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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนภาพหน้าที่และมาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สั ตว์ เล็ ก) ใช้ ระเบี ยบวิ ธี การ
วิจัยเชิงพรรณนา แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การสร้ างมาตรฐานอาชี พผู้ ช่ วยสั ตวแพทย์ ใช้ วิ ธี วิ เคราะห์ หน้ าที่ งาน
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นายกสัตวแพทยสภา สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานประจาโรงพยาบาล คลิ นิ คทั้ งภาครั ฐและเอกชน กลุ่ ม
ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนด้านสัตวแพทย์ ที่ยินดีเข้าร่วมการพัฒนามาตรฐานอาชีพ จานวน 91 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่
แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม ระยะที่ 2 คือ การตรวจสอบ (ร่าง) มาตรฐานอาชีพผู้ช่ วยสั ตวแพทย์ จากสั ตวแพทย์ ที่ ปฏิ บั ติงานประจ า
โรงพยาบาลสัตว์คลินิคทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิ เคราะห์ ข้ อมู ล
โดยใช้ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
ผลการวิจัยพบว่า จุดมุ่งหมายหลักของอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ คือ ปฏิบัติงานและสนับสนุนการทางานของสัตวแพทย์ได้ อย่ าง
มีมาตรฐาน บทบาทหลักของอาชีพ มี 3 บทบาทหลัก ได้แก่ 1) ช่วยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติการของสัตวแพทย์และเตรียมความพร้ อมใน
การปฏิบัติการด้านการรักษาในสถานประกอบการได้ถูกต้องตามข้อกาหนดประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก และ 17 สมรรถนะย่อย 2) ดู แล
และทาความสะอาดอุปกรณ์และห้องต่าง ๆ ในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องตามข้อกาหนดประกอบด้ วย 3 สมรรถนะหลั ก และ 9
สมรรถนะย่อย และ 3) ช่วยเหลืองานส่วนหน้าได้ถูกต้องตามข้อกาหนด ประกอบด้วย 4 สมรรถนะหลัก และ 12 สมรรถนะย่ อย ผลการ
ตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ พบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเห็นด้วยกับข้อกาหนดทั้งหมดของมาตรฐานอาชีพนี้
ค าสาค ัญ : การวิเคราะห์แผนภาพหน้าที่, มาตรฐานอาชีพ , ผู้ช่วยสัตวแพทย์, สมรรถนะ, อาชีวศึกษา

Abstract
This research identifies the needs, the first stage, followed by a second stage defining the occupational
standard for Veterinary Assistants (Small animal). A descriptive research uses the functional analysis to define the key
roles, units of competences, elements of competences and performance criteria. The first stage target group agreed on
preparing the occupational standard. The target group comprised 91 persons: the President of the Veterinary Council of
Thailand, veterinarian practitioners, government and private veterinary hospitals, management of private veterinary
companies, and lecturers at veterinary universities. The research tools are focus groups to gather the ideas and
discussions from meetings. The second stage verifies the occupational standard with 102 veterinarians by using
questionnaires and analyze data by statistic tools, median and inter quartile.
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The result of the research defined the key purpose of the Veterinarian Assistants: assisting the
veterinarian practitioners, divided into to three key roles 1) Assist and Work in veterinary practices with standard of
and focus on Care & Welfare of Animals consisting of 5 Units of Competences and 17 Elements of Competences,
2) Sanitation and Clinical Care consisting of 3 Units of Competences and 9 Elements of Competences, 3) Front
Office Customer Service and Workplace Skills consisting of 4 Units of Competences and 9 Elements of
Competences. The target groups all agreed with the set of occupational standards and commented that the
result is according to the functions of veterinary assistants.
Keyword: Functional analysis, Occupational standard, Veterinary assistant, Competency, Vocational Education

