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บทค ัดย่อ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนภาพหน้าท่ีและมาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) ใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงพรรณนา  แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ระยะท่ี 1 การสร้างมาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์  ใช้วิธีวิเคราะห์หน้าท่ีงาน 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นายกสัตวแพทยสภา สัตวแพทย์ท่ีปฏิบัติงานประจ าโรงพยาบาล คลินิคท้ังภาครัฐและเอกชน  กลุ่ม
ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนด้านสัตวแพทย์  ท่ียินดีเข้าร่วมการพัฒนามาตรฐานอาชีพ จ านวน 91 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม ระยะท่ี 2 คือ การตรวจสอบ (ร่าง) มาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์ท่ีปฏิบัติงานประจ า
โรงพยาบาลสัตว์คลินิคท้ังภาครัฐและเอกชน จ านวน 102 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
 ผลการวิจัยพบว่า  จุดมุ่งหมายหลักของอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ คือ ปฏิบัติงานและสนับสนุนการท างานของสัตวแพทย์ได้อย่าง
มีมาตรฐาน บทบาทหลักของอาชีพ มี 3 บทบาทหลัก ได้แก่ 1) ช่วยเหลือเก่ียวกับการปฏิบัติการของสัตวแพทย์และเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติการด้านการรักษาในสถานประกอบการได้ถูกต้องตามข้อก าหนดประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก และ 17 สมรรถนะย่อย  2) ดูแล
และท าความสะอาดอุปกรณ์และห้องต่าง ๆ  ในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนดประกอบด้วย 3 สมรรถนะหลัก และ 9 
สมรรถนะย่อย และ 3) ช่วยเหลืองานส่วนหน้าได้ถูกต้องตามข้อก าหนด ประกอบด้วย 4 สมรรถนะหลัก และ  12 สมรรถนะย่อย ผลการ
ตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ พบว่า กลุ่มเป้าหมายท้ังหมดเห็นด้วยกับข้อก าหนดท้ังหมดของมาตรฐานอาชีพนี้ 
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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 
ปัจจุบันการเล้ียงสัตว์ได้เปล่ียนไปตามสภาพสังคม และเศรษฐกิจ โดยคนท่ีอยู่สังคมเมืองก็จะเล้ียงสัตว์เพื่อความเพลิดเพลิน 

หรือเล้ียงไว้เป็นเพื่อนหรือท่ีเราเรียกว่า “สัตว์เล้ียง” ซ่ึงสัตว์เล้ียงท่ีได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ สุนัข ซ่ึงมีจ านวนการเล้ียงเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) ได้ส ารวจประชากรสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างท่ียึดหลักการตามสถิติในพื้นท่ี 50 เขต มีจ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน 1,942,796 หลัง จ านวนครัวเรือนท่ีไม่เล้ียงสุนัข 1,553,699 
หลัง และจ านวนครัวเรือนท่ีเล้ียงสุนัข 389,097 หลัง ในครัวเรือนเหล่านี้มีจ านวนสุนัขในครัวเรือน 823,504 ตัว  ฉีดวัคซีนแล้ว 
753,478 ตัว จะเห็นได้ว่าสุนัขเป็นสัตว์เล้ียงท่ีได้รับความนิยมเล้ียงกันอย่างสูง  จากความนิยมในการเล้ียงสัตว์ดังท่ีกล่าวมา โดยเฉพาะ
สุนัขเป็นผลท าให้เกิดธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอีกมากมาย เช่น ธุรกิจอาหารสัตว์เล้ียง ธุรกิจยาสัตว์ ธุรกิจคอกหรือโรงเรือน ธุรกิจเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ส าหรับสัตว์เล้ียง ธุรกิจตกแต่งสัตว์เล้ียง และธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ ซ่ึงจัดอยู่ในหมวดการบริการรักษาสัตว์ (Veterinary 
Services) ประกอบด้วย สถานท่ีท่ีให้บริการรักษาสัตว์ท้ังของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมีหน้าท่ีให้ความรู้ด้านสัตวศาสตร์ และระบบควบคุม
การจัดการโรคท่ีเกิดกับสัตว์แก่เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ หน้าท่ีการรักษาสัตว์นั้นเป็นหน้าท่ีของนายสัตวแพทย์ ขณะนี้ ในประเทศไทยมี
โรงพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่จ านวน 279 แห่ง มีสถานพยาบาลสัตว์ขนาดกลางจ านวน 370 แห่ง และมีสถานพยาบาลสัตว์ขนาดเล็ก
จ านวน 1,921 แห่ง (กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) และจะมีการจัดสร้างเพิ่มข้ึนจ านวนหลายแห่งในอนาคตอันใกล้นี้ 
ผลท่ีตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ในการด าเนินงานคือความต้องการผู้ช่วยสัตวแพทย์ (รัชต์ ขัตติยะ, 2542) ผู้ช่วยสัตวแพทย์นั้นยังไม่มี
วุฒิท่ีก าหนดโดยตรง โดยสถานพยาบาลจะรับสมัครผู้ท่ีมีความสนใจ ซ่ึงอาจส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึง
ปริญญาตรี แล้วฝึกหัดให้ในภายหลัง แต่ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาทางด้านสัตวศาสตร์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ การดูแลสัตว์นั้น 
อาจมีช่ือเรียกท่ีต่างกันในแต่ละสถาบัน เช่น สัตวบาล การผลิตสัตว์ ซ่ึงส่วนใหญ่ศึกษาเก่ียวกับการเล้ียงสัตว์และการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 

