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Abstract
Purposes: To study factors associated with health promotion competencies of professional
nurses in the Central Region of Thailand.
Design: Correlational study.
Methods: Sample size was 4,089 Registered Nurses (RNs) who were 25-60 years old and working
in the hospitals of 12 provinces which located in the Central Region of Thailand. Participants were
enrolled by using the stratified random sampling method. General information and health promotion
competency questionnaire were used for collecting data. Data were analyzed by descriptive statistics:
mean, percentage, standard deviations and Chi-square test.
Main findings: Most of participants were female (97.2%) with the mean age of 39.12 years (SD
= 9.58). The average score of overall health promotion competencies were in the low level (Mean =
49.60, SD = 14.14). The average score of health promotion competencies by section were also in the
low level: 1) individual characteristics of health promotion (Mean = 9.78, SD = 2.84); 2) health
promotion activities (Mean = 14.76, SD = 4.37); 3) health promotion management (Mean = 10.76, SD
= 3.41); 4) developing partnership networks for health promotion (Mean = 8.83, SD = 2.95); and 5)
researcher and knowledge management (Mean = 5.46, SD = 1.88). Age, educational level, short course
training, nursing experience, position and level of nursing services were statistically significant
associated with health promotion competencies of professional nurses in the Central Region (p < .05).
Conclusion and recommendations: Developing health promotion competencies of
professional nurses should be set as priority in nursing services including policy, education, and
research. Short course training should be promoted to increase health promotion competencies of
professional nurses.
Keywords: health promotion competency, professional nurses

J Nurs Sci. 2016;34(2):102-116
Corresponding Author: Lecturer Kessiri Wongkongkam, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700,
Thailand; e-mail: kessiri.won@mahidol.ac.th
1
Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

102 Journal of Nursing Science

J Nurs Sci Vol 34 No 2 April - June 2016

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ของพยาบาลวิชาชีพในเขตพื้นที่ภาคกลาง
เกศศิริ วงษ์คงคำ�, ปร.ด.1 ปิยะธิดา นาคะเกษียร, ปร.ด.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในเขต
พืน้ ทีภ่ าคกลางของประเทศไทย
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงสหสัมพันธ์
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพอายุ 25-60 ปี ทีป่ ฏิบตั งิ านในเขตพืน้ ทีภ่ าคกลางจำ�นวน 12
จังหวัด คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน ได้ตวั อย่างทัง้ สิน้ 4,089 ราย เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไป และแบบสอบถามระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพ สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแคว์ (Chi-square test)
ผลการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลีย่ 39.12 ปี (SD = 9.58) คะแนนเฉลีย่ ของสมรรถนะ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยูใ่ นระดับตํา่ (Mean = 49.60, SD = 14.14) และคะแนนเฉลีย่
รายด้านอยูใ่ นระดับตา่ํ เช่นเดียวกัน ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลในการสร้างเสริมสุขภาพ (Mean = 9.78,
SD = 2.84); 2) ด้านปฏิบตั กิ จิ กรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Mean = 14.76, SD = 4.37); 3) ด้านบริหารจัดการในการสร้าง
เสริมสุขภาพ (Mean = 10.76, SD = 3.41); 4) ด้านการพัฒนาภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ (Mean = 8.83,
SD = 2.95); และ 5) ด้านการวิจยั และการจัดการความรู้ (Mean = 5.46, SD = 1.88) อายุ ระดับการศึกษา การฝึก
อบรมระยะสัน้ ประสบการณ์ปฏิบตั งิ านในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ ตำ�แหน่งงาน และระดับการให้บริการของพยาบาล
เป็นปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ระดับสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในเขตพืน้ ทีภ่ าคกลางอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำ�หรับพยาบาลวิชาชีพ เป็นเรือ่ งทีค่ วรให้
ความสำ�คัญ ทัง้ ในด้านนโยบาย ด้านการศึกษา และด้านการวิจยั นอกจากนีค้ วรส่งเสริมการจัดอบรมระยะสัน้ เพือ่ เพิม่
สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ
คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพ
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