บทน า
ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ได้เปลี่ยนไปตามสภาพสังคม และเศรษฐกิจ โดยคนที่อยู่สังคมเมืองก็จะเลี้ยงสัตว์ เพื่ อความเพลิ ดเพลิ น
หรือเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนหรือที่เราเรียกว่า “สัตว์เลี้ยง” ซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ สุ นั ข ซึ่ งมี จ านวนการเลี้ ยงเพิ่ มขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ (2553) ได้สารวจประชากรสุ นั ขในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยวิ ธี การสุ่ ม
ตัวอย่างที่ยึดหลักการตามสถิติในพื้นที่ 50 เขต มีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,942,796 หลัง จานวนครัวเรื อนที่ ไม่ เลี้ ยงสุ นั ข 1,553,699
หลัง และจานวนครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัข 389,097 หลัง ในครั วเรื อนเหล่ านี้ มี จ านวนสุ นั ขในครั วเรื อน 823,504 ตั ว ฉี ดวั คซี นแล้ ว
753,478 ตัว จะเห็นได้ว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันอย่างสูง จากความนิยมในการเลี้ยงสัตว์ดังที่ กล่ าวมา โดยเฉพาะ
สุนัขเป็นผลทาให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย เช่น ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ธุรกิจยาสั ตว์ ธุ รกิ จคอกหรื อโรงเรื อน ธุ รกิ จเครื่ องมื อ
อุปกรณ์สาหรับสัตว์เลี้ยง ธุรกิจตกแต่งสัตว์เลี้ยง และธุรกิจสถานพยาบาลสั ตว์ ซึ่ งจั ดอยู่ ในหมวดการบริ การรั กษาสั ตว์ (Veterinary
Services) ประกอบด้วย สถานที่ที่ให้บริการรักษาสัตว์ทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีหน้าที่ให้ความรู้ด้านสัตวศาสตร์ และระบบควบคุ ม
การจัดการโรคที่เกิดกับสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หน้าที่การรักษาสัตว์นั้นเป็ นหน้ าที่ ของนายสั ตวแพทย์ ขณะนี้ ในประเทศไทยมี
โรงพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่จานวน 279 แห่ง มีสถานพยาบาลสัตว์ขนาดกลางจ านวน 370 แห่ ง และมี สถานพยาบาลสั ตว์ ขนาดเล็ ก
จานวน 1,921 แห่ง (กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) และจะมีการจัดสร้างเพิ่มขึ้นจานวนหลายแห่ ง ในอนาคตอั นใกล้ นี้
ผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการดาเนินงานคือความต้องการผู้ช่วยสัตวแพทย์ (รัชต์ ขัตติยะ, 2542) ผู้ ช่ วยสั ตวแพทย์ นั้ นยั งไม่ มี
วุฒิที่กาหนดโดยตรง โดยสถานพยาบาลจะรับสมัครผู้ที่มีความสนใจ ซึ่งอาจสาเร็จการศึกษาระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลายไปจนถึ ง
ปริญญาตรี แล้วฝึกหัดให้ในภายหลัง แต่ผู้ที่สาเร็จการศึกษาทางด้านสัตวศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดการ การดู แลสั ตว์ นั้ น
อาจมีชื่อเรียกที่ต่างกันในแต่ละสถาบัน เช่น สัตวบาล การผลิตสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และการผลิตสั ตว์เศรษฐกิจ
จากการศึกษาของ อมร อัศววงสานน์ (2555) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยสัตวแพทย์ในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรที่จัดทาเพือ่ ฝึกอบรมสาหรับผู้ที่จะทาหน้าที่ผู้ช่วยสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ พัฒนาขึ้นสาหรับ
ผู้ที่ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ต้องมีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ หรืองานผู้ช่วยสัตวแพทย์ หลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อใช้อบรมผู้ที่ศึกษาทางด้านสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีประสบการณ์และทั กษะเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ซึ่ง
ประสงค์ที่จะทางานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยสัตวแพทย์ประกอบด้วยส่วนสาคัญของหลักสูตร กล่าวคือ เป็น
หลักสูตรที่สร้างการเตรียมพร้อมปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ระยะเวลาการฝึกอบรม ใช้เวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง) ได้แก่ การ
บรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนการฝึกอบรม คือ การจับบังคับสัตว์ เภสัชวิทยาเบื้องต้น การรังสี
ศัลยศาสตร์เบื้องต้น การตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น และการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ มีการวัดและประเมินผลภาคทฤษฎี โดยใช้
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และภาคปฏิบัติโดยใช้แบบสังเกตการปฏิบัติงาน
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ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวไม่ได้มาจากการวิเคราะห์หน้าที่งานที่จาเป็นและครอบคลุมที่บุคลากรที่จะ
ทาหน้าที่ผู้ช่วยสัตวแพทย์ต้องมี การกาหนดสมรรถนะสู่การจัดทามาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์จึงมีความจาเป็น การกาหนด
สมรรถนะ (Competency) ของตาแหน่งงาน รวมถึงระบองค์ประกอบที่สาคัญแต่ละองค์ประกอบนั้น ส่วนใหญ่มักจะประสบ
ปัญหาในการกาหนดองค์ประกอบของสมรรถนะในระดับที่ใช้ทั่วไป เพราะผู้ที่มีสมรรถนะนั้นต้องสามารถปฏิบัติงานในตาแหน่ง
งานนั้นได้เป็นอย่างดี ครอบคลุมถึงการมีความรู้ในขอบเขตที่กว้างขวาง มีทัศนคติและมีรูปแบบของพฤติกรรมที่สังเกตได้ ด้วย
ความสาคัญนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความจาเป็นในการสร้างมาตรฐานอาชีพสาหรับผู้ช่วยสัตวแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ศักยภาพกาลังแรงงาน (Workforce) ที่ตรงตามความต้องการของเจ้าของอาชีพหรือผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องมาจาก
หลาย ๆ ประเทศในยุโรป อเมริกา และออสเตรเสีย ได้ให้ความสาคัญกับการสร้างมาตรฐานอาชีพ เนื่องจากเป็นแนวทางในการ
ทางานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นแนวทางในการพัฒนาแรงงานของประเทศนั้น ๆ ดังนั้นวิธีการที่จะได้มาซึ่ง
มาตรฐานอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการกาลังแรงงานที่มี
สมรรถนะการทางานที่สูงขึ้น ต้องการมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความยอมรับและส่งผลให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนที่
สูงขึ้น มาตรฐานอาชีพถูกกาหนดขึ้นโดยการดาเนินการร่วมกันของบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรจากองค์กรทางวิชาชีพ
โดยกระบวนการในการสร้างมาตรฐานอาชีพต้องมีการวิเคราะห์หาสมรรถนะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพนั้น จากนั้ น จึ ง
วิเคราะห์หน้าที่งาน (Functional Analysis) ด้วยวิธีการที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและถูกนามาเป็นแนวทางในการพั ฒ นา
มาตรฐานอาชีพ คือ การวิเคราะห์หน้าที่งานแบบ Functional analysis ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการ พัฒนามาตรฐาน
อาชีพของอังกฤษ เป็นการค้นหาหน่วยย่อยของสมรรถนะซึ่งเป็นหน่วยหนึง่ ของกิจกรรมการปฏิบัติงานที่ทาให้เกิดความสาเร็จใน
การทางานในองค์กร ซึ่งการวิเคราะห์หน้าที่นั้นต้องระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจน โดยวิธีวิเคราะห์เพือ่ ให้ได้มา
ซึ่ง หน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competency) ได้จากการที่พนักงานผู้ให้ข้อมูลร่วมกันระบุหน้าที่ย่อยของแต่ละตาแหน่ง
งาน และรายละเอียดของการปฏิบัติหน้าที่ที่ทาให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนสามารถทางานสาเร็จได้ตามเป้าหมาย (Geoff and
Boutall, 2011) ความสาคัญของการสร้างแผนภาพหน้าที่และจัดทามาตรฐานอาชีพในงานวิจัยครั้งนี้ เพราะอาชีพผู้ช่วยสัตว
แพทย์สาหรับสัตว์เล็ก (Small Animal) เพราะเป็นอาชีพที่สัตวแพทย์ต้องการอย่างยิ่ง โดยงานด้านการดูแลสัตว์เล็กของสัตว
แพทย์จะทางานเกี่ยวกับสัตว์ที่เลี้ยงเป็นเพือ่ น (Companion) ที่เลี้ยงในบ้านหรือใกล้กับมนุษย์ หน้าที่คือจะต้องดูแลรักษา ฉีด
วัคซีน ผ่าตัดทาหมันหรือแม้แต่การฉีดให้หลับ สัตว์เหล่านี้ ได้แก่ สุนัข แมว กระต่าย หนู เป็นต้น สัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญกับสัตว์
เล็กจะทางานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์เล็ก ที่มีงานประจาคือการดูแลทั่วไป การรักษาสุนัข แมว เมื่อเจ็บป่วยและ
การทาการผ่าตัดต่าง ๆ ดังนั้นผู้ที่จะมาทาหน้าที่ผู้ช่วยสัตวแพทย์จึงจะต้องมีองค์ความรู้ของอาชีพ และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้ได้ตรงตามข้อกาหนดสมรรถนะของอาชีพและความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ก ารวิจ ัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนภาพหน้าที่และมาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก)