จากการศึกษาของ อมร อัศววงสานน์ (2555) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยสัตวแพทย์ในทัศนะของผู้เช่ียวชาญ 
ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรท่ีจัดท าเพือ่ฝึกอบรมส าหรับผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีผู้ช่วยสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์  พัฒนาข้ึนส าหรับ
ผู้ท่ีศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สัตวศาสตร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง หรือมวุีฒิการศึกษาไมต่่ ากว่ามธัยมศึกษาปีท่ี 6 และ
ต้องมีความสนใจเก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ หรืองานผู้ช่วยสัตวแพทย์ หลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อใช้อบรมผู้ท่ีศึกษาทางด้านสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง และผู้ท่ีมีประสบการณ์และทักษะเก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ ซ่ึง
ประสงค์ท่ีจะท างานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยสัตวแพทย์ประกอบด้วยส่วนส าคัญของหลักสูตร กล่าวคือ เป็น
หลักสูตรท่ีสร้างการเตรียมพร้อมปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ระยะเวลาการฝึกอบรม ใช้เวลา 3 วัน (18 ช่ัวโมง) ได้แก่ การ
บรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ  ซ่ึงประกอบด้วย 6 แผนการฝึกอบรม คือ การจับบังคับสัตว์ เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น การรังสี 
ศัลยศาสตร์เบ้ืองต้น การตรวจสุขภาพสัตว์เบ้ืองต้น และการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ มีการวัดและประเมินผลภาคทฤษฎี โดยใช้
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และภาคปฏิบัติโดยใช้แบบสังเกตการปฏิบัติงาน 



Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University   105 

Vol 13 NO 2  May - August  2019 

ท้ังนี้ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวไม่ได้มาจากการวิเคราะห์หน้าท่ีงานท่ีจ าเป็นและครอบคลุมท่ีบุคลากรท่ีจะ
ท าหน้าท่ีผู้ช่วยสัตวแพทย์ต้องมี การก าหนดสมรรถนะสู่การจดัท ามาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์จึงมคีวามจ าเป็น การก าหนด
สมรรถนะ (Competency) ของต าแหน่งงาน รวมถึงระบองค์ประกอบท่ีส าคัญแต่ละองค์ประกอบนั้น ส่วนใหญ่มักจะประสบ
ปัญหาในการก าหนดองค์ประกอบของสมรรถนะในระดับท่ีใช้ท่ัวไป เพราะผู้ท่ีมีสมรรถนะนั้นต้องสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่ง
งานนั้นได้เป็นอย่างดี ครอบคลุมถึงการมีความรู้ในขอบเขตท่ีกว้างขวาง มีทัศนคติและมีรูปแบบของพฤติกรรมท่ีสังเกตได้ ด้วย
ความส าคัญนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นในการสร้างมาตรฐานอาชีพส าหรับผู้ช่วยสัตวแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ศักยภาพก าลังแรงงาน (Workforce) ท่ีตรงตามความต้องการของเจ้าของอาชีพหรือผู้ประกอบการอย่างแท้จริง  ท้ังนี้เนื่องมาจาก
หลาย ๆ  ประเทศในยุโรป อเมริกา และออสเตรเสีย ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างมาตรฐานอาชีพ เนื่องจากเป็นแนวทางในการ
ท างานให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นแนวทางในการพฒันาแรงงานของประเทศนั้น ๆ  ดังนั้นวิธีการท่ีจะได้มาซ่ึง
มาตรฐานอาชีพท่ีตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานท่ีต้องการก าลังแรงงานท่ีมี
สมรรถนะการท างานท่ีสูงข้ึน ต้องการมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความยอมรับและส่งผลให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนท่ี
สูงข้ึน  มาตรฐานอาชีพถูกก าหนดข้ึนโดยการด าเนินการร่วมกันของบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรจากองค์กรทางวิชาชีพ 
โดยกระบวนการในการสร้างมาตรฐานอาชีพต้องมีการวิเคราะห์หาสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้น จากนั้นจึง
วิเคราะห์หน้าท่ีงาน (Functional Analysis) ด้วยวิธีการท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายและถูกน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
มาตรฐานอาชีพ คือ การวิเคราะห์หน้าท่ีงานแบบ Functional analysis ซ่ึงเป็นข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการ พัฒนามาตรฐาน
อาชีพของอังกฤษ เป็นการค้นหาหน่วยย่อยของสมรรถนะซ่ึงเป็นหน่วยหนึง่ของกิจกรรมการปฏิบัติงานท่ีท าให้เกิดความส าเร็จใน
การท างานในองค์กร ซ่ึงการวิเคราะห์หน้าท่ีนั้นต้องระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ท่ีต้องการอย่างชัดเจน โดยวิธีวิเคราะห์เพือ่ให้ได้มา
ซ่ึง หน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competency) ได้จากการท่ีพนักงานผู้ให้ข้อมูลร่วมกันระบุหน้าท่ีย่อยของแต่ละต าแหนง่
งาน และรายละเอียดของการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนสามารถท างานส าเร็จได้ตามเป้าหมาย (Geoff and 
Boutall, 2011) ความส าคัญของการสร้างแผนภาพหน้าท่ีและจัดท ามาตรฐานอาชีพในงานวิจัยคร้ังนี้ เพราะอาชีพผู้ช่วยสัตว
แพทย์ส าหรับสัตว์เล็ก (Small Animal) เพราะเป็นอาชีพท่ีสัตวแพทย์ต้องการอย่างย่ิง โดยงานด้านการดูแลสัตว์เล็กของสัตว
แพทย์จะท างานเก่ียวกับสัตว์ท่ีเล้ียงเป็นเพือ่น (Companion) ท่ีเล้ียงในบ้านหรือใกล้กับมนุษย์ หน้าท่ีคือจะต้องดูแลรักษา ฉีด
วัคซีน ผ่าตัดท าหมันหรือแม้แต่การฉีดให้หลับ สัตว์เหล่านี้ ได้แก่ สุนัข แมว กระต่าย หนู เป็นต้น สัตวแพทย์ท่ีเช่ียวชาญกับสัตว์
เล็กจะท างานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์เล็ก ท่ีมีงานประจ าคือการดูแลท่ัวไป การรักษาสุนัข แมว เมื่อเจ็บป่วยและ
การท าการผ่าตัดต่าง ๆ  ดังนั้นผู้ท่ีจะมาท าหนา้ท่ีผู้ช่วยสัตวแพทย์จึงจะต้องมีองค์ความรู้ของอาชีพ และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้ได้ตรงตามข้อก าหนดสมรรถนะของอาชีพและความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค ์การวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนภาพหน้าท่ีและมาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก)  
 

