บันทึกข้อมูลเก็บไว้ ท าให้องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน จะ
สูญไปพร้อมกับหมอพื้นบ้านเพราะนอกจากไม่มีการบันทึก
ข้อมูลเก็บไว้แล้วจากการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านบางท่านให้
ข้อมูลว่าไม่มีผู้ที่จะสืบทอดความรู้  บางคนเช่ือว่าหาก
ถ่ายทอดแล้วจะเป็นอันตรายกับตัวเอง หรือเมื่อสืบทอดไป
แล้วจะดูแลไม่ได้ไปท าให้ผิดข้อคะล า อาจจะส่งผลมาสู่
ผู้สอน หรือผู้ที่สืบทอดไป และที่องค์ความรู้เริ่มเลือนหายไป
เพราะผู้ที่จะมาเรียนเอาวิชาความรู้  ไม่มีคุณสมบัติพอ 
ประกอบกับคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจในวิธีการรักษา
แบบพื้นบ้านมากนักและไม่สนใจที่จะเรียนรู้  ถึงจะไม่ให้
ความสนใจ เมื่อมีความจ าเป็นก็ยังไปรับการรักษาจากหมอ
พื้นบ้านอยู่ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้การแพทย์พื้นบ้านคงเสื่อม
คุณค่าและสูญสิ้นไปในท่ีสุด 
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