การตรวจเอกสาร
มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) เป็นข้อกาหนดเฉพาะของความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งแต่ละ
มาตรฐานต้องแสดงถึงผลสาเร็จของงานตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดออกมาในหน่วยงานนั้น ๆ ประกอบไปด้วย ความรู้ และทั กษะปฏิ บั ติ
บุคลากรต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องหรือตรงกับมาตรฐานที่กาหนด อาจกล่าวได้ว่า มาตรฐานอาชีพต้องคานึงถึงสมรรถนะที่
คาดหวังเพื่อที่จะบรรลุสาหรับอาชีพแต่ละอาชีพ (Rösch et. al., 2013, Geoff และ Boutall, 2011) ดังนั้น บทบาทหรือหน้าที่ที่ถูกกาหนด
ในงานของอาชีพนั้น ผู้ที่กาหนดคือเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการในวิชาชีพนั้น ๆ เป็ นผู้ ก าหนดขึ้ นมา ส่ วนภาคการศึ กษาเป็ น
หน่วยงานที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะตรงตามที่เจ้าของอาชีพต้องการ และบทบาทหน้าที่ของงานต้องได้รับการแสดงออกจาก
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การปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานทั้งด้านความรู้วิชาการ ในภาคทฤษฎี และความสามารถในการปฏิบัติงานได้
จริงหรือมีความชานาญในภาคปฏิบัติ รวมถึงทัศนคติหรือเจตคติที่ดีต่ออาชีพนั้น ๆ ที่มุ่งถึงประโยชน์ ในความส าเร็ จของงานให้ เกิ ด
ประสิทธิผล ส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างเกิดความพึงพอใจต่อผลงานที่ปรากฏมาตรฐานอาชีพจึ งมี ความส าคั ญต่ อการศึ กษาใน
ระดับอาชีวศึกษาโดยตรงเป็นหลักการที่ภาคการศึกษาต้องนาไปใช้เป็นแม่บทในการพัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่อาชีพงานนั้น ๆ นอกจากนี้ มาตรฐานอาชีพยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างความต้องการจ้างงานและการปรับปรุ ง
กาลังคน การมีมาตรฐานอาชีพจึงเป็นองค์ความรู้ของอาชีพนามาสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานให้มีความสามารถและ
ความพร้อมในการทางานอาชีพนั้น ๆ (Fletcher, 1991) หรืออาจหมายถึงข้อกาหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชี พ ที่
ประกอบด้วยความรู้และทักษะปฏิบัติที่จาเป็นในงานอาชีพนั้น ๆ เกิดประสิทธิผลต่อผลลัพธ์ของงาน ที่ สร้ างความพึ งพอใจให้ แก่ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องมาตรฐานอาชีพนี้ใช้เป็นฐานในการกาหนดและประเมินเพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ (กิตติเชษฐ์ สวัสดิ์ธนากุล วรัทยา ธรรมกิ ตติ ภพ
และสุนทรา โตบัว, 2558, Lester and Religa, 2016)
รูปแบบการพัฒ นามาตรฐานอาช ีพ โดยใช ้การวิเ ค ราะห์ห น้าที่
การพัฒนามาตรฐานอาชีพ มีวิธีการหลากหลายวิธี วิธีที่นิยม ได้แก่ การวิเคราะห์หน้าที่ (Functional Analysis) ซึ่ งมุ่ งเน้ นที่
รูปแบบของการกาหนดหน้าที่อย่างเป็นลาดับขั้นตอน ได้แก่ การกาหนดบทบาทหลักของอาชีพนั้น ๆ ก่ อนว่ า มี ภารกิ จหน้ าที่ หลั ก ๆ
ใดบ้างที่ผู้ปฏิบัติต้องกระทา จากนั้นจึงวิเคราะห์หน้าที่หลักนั้นให้ย่อยลงไปสู่รูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้ ส่วนกระบวนการหรื อวิ ธี การที่
ได้มาซึ่งหน้าที่หลัก หน้าที่ย่อยหรือสมรรถนะไม่ได้กาหนดรูปแบบไว้ให้เป็นหลักการตายตัว ทั้งนี้แนวทางการพัฒนามาตรฐานอาชี พ เริ่ ม
จากการกาหนด บทบาทหลัก (Key Purpose) ที่แสดงถึงผลสาเร็จของงานที่ต้องการจากอาชีพนั้น ๆ ระบุถึงหน้าที่ทั้งหมดที่จาเป็ นในการ
ทางานตามจุดมุ่งหมายหลักของงาน เป็นคาบรรยายธรรมชาติและคุณลักษณะของอาชีพที่แตกต่างจากอาชีพอื่น ๆ โดยต้ องสามารถแยก
องค์ประกอบเหล่านั้นออกมาได้เป็นแต่ละหัวข้อและแยกเป็นระดับได้ ผลจากการวิเคราะห์หน้าที่งานคือ 'แผนภาพหน้าที่ (Functional Map)'
โดยแผนภาพหน้าที่ ของอาชีพจะขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของแต่ละอาชีพ ซึ่งอาจแยกได้ไม่เท่ากันในทุกอาชีพ เมื่อวิเคราะห์หน้าที่ได้ทุก
ลาดับขั้นตอนแล้ว จะต้องนาลาดับขั้นสุดท้ายมากาหนดเป็นมาตรฐานอาชีพซึ่งประกอบด้วย ชื่อมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard
Title) เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ความรู้และความเข้าใจที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน (Knowledge and Understanding)
(Geoff and Boutall, 2011, Deissinger and Hellwig, 2011, Rösch et. al., 2013)