การตรวจเอกสาร   
มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) เป็นข้อก าหนดเฉพาะของความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมมีาตรฐาน ซ่ึงแต่ละ

มาตรฐานต้องแสดงถึงผลส าเร็จของงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีก าหนดออกมาในหน่วยงานนั้น ๆ   ประกอบไปด้วย ความรู้และทักษะปฏิบัติ 
บุคลากรต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องหรือตรงกับมาตรฐานท่ีก าหนด  อาจกล่าวได้ว่า มาตรฐานอาชีพต้องค านึงถึงสมรรถนะท่ี
คาดหวังเพื่อท่ีจะบรรลุส าหรับอาชีพแต่ละอาชีพ (Rösch et. al., 2013, Geoff และ Boutall, 2011) ดังนั้น บทบาทหรือหน้าท่ีท่ีถูกก าหนด
ในงานของอาชีพนั้น  ผู้ท่ีก าหนดคือเจ้าของกิจการ  หรือผู้ประกอบการในวิชาชีพนั้น ๆ  เป็นผู้ก าหนดข้ึนมา  ส่วนภาคการศึกษาเป็น
หน่วยงานท่ีต้องพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะตรงตามท่ีเจ้าของอาชีพต้องการ  และบทบาทหน้าท่ีของงานต้องได้รับการแสดงออกจาก
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การปฏิบัติงานท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานท้ังด้านความรู้วิชาการ ในภาคทฤษฎี และความสามารถในการปฏิบัติงานได้
จริงหรือมีความช านาญในภาคปฏิบัติ  รวมถึงทัศนคติหรือเจตคติท่ีดีต่ออาชีพนั้น ๆ   ท่ีมุ่งถึงประโยชน์ในความส าเร็จของงานให้เกิด
ประสิทธิผล ส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างเกิดความพึงพอใจต่อผลงานท่ีปรากฏมาตรฐานอาชีพจึงมีความส าคัญต่อการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาโดยตรงเป็นหลักการท่ีภาคการศึกษาต้องน าไปใช้เป็นแม่บทในการพัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีอาชีพงานนั้น ๆ  นอกจากนี้ มาตรฐานอาชีพยังเป็นตัวเช่ือมระหว่างความต้องการจ้างงานและการปรับปรุง
ก าลังคน การมีมาตรฐานอาชีพจึงเป็นองค์ความรู้ของอาชีพน ามาสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานให้มีความสามารถและ
ความพร้อมในการท างานอาชีพนั้น ๆ  (Fletcher, 1991) หรืออาจหมายถึงข้อก าหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ ท่ี
ประกอบด้วยความรู้และทักษะปฏิบัติท่ีจ าเป็นในงานอาชีพนั้น ๆ  เกิดประสิทธิผลต่อผลลัพธ์ของงาน ท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ท่ี
เก่ียวข้องมาตรฐานอาชีพนี้ใช้เป็นฐานในการก าหนดและประเมินเพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ  (กิตติเชษฐ์ สวัสด์ิธนากุล วรัทยา ธรรมกิตติภพ 
และสุนทรา โตบัว, 2558, Lester and Religa, 2016)  
ร ูปแบบการพัฒนามาตรฐานอาช ีพโดยใช ้การวิเค ราะห์หน้าที่ 

การพัฒนามาตรฐานอาชีพ มีวิธีการหลากหลายวิธี วิธีท่ีนิยม ได้แก่  การวิเคราะห์หน้าท่ี (Functional Analysis) ซ่ึงมุ่งเน้นท่ี
รูปแบบของการก าหนดหน้าท่ีอย่างเป็นล าดับข้ันตอน  ได้แก่  การก าหนดบทบาทหลักของอาชีพนั้น ๆ  ก่อนว่า มีภารกิจหน้าท่ีหลัก ๆ 
ใดบ้างท่ีผู้ปฏิบัติต้องกระท า จากนั้นจึงวิเคราะห์หน้าท่ีหลักนั้นให้ย่อยลงไปสู่รูปธรรมท่ีสามารถปฏิบัติได้ ส่วนกระบวนการหรือวิธีการท่ี
ได้มาซ่ึงหน้าท่ีหลัก หน้าท่ีย่อยหรือสมรรถนะไม่ได้ก าหนดรูปแบบไว้ให้เป็นหลักการตายตัว  ท้ังนี้แนวทางการพัฒนามาตรฐานอาชีพ เร่ิม
จากการก าหนด บทบาทหลัก (Key Purpose) ท่ีแสดงถึงผลส าเร็จของงานท่ีต้องการจากอาชีพนั้น ๆ  ระบุถึงหน้าท่ีท้ังหมดท่ีจ าเป็นในการ
ท างานตามจุดมุ่งหมายหลักของงาน เป็นค าบรรยายธรรมชาติและคุณลักษณะของอาชีพท่ีแตกต่างจากอาชีพอ่ืน ๆ  โดยต้องสามารถแยก
องค์ประกอบเหล่านั้นออกมาได้เป็นแต่ละหัวข้อและแยกเป็นระดับได้ ผลจากการวิเคราะห์หน้าท่ีงานคือ 'แผนภาพหน้าท่ี (Functional Map)' 
โดยแผนภาพหน้าท่ี ของอาชีพจะข้ึนอยู่กับขนาดและลักษณะของแต่ละอาชีพ ซ่ึงอาจแยกได้ไม่เท่ากันในทุกอาชีพ เมื่อวิเคราะห์หน้าท่ีได้ทุก
ล าดับข้ันตอนแล้ว จะต้องน าล าดับข้ันสุดท้ายมาก าหนดเป็นมาตรฐานอาชีพ ซ่ึงประกอบด้วย ช่ือมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard 
Title) เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ความรู้และความเข้าใจท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน (Knowledge and Understanding) 
(Geoff and Boutall, 2011, Deissinger and Hellwig, 2011, Rösch et. al., 2013) 

 
ภาพที่ 1 การวิเคราะห์มาตรฐานอาชีพด้วยเทคนิค Functional Analysis 

ท่ีมา: Geoff and Boutall, (2011); Deissinger and Hellwig (2011); Rösch et. al. (2013) 
กรอบแนวค ิดในการวิจัย 

การสร้างมาตรฐานอาชีพในคร้ังนี้ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หน้าท่ีงานแบบ Functional Analysis เพื่อก าหนด
ความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก หน่วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในการปฏิบัติ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายหลัก 
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(Key Purpose) ของอุตสาหกรรมหรืออาชีพโดยรวม จากนัน้ได้ก าหนดบทบาทหลัก (Key Role) หน้าท่ีหลัก (Key Function) 
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) ซ่ึงปรากฏในกรอบแผนภาพหน้าท่ี แต่ในงานวิจัยคร้ังนี้ไม่มีหน้าท่ีหลัก (Key 
Function) เนื่องจากขอบเขตงานด้านสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) เป็นหนึ่งในหน้าท่ีงานหลักส าคัญประเภทหนึ่งของอาชีพสัตว
แพทย์ ท่ีแบ่งเป็นสัตว์เล็ก และสัตว์ใหญ่  ดังนี้ 

 
  
 
 
 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย การสร้างมาตรฐานอาชีพจากแผนภาพหน้าท่ีอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) 
 

วิธ ีด าเนินการวิจัย 
ระยะที่ 1 การสร ้างมาตรฐานอาช ีพผ ู้ช ่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ 

นายกสัตวแพทยสภา สัตวแพทย์ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ คลินิค ท้ังภาครัฐและเอกชน  กลุ่มผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนด้าน
สัตวแพทย์  ท่ียินดีเข้าร่วมการพัฒนามาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ ตลอดทุกข้ันตอนของการวิจัย จ านวน 91 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม และแบบวิเคราะห์หน้าท่ีงาน  การเก็บรวบรวมข ้อม ูลและการวิเคราะห์ข ้อม ูล ใช้
การประชุมกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 คร้ัง ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดกลุ่มข้อมูล เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และสรุปเป็นประเด็น ค าอธิบายช่ือนิยามอาชีพ ความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย ความรู้ 
และทักษะท่ีต้องการ  ในสมรรถนะต่าง ๆ   และเกณฑ์การปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ท้ังนี้  น าเสนอข้อมูลเป็นความเรียง และใช้
ค่าความถ่ีและร้อยละ 

ระยะที่ 2 การตรวจสอบ (ร ่าง) มาตรฐานอาช ีพผ ู้ช ่วยสัตวแพทย์  (สัตว์เล็ก) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้แก่ สัตว
แพทย์ท่ีปฏิบัติงานประจ าโรงพยาบาลสัตว์ คลินิคท้ังภาครัฐและเอกชน  จ านวน 102 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ท้ังนี้  ก าหนดน้ าหนักคะแนนของแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 ระดับ ต้ังแต่ 1-5  และค่ามัธยฐานท่ีค านวณได้ ใช้เกณฑ์แปลความหมาย ดังนี้  1.00-1.49 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความ
นั้น ๆ  ในระดับน้อยท่ีสุด จนถึง 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น ๆ  ในระดับมากท่ีสุด  ก าหนดเกณฑ์ในการยอมรับโดย
ต้องมค่ีามัธยฐานมากกว่า 3.51 ข้ึนไป  และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.50 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการสร ้างแผนภาพหน้าที่และมาตรฐานอาช ีพผ ู้ช ่วยสัตวแพทย์ (สัตวเล็ก) 
    จากการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอาชีพ ผ่านการวิเคราะห์แผนภาพหน้าท่ีอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) 

น ามาสู่การจัดท ามาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก)  ดังนี้ 
นิยามอาช ีพ กลุ่มเป้าหมายมีฉันทามติในการก าหนดนิยามอาชีพส าหรับอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) คือ ผู้ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถในการช่วยเหลือเก่ียวกับการปฏิบัติการของสัตวแพทย์   
เป้าหมายหลักของอาช ีพ(Key Purpose) คือ ปฏิบัติงานและสนับสนุนการท างานของสัตวแพทย์ได้อย่างมีมาตรฐาน 
บทบาทหลัก (Key Role) ประกอบด้วย 3 บทบาทหลัก ได้แก่  
      1. ช่วยเหลือเก่ียวกับการปฏิบัติการของสัตวแพทย์และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการด้านการรักษาใน

สถานประกอบการได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 

จุดมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย เกณฑ์การปฏิบัติงาน 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย เกณฑ์การปฏิบัติงาน 