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์มาตรฐานอาชีพด้วยเทคนิค Functional Analysis
ที่มา: Geoff and Boutall, (2011); Deissinger and Hellwig (2011); Rösch et. al. (2013)
กรอบแนวค ิด ในการวิจัย
การสร้างมาตรฐานอาชีพในครั้งนี้ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หน้า ที่ ง านแบบ Functional Analysis เพื่ อ ก าหนด
ความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก หน่วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในการปฏิบัติ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายหลั ก
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(Key Purpose) ของอุตสาหกรรมหรืออาชีพโดยรวม จากนัน้ ได้กาหนดบทบาทหลัก (Key Role) หน้าที่หลัก (Key Function)
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) ซึ่งปรากฏในกรอบแผนภาพหน้าที่ แต่ในงานวิจัยครั้งนี้ไม่มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ( Key
Function) เนื่องจากขอบเขตงานด้านสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) เป็นหนึ่งในหน้าที่ งานหลักสาคัญประเภทหนึ่ง ของอาชี พ สั ตว
แพทย์ ที่แบ่งเป็นสัตว์เล็ก และสัตว์ใหญ่ ดังนี้
แผนภาพหน้าที่และมาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก)
จุดมุ่งหมายหลัก

บทบาทหลัก

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะย่อย

เกณฑ์การปฏิบัติงาน

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะย่อย

เกณฑ์การปฏิบัติงาน

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย การสร้างมาตรฐานอาชีพจากแผนภาพหน้าที่อาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก)

วิธ ีดาเนิน การวิจ ัย
ระยะที่ 1 การสร้างมาตรฐานอาช ีพผู้ช ่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายในการวิ จั ย ได้ แก่
นายกสัตวแพทยสภา สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ คลินิค ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่ มผู้ บริ หารและอาจารย์ ผู้ สอนด้ าน
สัตวแพทย์ ที่ยินดีเข้าร่วมการพัฒนามาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ ตลอดทุกขั้นตอนของการวิ จั ย จ านวน 91 คน เครื่ องมื อที่ ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม และแบบวิเคราะห์หน้าที่งาน การเก็บรวบรวมข ้อมูลและการวิเคราะห์ ข ้ อมู ล ใช้
การประชุมกลุ่มเป้าหมาย จานวน 3 ครั้ง ดาเนิ นการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดยการจั ดกลุ่ มข้ อมู ล เพื่ อดู ความสั มพั นธ์ ระหว่ างข้ อมู ล
ข้อเท็จจริง และสรุปเป็นประเด็น คาอธิบายชื่อนิยามอาชีพ ความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลั ก สมรรถนะหลั ก สมรรถนะย่ อย ความรู้
และทักษะที่ต้องการ ในสมรรถนะต่าง ๆ และเกณฑ์ การปฏิ บั ติงานตามสมรรถนะ ทั้ งนี้ น าเสนอข้ อมู ลเป็ นความเรี ยง และใช้
ค่าความถี่และร้อยละ
ระยะที่ 2 การตรวจสอบ (ร่าง) มาตรฐานอาช ีพผู้ช ่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) กลุ่มเป้าหมายในการวิ จั ยได้ แก่ สั ตว
แพทย์ที่ปฏิบัติงานประจาโรงพยาบาลสัตว์ คลินิคทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 102 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ทั้ งนี้ ก าหนดน้ าหนั กคะแนนของแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 1-5 และค่ามัธยฐานที่คานวณได้ ใช้เกณฑ์แปลความหมาย ดั งนี้ 1.00-1.49 หมายถึ ง เห็ นด้ วยกั บข้ อความ
นั้น ๆ ในระดับน้อยที่สุด จนถึง 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น ๆ ในระดั บมากที่ สุ ด ก าหนดเกณฑ์ ในการยอมรั บโดย
ต้องมีค่ามัธยฐานมากกว่า 3.51 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.50

ผลการวิจ ัย
1. ผลการสร้างแผนภาพหน้าที่และมาตรฐานอาช ีพผู้ช ่วยสัตวแพทย์ (สัตวเล็ก)
จากการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอาชีพ ผ่านการวิเคราะห์ แผนภาพหน้ าที่ อาชี พผู้ ช่ วยสั ตวแพทย์ (สั ตว์ เล็ ก)
นามาสู่การจัดทามาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสั ตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) ดังนี้
นิยามอาช ีพ กลุ่มเป้าหมายมีฉันทามติในการกาหนดนิยามอาชีพสาหรับอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) คื อ ผู้ ที่ มี ความรู้
ความสามารถในการช่วยเหลื อเกี่ ยวกับการปฏิบั ติการของสัตวแพทย์
เป้าหมายหลักของอาช ีพ(Key Purpose) คือ ปฏิบัติงานและสนับสนุนการทางานของสัตวแพทย์ได้อย่างมีมาตรฐาน
บทบาทหลัก (Key Role) ประกอบด้วย 3 บทบาทหลัก ได้แก่
1. ช่วยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติการของสัตวแพทย์และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการด้านการรักษาใน
สถานประกอบการได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
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2. ดูแลและทาความสะอาดอุปกรณ์และห้องต่าง ๆ ในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องตามข้อกาหนด
3. ช่วยเหลืองานส่วนหน้าได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
ตารางที่ 1 แผนภาพหน้าที่จาแนกตามบทบาทหลักที่ 1 ข องอาช ีพ ผู้ช ่ว ยสัต วแพทย์ (สัต ว์เ ล็ก)
เป้าหมายหลัก
ของอาชีพ
ปฏิ บั ติ ง า นแ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ท าง าน ของ สั ต ว
แพทย์ ได้ อ ย่ า ง มี
มาตรฐาน