แผนภาพหน้าท่ีและมาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) 
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      2. ดูแลและท าความสะอาดอุปกรณ์และห้องต่าง ๆ ในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนด 
      3. ช่วยเหลืองานส่วนหน้าได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 
 

ตารางที่ 1 แผนภาพหน้าที่จ าแนกตามบทบาทหลักที่ 1 ของอาช ีพผ ู้ช ่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) 
เป้าหมายหลัก 
ของอาชีพ 

บทบาทหลัก สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย 

ปฏิ บั ติง า นแ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ก า ร

ท าง าน ของ สัต ว
แพทย์ ไ ด้อ ย่าง มี
มาตรฐาน 

1.ช่วยเหลือเก่ียวกับการปฏิบั ติการ
ของสั ตวแพทย์ และเตรี ยมความ

พร้อมในการปฏิ บั ติการด้านการ
รักษาในสถานประกอบการได้
ถูกต้องตามข้อก าหนด 

1.ดูแลรักษาเคร่ือง มือ
แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ใ น

ส ถ า น พ ย า บ า ล ไ ด้
ถูกต้องตามข้อก าหนด 

1.เตรียมเคร่ืองมือ และดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปได้ถูกต้องตามข้อก าหนด  
2.เตรียมเคร่ืองมือ และดูแลรักษาอุปกรณ์ในการผ่าตัดได้ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด 
3.เตรียมเคร่ืองมือ และดูแลรักษาอุปกรณ์พิเศษ (บางประเภท) ไ ด้
ถูกต้องตามข้อก าหนด 

2.ช่วยเหลือสัตวแพทย์

ขณะท าการรักษาได้
ถูกต้องตามข้อก าหนด 

1.เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ ใ ช้ประจ าและเคร่ือง มือพิเศษ (บาง

ประเภท) ได้ถูกต้องตามข้อก าหนด  
2.จับบังคับสัตว์ น าสัตว์ขึ้นท าการรักษาและช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวกแก่สัตวแพทย์ขณะท าหัตถการต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 
3.เก็บตัวอย่าง พ้ืนฐานเพ่ือส่งห้องปฏิบั ติการและช่วยเหลือใ น

ห้องปฏิบัติการได้ถูกต้องตามข้อก าหนด  
4.ป้อน/ทายาสัตว์ป่วย  ท าความสะอาดบาดแผลและช่วยเหลืออ่ืน ๆ 
อย่างถูกต้อง ตามข้อก าหนด 

5.ช่วยเหลือในการถ่ายรังสี X-ray ตามวิธีการที่ก าหนด 

  3.ดูแ ล แล ะ เ ก็ บ รัก ษ า
เ วชภั ณฑ์ที่ ใ ช้ ใน สถา น
ประกอบการได้ถูกต้อ ง
ตามข้อก าหนด 

1.แบ่งแยกและจัดเก็บรักษาเวชภัณฑ์ตามชนิดของยาและตามชนิด
คุณภาพอย่างถูกต้อง 
2.ดูแล stock ยาและรายงานอย่างถูกต้องตามข้อก าหนด 

4.ดูแลความปลอดภัย

ในสถานประกอบการ
ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ข้อก าหนด 

1.ดูแลระบบสุขาภิบาลและอัคคีภัยที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ือง มือทาง

สัตวแพทย์ทุกชนิดตามข้อบังคับ 
2.จัดการเร่ืองระบบความปลอดภัยของสัตว์ขณะเข้ารับการรักษาได้
อย่างถูกต้องตามข้อก าหนด 

3.จัดระบบการจัดการกรงพักสัตว์ตามชนิดการป่วยได้อย่างถูกต้อง
ตามข้อก าหนด 
4.ระวังและป้องกันเร่ืองโรคสัตว์สู่คนได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนด 

5.ดู แ ล สั ต ว์ ป่ ว ย ที่
รับเข้ารับการรักษาเปน็

สั ต ว์ ป่ ว ย ใ น ส ถ า น
ประกอบการได้ถูกต้อง
ตามข้อก าหนด 

1.ช่วยเหลือในการรักษาประจ าวันตามค าส่ังสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง
ตามข้อก าหนด 

2.ให้น้ าและอาหารประจ าวันตามค าส่ังสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้องตาม
ข้อก าหนด 
3.ท าความสะอาดของตัวสัตว์ป่วยได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องตามข้อก าหนด 

 

ตารางที่ 2 แผนภาพหน้าที่จ าแนกตามบทบาทหลักที่ 2 ของอาช ีพผ ู้ช ่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) 
เป้าหมายหลัก 
ของอาชีพ 

บทบาทหลัก สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย 

ปฏิ บั ติ งา น แ ล ะ

สนับสนุนการท างาน

2.ดู แ ล แ ล ะ ท า ค ว า ม

สะอาดอุปกรณ์และห้อง

1.ท าความสะอาดห้อง

และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน

1.ท าความสะอาดพ้ืน ตู้ โต๊ะ เคาน์เตอร์ในสถานพยาบาลอย่างถูกวิธี 

2.ท าความสะอาดตู้เก็บยาทั่วไปและตู้เก็บยาควบคุมอุณหภู มิไ ด้อย่างถูก
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เป้าหมายหลัก 
ของอาชีพ 

บทบาทหลัก สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย 

ของสัตวแพทย์ไ ด้

อย่างมีมาตรฐาน 

ต่ า ง ๆ  ใ น ส ถ า น

ประกอ บการไ ด้อย่า ง
ถูกต้องตามข้อก าหนด 

ส ถ า น พ ย า บ า ล ไ ด้

ถูกต้องตามข้อก าหนด 

วิธี 

3.เก็บแยกขยะและส่งก าจัดได้อย่างถูกวิธี 

2.ท า ค ว า มส ะ อ า ด
เคร่ืองมือเคร่ืองใ ช้และ
อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง  ๆ  ไ ด้
ถูกต้องตามข้อก าหนด 

1.ท าความสะอาดเคร่ืองมือทั่วไป เคร่ืองมือผ่าตัด เคร่ือง มือพิเศษอย่าง
ถูกวิธี 
2.ท าความสะอาดชามอาหาร น้ า ได้อย่างถูกต้อง 
3.ท าความสะอาดผ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ประจ าวันอย่างถูกวิธี 

3.ท าความสะอาดกรง

เก็บสัตว์ป่วยได้ถูกต้อง
ตามข้อก าหนด 

1.ท าความสะอาดบริเวณกรงเก็บสัตว์ป่วยทั่วไปอย่างถูกวิธี 

2.ท าความสะอาดกรงสัตว์ป่วยผ่าตัดอย่างถูกวิธี 
3.ท าความสะอาดกรงสัตว์ป่วยติดเช้ืออย่างถูกวิธี 

 

ตารางที่ 3 แผนภาพหน้าที่จ าแนกตามบทบาทหลักที่ 3 ของอาช ีพผ ู้ช ่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) 
เป้าหมายหลัก 
ของอาชีพ 

บทบาทหลัก สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย 

ปฏิ บั ติ งา นแ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ก า ร

ท างานข อง สั ต ว
แพทย์ไ ด้อย่าง มี
มาตรฐาน 

3.ช่วยเหลืองานส่วนหน้าไ ด้
ถูกต้องตามข้อก าหนด 

1.รับโทรศัพท์ ติดต่อ
นัดหมายได้ถูกต้อง

ตามข้อก าหนด 

1.ใช้โทรศัพท์ในการส่ือสารได้อย่างถูกวิธี 
2.ให้รายละเอียดและอธิบายเพ่ือตอบจุดประสงค์ของ ผู้รับบริการได้

อย่างถูกต้องตามข้อก าหนด 
3.แจ้งการนัดหมายที่ชัดเจนถูกต้อง ตามข้อก าหนด 

2.ดูแลให้การต้อนรับ
ผู้รับบริการ และสัตว์
เล้ียง ค้นประวัติและ

จัดเรียงก ารเข้ารั บ
การรักษาได้ถูกต้อง
ตามข้อก าหนด 

1.ต้อนรับผู้รับบริการ และค้นประวัติผู้มาขอรับบริการได้ถูกต้องตาม
ข้อก าหนด 
2.จัดเรียงการเข้าพบสัตวแพทย์ตามตารางการนัดได้อย่างถูกต้องตาม

ข้อก าหนด 
3.ช่วยเหลือเม่ือมีเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนด 

3.อธิบายลูกค้าเม่ื อ

เสร็จการรักษาหรือ
ปล่อยสัตว์กลับบ้านได้
ถูกต้องตามข้อก าหนด 

1.อธิบายเร่ืองการให้ยา ให้อาหารและน้ าแก่ลูกค้าตามค าส่ังสัตว

แพทย์ไ ด้อย่างถูกต้อง  
2.อธิบายเร่ืองการเก็บตัวอย่าง เพ่ือการรักษาต่อเนื่องตามค า ส่ัง
สัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 
3.อธิบายเร่ืองการกลับมารักษาคร้ังต่อไปตามค าส่ังสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 

4.ดูแลเร่ืองบัญชี การ

จดบันทึกการรับจ่าย
และการเก็บประ วัติ
การ รัก ษาไ ด้อ ย่า ง

ถูกต้องตามข้อก าหนด 

1.จดบันทึกรายรับ รายจ่ายประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

2.จดบันทึกการเข้ารับการบริการและรักษาได้อย่างถูกต้อง 
3.เก็บประวัติการรักษาได้อย่างถูกต้อง 

 

 2. ผลการตรวจสอบ (ร ่าง) มาตรฐานอาช ีพผ ู้ช ่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก)  
     ผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อ (ร่าง) มาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
อาชีพจ านวน 102 คน พบว่า ท้ังหมดเห็นด้วยกับแผนภาพหน้าท่ีในทุกรายการ 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 ีพผ ู้ช ่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) มัธยฐาน  ค่าพิสัยควอไทล์ 

หน่วยสมรรถนะ  
1. ดูแลรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในสถานพยาบาลได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 4.58 1.05 

2. ช่วยเหลือสัตวแพทย์ขณะท าการรักษาได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 4.66 1.02 
3. ดูแลและเก็บรักษาเวชภัณฑ์ท่ีใช้ในสถานประกอบการได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 4.49 1.13 
4. ดูแลความปลอดภัยในสถานประกอบการได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 4.22 1.01 
5. ดูแลสัตว์ป่วยที่รับเข้ารับการรักษาเป็นสัตว์ป่วยในสถานประกอบการได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 4.58 1.12 

6. ท าความสะอาดห้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสถานพยาบาลได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 4.66 1.09 
7. ท าความสะอาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 4.58 1.05 
8. ท าความสะอาดกรงเก็บสัตว์ป่วยได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 4.27 1.15 
9. รับโทรศัพท์ ติดต่อนัดหมายได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 4.38 1.11 
10. ดูแลให้การต้อนรับผู้รับบริการ และสัตว์เล้ียง ค้นประวัติและจัดเรียงการเข้ารับการ

รักษาได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 
4.37 1.19 

11. อธิบายลูกค้าเมื่อเสร็จการรักษาหรือปล่อยสัตว์กลับบ้านได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 4.30 1.07 
12. ดูแลเร่ืองบัญชี การจดบันทึกการรับจ่ายและการเก็บประวัติการรักษาได้อย่างถูกต้อง