บทบาทหลัก

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะย่อย

1.ช่วยเหลื อเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ การ
ของสั ตวแพทย์ และเตรี ยมความ
พร้ อ มในการปฏิ บั ติ ก ารด้ านการ
รั ก ษาในสถานประกอบการได้
ถูกต้องตามข้ อก าหนด

1.ดูแลรักษาเครื่ อ งมื อ
แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ใ น
ส ถ า น พ ย า บ า ล ไ ด้
ถูกต้องตามข้อกาหนด

1.เตรียมเครื่องมือ และดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
2.เตรียมเครื่องมือ และดูแลรักษาอุปกรณ์ในการผ่า ตั ด ได้ ถู ก ต้ อ งตาม
ข้อกาหนด
3.เตรียมเครื่องมือ และดูแลรักษาอุปกรณ์ พิ เ ศษ (บางประเภท) ได้
ถูกต้องตามข้อกาหนด
1.เตรียมเครื่องมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ป ระจ าและเครื่ อ งมื อ พิ เ ศษ (บาง
ประเภท) ได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
2.จับบังคับสัตว์ นาสัตว์ขึ้นทาการรักษาและช่ ว ยเหลื อ อ านวยความ
สะดวกแก่สัตวแพทย์ขณะทาหัตถการต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
3.เก็ บ ตั ว อย่ า งพื้ น ฐานเพื่ อ ส่ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและช่ ว ยเหลื อ ใ น
ห้องปฏิบัติการได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
4.ป้อน/ทายาสัตว์ป่วย ทาความสะอาดบาดแผลและช่ ว ยเหลื อ อื่ น ๆ
อย่างถูกต้อง ตามข้อกาหนด
5.ช่วยเหลือในการถ่ายรังสี X-ray ตามวิธีการที่กาหนด
1.แบ่งแยกและจัดเก็บรักษาเวชภัณฑ์ตามชนิ ด ของยาและตามชนิ ด
คุณภาพอย่างถูกต้อง
2.ดูแล stock ยาและรายงานอย่างถูกต้องตามข้อกาหนด

2.ช่วยเหลือสัตวแพทย์
ขณะทาการรั ก ษาได้
ถูกต้องตามข้อกาหนด

3.ดู แ ล แล ะ เก็ บ รั ก ษ า
เวชภั ณฑ์ ที่ ใช้ ใ น สถา น
ประกอบการได้ ถู ก ต้ อ ง
ตามข้อ ก าหนด
4.ดูแลความปลอดภั ย
ในสถานประกอบการ
ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ข้อกาหนด

5.ดู แ ล สั ต ว์ ป่ ว ย ที่
รับเข้ารับการรักษาเป็น
สั ต ว์ ป่ ว ย ใ น ส ถ า น
ประกอบการได้ถูกต้อง
ตามข้อกาหนด

1.ดูแลระบบสุขาภิบาลและอัคคีภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมื อ ทาง
สัตวแพทย์ทุกชนิดตามข้อบังคับ
2.จัดการเรื่องระบบความปลอดภัยของสัตว์ขณะเข้ า รั บ การรั ก ษาได้
อย่างถูกต้องตามข้อกาหนด
3.จัดระบบการจัดการกรงพักสัตว์ตามชนิ ด การป่ ว ยได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตามข้อกาหนด
4.ระวังและป้องกันเรื่องโรคสัตว์สู่คนได้อย่างถูกต้องตามข้อกาหนด
1.ช่วยเหลือในการรักษาประจาวันตามคาสั่งสัตวแพทย์ได้อย่างถูก ต้ อ ง
ตามข้อกาหนด
2.ให้น้าและอาหารประจาวันตามคาสั่งสัตวแพทย์ได้อย่างถูก ต้ อ งตาม
ข้อกาหนด
3.ทาความสะอาดของตั วสั ตว์ป่ วยได้ อย่างถู กวิ ธีและถู กต้องตามข้อกาหนด

ตารางที่ 2 แผนภาพหน้าที่จาแนกตามบทบาทหลักที่ 2 ข องอาช ีพ ผู้ช ่ว ยสัต วแพทย์ (สัต ว์เ ล็ก)
เป้าหมายหลัก
บทบาทหลัก
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะย่อย
ของอาชีพ
ปฏิ บั ติ งา น แ ล ะ 2.ดู แ ล แ ล ะ ท า ค ว า ม 1.ทาความสะอาดห้ อ ง 1.ทาความสะอาดพื้น ตู้ โต๊ะ เคาน์เตอร์ในสถานพยาบาลอย่างถูกวิธี
สนับสนุนการทางาน สะอาดอุปกรณ์และห้ อ ง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน 2.ทาความสะอาดตู้เก็บยาทั่วไปและตู้เก็บยาควบคุมอุณหภู มิ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก

Vol 13 NO 2 May - August 2019

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 109

เป้าหมายหลัก
บทบาทหลัก
ของอาชีพ
ของสัต วแพทย์ ไ ด้ ต่ า ง ๆ ใ น ส ถ า น
อย่างมีมาตรฐาน ประกอ บการไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้องตามข้อกาหนด

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะย่อย

ส ถ า น พ ย า บ า ล ไ ด้
ถูกต้องตามข้อกาหนด
2.ท า ค ว า มส ะ อ า ด
เครื่องมือเครื่องใช้ แ ละ
อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ ไ ด้
ถูกต้องตามข้อกาหนด
3.ทาความสะอาดกรง
เก็บสัตว์ป่วยได้ถู ก ต้ อ ง
ตามข้อกาหนด

วิธี
3.เก็บแยกขยะและส่งกาจัดได้อย่างถูกวิธี
1.ทาความสะอาดเครื่องมือทั่วไป เครื่องมือผ่า ตั ด เครื่ อ งมื อ พิ เ ศษอย่ า ง
ถูกวิธี
2.ทาความสะอาดชามอาหาร น้า ได้อย่างถูกต้อง
3.ทาความสะอาดผ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ประจาวันอย่างถูกวิธี
1.ทาความสะอาดบริเวณกรงเก็บสัตว์ป่วยทั่วไปอย่างถูกวิธี
2.ทาความสะอาดกรงสัตว์ป่วยผ่าตัดอย่างถูกวิธี
3.ทาความสะอาดกรงสัตว์ป่วยติดเชื้ออย่างถูกวิธี

ตารางที่ 3 แผนภาพหน้าที่จาแนกตามบทบาทหลักที่ 3 ข องอาช ีพ ผู้ช ่ว ยสัต วแพทย์ (สัต ว์เ ล็ก)
เป้าหมายหลัก
บทบาทหลัก
ของอาชีพ
ปฏิ บั ติ งา นแ ล ะ 3.ช่วยเหลืองานส่วนหน้ า ได้
ส นั บ ส นุ น ก า ร ถูกต้องตามข้อกาหนด
ท างานข อง สั ต ว
แพทย์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
มาตรฐาน

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะย่อย

1.รับโทรศัพท์ ติดต่อ 1.ใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารได้อย่างถูกวิธี
นัดหมายได้ถูกต้อง 2.ให้รายละเอียดและอธิบายเพื่อตอบจุดประสงค์ ข องผู้ รั บ บริ ก ารได้
ตามข้อกาหนด
อย่างถูกต้องตามข้อกาหนด
3.แจ้งการนัดหมายที่ชัดเจนถูกต้อง ตามข้อกาหนด
2.ดูแลให้การต้อนรั บ 1.ต้อนรับผู้รับบริการ และค้นประวัติผู้มาขอรับบริการได้ ถู ก ต้ อ งตาม
ผู้รับบริการ และสั ต ว์ ข้อกาหนด
เลี้ยง ค้นประวั ติ แ ละ 2.จัดเรียงการเข้าพบสัตวแพทย์ตามตารางการนัดได้อย่างถู ก ต้ อ งตาม
จั ด เรี ย งก ารเข้ า รั บ ข้อกาหนด
การรัก ษาได้ ถู ก ต้ อ ง 3.ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องตามข้อกาหนด
ตามข้อกาหนด
3.อธิ บ ายลู ก ค้ า เมื่ อ 1.อธิ บ ายเรื่ อ งการให้ ยา ให้อ าหารและน้าแก่ลู ก ค้ าตามคาสั่ งสั ตว
เสร็จ การรั ก ษาหรื อ แพทย์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ปล่อยสัตว์กลับบ้านได้ 2.อธิบายเรื่องการเก็ บ ตั ว อย่ า งเพื่ อ การรั ก ษาต่ อ เนื่ อ งตามค าสั่ ง
ถูกต้องตามข้อกาหนด สัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้ อง
3.อธิบายเรื่องการกลับมารักษาครั้งต่อไปตามคาสั่งสั ตวแพทย์ได้ อย่างถูกต้อง
4.ดูแลเรื่องบัญชี การ 1.จดบันทึกรายรับ รายจ่ายประจาวันได้อย่างถูกต้อง
จดบันทึกการรับ จ่ า ย 2.จดบันทึกการเข้ารับการบริการและรักษาได้อย่างถูกต้อง
และการเก็ บ ประวั ติ 3.เก็บประวัติการรักษาได้อย่างถูกต้อง
การ รั ก ษาไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้องตามข้อกาหนด

2. ผลการตรวจสอบ (ร่าง) มาตรฐานอาช ีพ ผู้ช ่ว ยสัต วแพทย์ (สัต ว์เ ล็ก)
ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) จากผู้มีส่วนได้ส่ ว นเสี ย ใน
อาชีพจานวน 102 คน พบว่า ทั้งหมดเห็นด้วยกับแผนภาพหน้าที่ในทุกรายการ โดยมีค่ามัธยฐาน มากกว่า 3.51 และส่ วน
พิสัยควอไทล์ไม่เกิน 1.50 ทุกรายการ สรุปได้ว่า มาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) มีความเหมาะสม และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในอาชีพยอมรับ ดังนี้
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ตารางที่ 4 มัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์มาตรฐานวิชาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก)
N=102
มาตรฐานอาช ีพ ผู้ช ่ว ยสัต วแพทย์ (สัต ว์เ ล็ก)
หน่ว ยสมรรถนะ
1. ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในสถานพยาบาลได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
2. ช่วยเหลือสัตวแพทย์ขณะทาการรักษาได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
3. ดูแลและเก็บรักษาเวชภัณฑ์ที่ใช้ในสถานประกอบการได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
4. ดูแลความปลอดภัยในสถานประกอบการได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
5. ดูแลสั ตว์ ป่ วยที่รั บ เข้ ารั บการรั ก ษาเป็ นสั ต ว์ป่ วยในสถานประกอบการได้ ถู ก ต้ องตามข้ อก าหนด
6. ทาความสะอาดห้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสถานพยาบาลได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
7. ทาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
8. ทาความสะอาดกรงเก็บสัตว์ป่วยได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
9. รับโทรศัพท์ ติดต่อนัดหมายได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
10. ดูแลให้การต้อนรับผู้รับบริการ และสัตว์เลี้ยง ค้นประวัติและจัดเรียงการเข้ า รั บ การ
รักษาได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
11. อธิบายลูกค้าเมื่อเสร็จการรักษาหรือปล่อยสัตว์กลับบ้านได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
12. ดูแลเรื่องบัญชี การจดบันทึกการรับจ่ายและการเก็บประวัติการรักษาได้อย่างถูกต้ อ ง
ตามข้อกาหนด
หน่ว ยสมรรถนะย่อย
1. เตรียมเครื่องมือ และดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
2. เตรียมเครื่องมือ และดูแลรักษาอุปกรณ์ในการผ่าตัดได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
3. เตรียมเครื่องมือ และดูแลรักษาอุปกรณ์พเิ ศษ (บางประเภท) ได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
4. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ประจาและเครื่องมือพิเศษ (บางประเภท) ได้ถูกต้องตาม
ข้อกาหนด
5. จับบังคับสัตว์ นาสัตว์ขึ้นทาการรักษาและช่ ว ยเหลื อ อ านวยความสะดวกแก่ สั ตว
แพทย์ขณะทาหัตถการต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
6. เก็บตัวอย่างพื้นฐานเพื่อส่งห้องปฏิบัติการและช่วยเหลือในห้องปฏิบัติการได้ ถู ก ต้ อ ง
ตามข้อกาหนด
7. ป้อน/ทายาสั ตว์ ป่ วย ทาความสะอาดบาดแผลและช่ วยเหลื ออื่ น ๆ อย่างถู กต้ อง ตามข้ อก าหนด
8. ช่วยเหลือในการถ่ายรังสี X-ray ตามวิธีการที่กาหนด
9. แบ่งแยกและจัดเก็บรักษาเวชภัณฑ์ ตามชนิ ดของยาและตามชนิ ดคุณภาพอย่างถู กต้ อง
10. ดูแล stock ยาและรายงานอย่างถู กต้ องตามข้ อกาหนด
11. ดูแลระบบสุขาภิบาลและอัคคีภั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการใช้ เครื่ องมื อทางสั ตวแพทย์ ทุ กชนิ ด
ตามข้อบังคับ
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มัธยฐาน