ตามข้อก าหนด 
4.66 1.02 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
1. เตรียมเคร่ืองมือ และดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ัวไปได้ถูกต้องตามข้อก าหนด  4.31 1.06 
2. เตรียมเคร่ืองมือ และดูแลรักษาอุปกรณ์ในการผ่าตัดได้ถูกต้องตามข้อก าหนด  4.40 0.99 
3. เตรียมเคร่ืองมือ และดูแลรักษาอุปกรณ์พเิศษ (บางประเภท) ได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 4.37 1.00 
4. เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้ประจ าและเคร่ืองมือพิเศษ (บางประเภท) ได้ถูกต้องตาม

ข้อก าหนด  
4.22 0.86 

5. จับบังคับสัตว์ น าสัตว์ข้ึนท าการรักษาและช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่สัตว
แพทย์ขณะท าหัตถการต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 

4.58 1.02 

6. เก็บตัวอย่างพื้นฐานเพื่อส่งห้องปฏิบัติการและช่วยเหลือในห้องปฏิบัติการได้ถูกต้อง
ตามข้อก าหนด  

4.52 1.04 

7. ป้อน/ทายาสัตว์ป่วย  ท าความสะอาดบาดแผลและช่วยเหลืออ่ืน  ๆอย่างถูกต้อง ตามข้อก าหนด 4.30 0.93 
8. ช่วยเหลือในการถ่ายรังสี X-ray ตามวิธีการท่ีก าหนด 4.20 0.83 
9.  แบ่งแยกและจัดเก็บรักษาเวชภัณฑ์ตามชนิดของยาและตามชนิดคุณภาพอย่างถูกต้อง 4.25 0.78 
10. ดูแล stock ยาและรายงานอย่างถูกต้องตามข้อก าหนด 4.22 0.82 
11. ดูแลระบบสุขาภิบาลและอัคคีภัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือทางสัตวแพทย์ทุกชนิด

ตามข้อบังคับ 
4.68 0.98 
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มาตรฐานอาช ีพผ ู้ช ่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) มัธยฐาน  ค่าพิสัยควอไทล์ 

12. จั ดการเร่ื อ งระบบความปลอดภั ยของสั ตว์ ขณะเข้ ารั บการรั กษ าได้ อย่ าง ถู กต้ องตา ม
ข้อก าหนด 

4.64 1.19 

13. จัดระบบการจัดการกรงพักสัตว์ตามชนิดการป่วยได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนด 4.25 0.78 
14. ระวังและป้องกันเร่ืองโรคสัตว์สู่คนได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนด 4.65 0.96 
15. ช่วยเหลือในการรักษาประจ าวันตามค าส่ังสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนด 4.20 0.83 
16. ให้น้ าและอาหารประจ าวันตามค าส่ังสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนด 4.66 1.09 
17. ท าความสะอาดของตัวสัตว์ป่วยอย่างถูกวิธีได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนด 4.49 1.13 
18. ท าความสะอาดพื้น ตู้ โต๊ะ เคาน์เตอร์ในสถานพยาบาลอย่างถูกวิธี 4.51 1.05 

19. ท าความสะอาดตู้เก็บยาท่ัวไปและตู้เก็บยาควบคุมอุณหภูมิได้ อย่างถูกวิธี 4.58 1.05 
20. เก็บแยกขยะและส่งก าจัดได้อย่างถูกวิธี 4.45 1.12 
21. ท าความสะอาดเคร่ืองมือท่ัวไป เคร่ืองมือผ่าตัด เคร่ืองมือพิเศษอย่างถูกวิธี 4.72 1.14 
22. ท าความสะอาดชามอาหาร น้ า ได้อย่างถูกต้อง 4.20 1.08 
23. ท าความสะอาดผ้าและอุปกรณ์ท่ีใช้ประจ าวันอย่างถูกวิธี 4.27 1.15 
24. ท าความสะอาดบริเวณกรงเก็บสัตว์ป่วยท่ัวไปอย่างถูกวิธี 4.72 1.12 
25. ท าความสะอาดกรงสัตว์ป่วยผ่าตัดอย่างถูกวิธี 4.72 1.02 
26. ท าความสะอาดกรงสัตว์ป่วยติดเช้ืออย่างถูกวิธี 4.32 1.03 
27. ใช้โทรศัพท์ในการส่ือสารได้อย่างถูกวิธี 4.30 1.07 

28. ให้รายละเอียดและอธิบายเพ่ือตอบจุดประสงค์ของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้ องตามข้อก าหนด 4.11 0.76 
29. แจ้งการนัดหมายท่ีชัดเจนถูกต้อง ตามข้อก าหนด 4.39 1.04 
30. ต้อนรับผู้รับบริการ และค้นประวัติผู้มาขอรับบริการได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 4.66 1.09 
31. จัดเรียงการเข้าพบสัตวแพทย์ตามตารางการนัดได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนด 4.66 1.18 
32. ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนด 4.83 0.70 
33. อธิบายเร่ืองการให้ยา ให้อาหารและน้ าแก่ลูกค้าตามค าส่ังสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 4.39 1.04 
34. อธิบายเร่ืองการเก็บตัวอย่างเพื่อการรักษาต่อเนื่องตามค าส่ังสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 4.49 1.13 
35. อธิบายเร่ืองการกลับมารักษาคร้ังต่อไปตามค าส่ังสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 4.20 1.08 
36. จดบันทึกรายรับ รายจ่ายประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 4.49 1.22 
37. จดบันทึกการเข้ารับการบริการและรักษาได้อย่างถูกต้อง 4.68 1.05 