ค่าพิส ัยควอไทล์

4.58
4.66
4.49
4.22
4.58
4.66
4.58
4.27
4.38
4.37

1.05
1.02
1.13
1.01
1.12
1.09
1.05
1.15
1.11
1.19

4.30
4.66

1.07
1.02

4.31
4.40
4.37
4.22

1.06
0.99
1.00
0.86

4.58

1.02

4.52

1.04

4.30
4.20
4.25
4.22
4.68

0.93
0.83
0.78
0.82
0.98
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มาตรฐานอาช ีพ ผู้ช ่ว ยสัต วแพทย์ (สัต ว์เ ล็ก)
12. จั ดการเรื่ องระบบความปลอดภั ยของสั ตว์ ขณะเข้ ารั บการรั กษาได้ อย่ าง ถู กต้ องตาม
ข้อกาหนด
13. จัดระบบการจัดการกรงพักสั ตว์ ตามชนิดการป่ วยได้ อย่างถู กต้ องตามข้ อกาหนด
14. ระวังและป้องกันเรื่องโรคสั ตว์ สู่คนได้ อย่างถู กต้ องตามข้ อกาหนด
15. ช่วยเหลือในการรักษาประจ าวันตามคาสั่งสั ตวแพทย์ได้อย่ างถู กต้ องตามข้อกาหนด
16. ให้น้าและอาหารประจาวันตามคาสั่งสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามข้อกาหนด
17. ทาความสะอาดของตัวสัตว์ป่วยอย่างถูกวิธีได้อย่างถูกต้องตามข้อกาหนด
18. ทาความสะอาดพื้น ตู้ โต๊ะ เคาน์เตอร์ในสถานพยาบาลอย่างถูกวิธี
19. ทาความสะอาดตู้เก็บยาทั่วไปและตู้เก็บยาควบคุมอุณหภูมิได้ อย่างถูกวิธี
20. เก็บแยกขยะและส่งกาจัดได้อย่างถูกวิธี
21. ทาความสะอาดเครื่องมือทั่วไป เครื่องมือผ่าตัด เครื่องมือพิเศษอย่างถูกวิธี
22. ทาความสะอาดชามอาหาร น้า ได้อย่างถูกต้อง
23. ทาความสะอาดผ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ประจาวันอย่างถูกวิธี
24. ทาความสะอาดบริเวณกรงเก็บสัตว์ป่วยทั่วไปอย่างถูกวิธี
25. ทาความสะอาดกรงสัตว์ป่วยผ่าตัดอย่างถูกวิธี
26. ทาความสะอาดกรงสัตว์ป่วยติดเชื้ออย่างถูกวิธี
27. ใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารได้อย่างถูกวิธี
28. ให้รายละเอี ยดและอธิ บายเพื่ อตอบจุ ดประสงค์ ของผู้ รั บบริ การได้ อย่ างถู กต้ องตามข้ อก าหนด
29. แจ้งการนัดหมายที่ชัดเจนถูกต้อง ตามข้อกาหนด
30. ต้อนรับผู้รับบริการ และค้นประวัติผู้มาขอรับบริการได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
31. จัดเรียงการเข้าพบสัตวแพทย์ตามตารางการนัดได้อย่างถูกต้องตามข้อกาหนด
32. ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องตามข้อกาหนด
33. อธิบายเรื่องการให้ยา ให้อาหารและน้าแก่ลูกค้าตามคาสั่งสั ตวแพทย์ได้อย่ างถูกต้อง
34. อธิบายเรื่องการเก็ บตั วอย่ างเพื่อการรักษาต่ อเนื่ องตามคาสั่งสั ตวแพทย์ได้อย่ างถูกต้อง
35. อธิบายเรื่องการกลับมารักษาครั้งต่อไปตามคาสั่งสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง
36. จดบันทึกรายรับ รายจ่ายประจาวันได้อย่างถูกต้อง
37. จดบันทึกการเข้ารับการบริการและรักษาได้อย่างถูกต้อง
38. เก็บประวัติการรักษาได้อย่างถูกต้อง

มัธยฐาน

ค่าพิส ัยควอไทล์

4.64

1.19

4.25
4.65
4.20
4.66
4.49
4.51
4.58
4.45
4.72
4.20
4.27
4.72
4.72
4.32
4.30
4.11
4.39
4.66
4.66
4.83
4.39
4.49
4.20
4.49
4.68
4.30

0.78
0.96
0.83
1.09
1.13
1.05
1.05
1.12
1.14
1.08
1.15
1.12
1.02
1.03
1.07
0.76
1.04
1.09
1.18
0.70
1.04
1.13
1.08
1.22
1.05
1.07

อภิปรายผล
มาตรฐานอาชีพมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ กล่าวคือ บทบาทหรือหน้าที่ที่ถูกกาหนดในงานของอาชี พนั้ น ผู้ ที่
กาหนดคือเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการในวิชาชีพนั้น ๆ เป็นผู้กาหนดขึ้ นมา ส่ วนภาคการศึ กษาเป็ นหน่ วยงานที่ ต้องพั ฒนา
บุคลากรให้มีคุณลักษณะตรงตามที่เจ้าของอาชีพต้องการ และบทบาทหน้าที่ ของงานต้ องได้ รั บการแสดงออกจากการปฏิ บั ติงานที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานทั้งด้านความรู้ วิชาการ ในภาคทฤษฎี และความสามารถในการปฏิ บั ติงานได้ จริ งหรื อมี
ความชานาญในภาคปฏิบัติ รวมถึงทัศนคติหรือเจตคติที่ดีต่ออาชีพนั้น ๆ ที่มุ่งถึงประโยชน์ในความสาเร็ จของงานให้ เกิ ดประสิ ทธิ ผล
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ส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างเกิดความพึงพอใจต่อผลงานที่ปรากฏ (กิตติเชษฐ์ สวัสดิ์ธนากุล วรั ทยา ธรรมกิ ตติ ภพ และสุ นทรา
โตบัว, 2558)
จากการศึกษาเอกสาร พบว่า การพัฒนามาตรฐานอาชี พของประเทศไทยนิ ยมใช้ หลั กการวิ เคราะห์ หน้ าที่ (Functional
Analysis) เนื่องจากมีความชัดเจนในการกาหนดบทบาทการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งยังมีรายละเอี ยดแตกต่ างกั นไป เป็ นทฤษฎี
อุปมาน (Deductive Theories) มุ่งเน้นกระบวนการเชิงตรรกะจากเรื่องทั่ วไปสู่ เรื่ องเฉพาะ และมุ่ งไปที่ เป้ าหมาย (Target-Oriented
Approach) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดมุ่งผลสัมฤทธิ์ในทางอาชีวศึกษา และเทคนิคการวิเคราะห์ หน้ าที่ (Functional Analysis) สามารถมา
กาหนดสมรรถนะ ประกอบด้วยความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายของอาชีพ และสมรรถนะหลั ก สมรรถนะย่ อยที่ จ าเป็ นใน
อาชีพได้อย่างเหมาะสม (Geoff และ Boutall, 2011, Deissinger และ Hellwig, 2011, Rösch et. al., 2013) ดังนั้นผลการวิ จั ยนี้ สามารถ
ระบุถึงองค์ความรู้ในอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) ที่เกิดจากคนในอาชีพ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอาชีพมาร่วมกั นพิ จารณาจั ดท า
อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามความต้องการของตลาดแรงงานในตาแหน่งงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตวเล็ก) ในด้ านการบ าบั ดโรคสั ตว์ ได้
เป็นอย่างดี

สรุปผลการวิจ ัย
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า แผนภาพหน้าที่และมาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) ที่ ดาเนิ นการนั้ น ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
ในอาชีพ มีฉันทามติสอดคล้องกันโดยกาหนดจุดมุ่งหมายหลักของอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ คือ ปฏิบัติงานและสนั บสนุ นการท างานของ
สัตวแพทย์ได้อย่างมีมาตรฐาน กาหนดบทบาทหลักของอาชีพ มี 3 บทบาทหลั ก โดยบทบาทหลั กที่ 1 คื อ ช่ วยเหลื อเกี่ ยวกั บการ
ปฏิบัติการของสัตวแพทย์และเตรียมความพร้อมในการปฏิ บั ติการด้ านการรั กษาในสถานประกอบการได้ ถู กต้ องตามข้ อก าหนด
ประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก และ 17 สมรรถนะย่อย บทบาทหลั กที่ 2 คื อ ดู แลและท าความสะอาดอุ ปกรณ์ และห้ องต่ าง ๆ ใน
สถานประกอบการได้อย่างถูกต้องตามข้อกาหนด ประกอบด้วย 3 สมรรถนะหลั ก และ 9 สมรรถนะย่ อย และบทบาทหลั กที่ 3 คื อ
ช่วยเหลืองานส่วนหน้าได้ถูกต้องตามข้อกาหนด ประกอบด้วย 4 สมรรถนะหลัก และ 12 สมรรถนะย่อย

ข้อ เสนอแนะในการน าผลการวิจ ัย ไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า แผนภาพหน้าที่ผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่จั ดท าขึ้ นและน ามาสู่ การก าหนดมาตรฐานอาชี พผู้ ช่ วยสั ตว
แพทย์นั้น มีองค์ประกอบที่ชัดเจนและตรงตามความต้องการของเจ้าของอาชีพและผู้ที่ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยในอาชี พ ดั งนั้ น สั ตวแพทย
สภา สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ าบั ดโรคสั ตว์ แห่ งประเทศไทย หรื อหน่ วยงานระดั บนโยบายที่ เกี่ ยวข้ อง คลิ นิ กเอกชน
โรงพยาบาลสัตว์ ผู้ประกอบการด้านการรักษาและบาบัดโรคสัตว์ สามารถน าไปใช้ เป็ นแนวทางในการก าหนดคุ ณสมบั ติสมรรถนะ
การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในอาชี พของผู้ ที่ ต้องการประกอบอาชี พนี้ ได้ อย่ างเหมาะสม และผู้ ที่ ประสงค์ จะ
ประกอบอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ สามารถนามาตรฐานอาชีพที่ ได้ จากการวิ จั ยไปใช้ เป็ นแนวทางในการพั ฒนาอาชี พอย่ างต่ อเนื่ อง
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง และสร้างความพึงพอใจในงานจากการปรับปรุงผลสั มฤทธิ์ ของตนเองเพื่ อเป็ นผู้ ช่ วยสั ตวแพทย์ ที่
มีสมรรถนะตรงตามความต้ องการของตลาดแรงงานอย่ างแท้ จริง
2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชี พ (องค์ การมหาชน) กรมพั ฒนาฝี มื อแรงงาน น าไปใช้ เป็ น
แนวทางให้นโยบายในการพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุ ขและแพทย์ ส่ งเสริ มให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต เพื่ อให้ ผู้ ประกอบ
อาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้ งในระดั บประเทศและนานาชาติ สามารถน า
ผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด ใช้ข้อมูล วิธีการจัดทามาตรฐานอาชี พนี้ ในการพั ฒนาอาชี พอื่ นๆที่ สนั บสนุ นการบริ การด้ านการ
บาบัดโรคสัตว์ได้
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