38. เก็บประวัติการรักษาได้อย่างถูกต้อง 4.30 1.07 
 

อภิปรายผล 
มาตรฐานอาชีพมีความเก่ียวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ  กล่าวคือ  บทบาทหรือหน้าท่ีท่ีถูกก าหนดในงานของอาชีพนั้น  ผู้ท่ี

ก าหนดคือเจ้าของกิจการ  หรือผู้ประกอบการในวิชาชีพนั้น ๆ  เป็นผู้ก าหนดข้ึนมา  ส่วนภาคการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีต้องพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณลักษณะตรงตามท่ีเจ้าของอาชีพต้องการ  และบทบาทหน้าท่ีของงานต้องได้ รับการแสดงออกจากการปฏิบัติงานท่ี
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานท้ังด้านความรู้  วิชาการ ในภาคทฤษฎี และความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงหรือมี
ความช านาญในภาคปฏิบัติ  รวมถึงทัศนคติหรือเจตคติท่ีดีต่ออาชีพนั้น ๆ   ท่ีมุ่งถึงประโยชน์ในความส าเร็จของงานให้เกิดประสิทธิผล 
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ส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างเกิดความพึงพอใจต่อผลงานท่ีปรากฏ  (กิตติเชษฐ์ สวัสด์ิธนากุล วรัทยา ธรรมกิตติภพ และสุนทรา 
โตบัว, 2558)  

จากการศึกษาเอกสาร พบว่า การพัฒนามาตรฐานอาชีพของประเทศไทยนิยมใช้หลักการวิเคราะห์หน้าท่ี (Functional 
Analysis) เนื่องจากมีความชัดเจนในการก าหนดบทบาทการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงยังมีรายละเอียดแตกต่างกันไป เป็นทฤษฎี
อุปมาน (Deductive Theories) มุ่งเน้นกระบวนการเชิงตรรกะจากเร่ืองท่ัวไปสู่เร่ืองเฉพาะ และมุ่งไปท่ีเป้าหมาย (Target-Oriented 
Approach) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดมุ่งผลสัมฤทธ์ิในทางอาชีวศึกษา และเทคนิคการวิเคราะห์หน้าท่ี (Functional Analysis) สามารถมา
ก าหนดสมรรถนะ ประกอบด้วยความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายของอาชีพ และสมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อยท่ีจ าเป็นใน
อาชีพได้อย่างเหมาะสม (Geoff และ Boutall, 2011, Deissinger และ Hellwig, 2011, Rösch et. al., 2013) ดังนั้นผลการวิจัยนี้  สามารถ
ระบุถึงองค์ความรู้ในอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) ท่ีเกิดจากคนในอาชีพ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอาชีพมาร่วมกันพิจารณาจัดท า
อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามความต้องการของตลาดแรงงานในต าแหน่งงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตวเล็ก) ในด้านการบ าบัดโรคสัตว์ได้
เป็นอย่างดี 
 

สร ุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า แผนภาพหน้าท่ีและมาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สัตว์เล็ก) ท่ีด าเนินการนั้น ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย

ในอาชีพ มีฉันทามติสอดคล้องกันโดยก าหนดจุดมุ่งหมายหลักของอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ คือ ปฏิบัติงานและสนับสนุนการท างานของ
สัตวแพทย์ได้อย่างมีมาตรฐาน  ก าหนดบทบาทหลักของอาชีพ มี 3 บทบาทหลัก  โดยบทบาทหลักท่ี 1   คือ ช่วยเหลือเก่ียวกับการ
ปฏิบัติการของสัตวแพทย์และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการด้านการรักษาในสถานประกอบการได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 
ประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก และ 17 สมรรถนะย่อย  บทบาทหลักท่ี 2 คือ  ดูแลและท าความสะอาดอุปกรณ์และห้องต่าง ๆ ใน
สถานประกอบการได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนด  ประกอบด้วย 3 สมรรถนะหลัก และ 9 สมรรถนะย่อย และบทบาทหลักท่ี 3 คือ 
ช่วยเหลืองานส่วนหน้าได้ถูกต้องตามข้อก าหนด ประกอบด้วย 4 สมรรถนะหลัก และ  12 สมรรถนะย่อย 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้ 
1. จากผลการวิจัยพบว่า แผนภาพหน้าท่ีผู้ช่วยสัตวแพทย์ท่ีจัดท าข้ึนและน ามาสู่การก าหนดมาตรฐานอาชีพผู้ช่วยสัตว

แพทย์นั้น มีองค์ประกอบท่ีชัดเจนและตรงตามความต้องการของเจ้าของอาชีพและผู้ท่ีมี ส่วนได้ส่วนเสียในอาชีพ ดังนั้น  สัตวแพทย
สภา สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้อง คลินิกเอกชน 
โรงพยาบาลสัตว์ ผู้ประกอบการด้านการรักษาและบ าบัดโรคสัตว์ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดคุณสมบัติสมรรถนะ 
การคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในอาชีพของผู้ท่ีต้องการประกอบอาชีพนี้  ได้อย่ างเหมาะสม และผู้ท่ีประสงค์จะ
ประกอบอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ สามารถน ามาตรฐานอาชีพท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง และสร้างความพึงพอใจในงานจากการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของตนเองเพื่อเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ท่ี
มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 

2. หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน น าไปใช้เป็น
แนวทางให้นโยบายในการพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและแพทย์ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้ประกอบ
อาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์ มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ สามารถน า
ผลการวิจัยท่ีได้ไปพัฒนาต่อยอด ใช้ข้อมูล วิธีการจัดท ามาตรฐานอาชีพนี้ ในการพัฒนาอาชีพอ่ืนๆท่ีสนับสนุนการบริการด้านการ
บ าบัดโรคสัตว์ได้ 
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