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Abstract 
  Nursing and midwifery practitioners need two skills, hard skills, and soft skills, which are 

equally essential.  Hard skills deal with the academic skill which use for the operation to be by 
professional standards.  Soft skills will lead the practitioners to be successful in working on 
Humanize Nursing Care.  

Soft skills deal with emotional and socializing skills which are rather abstract and more 
difficult to measure and evaluate than academic skills.  Soft skills derive from learning, working 
experience, practicing, working with others.  Soft skills are specific and necessary for the nursing 
profession, they are cover emotional intelligence skills, communication skills, interaction with 
other skills, leadership skills, teamwork skills, analytical thinking skills, creative thinking skills, and 
problems solving skills.  

These skills suit and conform to core competencies for nursing and midwifery practitioners 
which sets by the Nursing and Midwifery Council.  It is important and necessary to develop soft 
skills for practitioners by approaching through training programs and learning management 
meanwhile measurement and evaluating should be managed continuously.   Each organization 
may select some soft skills that math up core competencies or need to develop which will be a 
benefit to the nursing profession, colleagues, and service recipients.       
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บทคัดย่อ 
   ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จ าเป็นต้องใช้ทักษะทั้งสองด้านที่มีความส าคัญควบคู่กัน 
ได้แก่ ทักษะด้านวิชาการ (Hard skills) ซึ่งเป็นทักษะส าหรับการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและทักษะ
ด้านอารมณ์และสังคม (Soft skills) ที่ท าให้การปฏิบัติงานนั้นส าเร็จ ในการดูแลผู้รับบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ ทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft skills) เป็นทักษะที่มีความเป็นนามธรรมสูงวัดและประเมินผลได้ยาก
กว่าทักษะด้านวิชาการ Soft skills เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ ประสบการณ์การท างาน จากการฝึกฝน และจากการ
ท างานร่วมกับผู้อืน่ Soft skills ที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพพยาบาล เช่น ทักษะความฉลาด
ทางอารมณ์ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะภาวะผู้น า ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหาเป็นต้น  

บทความนี้ประกอบด้วย ความหมาย คุณลักษณะและความส าคัญของ Soft skills ต่อการปฏิบัติงานและ
ความส าคัญของการพัฒนา Soft skills ในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งทักษะเหล่านี้มีความสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ที่ก าหนดโดยสภาการพยาบาล Soft skills จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาให้กับวิชาชีพพยาบาลโดยใช้กระบวนการการฝึกอบรมหรือการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
ตลอดจนมีการประเมินผลสม่ าเสมออย่างต่อเนื่องโดยอาจเลือก Soft skills ที่มีความสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
หรือสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรมาพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อวิชาชีพพยาบาลเอง 
ผู้ร่วมงานและผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ 
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บทน า 
 ยุคศตวรรษที่ 21 เริ่มตั้งแต่ปี 2000 จนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนจากยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สังคมใน
ปัจจุบันและในโลกอนาคตมีการแข่งขันสูงขึ้นก่อให้เกิดความซับซ้อนของปัญหาต่างๆ เป็นยุคที่ต้องใช้ความรู้และ
ทักษะชีวิตหลายอย่าง มาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงจะท าให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ส าเร็จตามเป้าหมาย จากนโยบายและจุดเน้นในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาการปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อน าไปก าหนดเป็นนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา โดยยึดกรอบการปฏิรูปการศึกษา 
น้อมน าพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษา ที่จะต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็ก
เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพื้นฐานชีวิตด้านอุปนิสัยที่เข้มแข็งสร้าง
ความรู้ และทักษะ เพื่อให้มีอาชีพมีงานท า และได้น าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) 
จุดเน้นด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพในทุกสาขาอาชีพ 
การจัดการศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตหลายๆด้าน เช่น การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active 
Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น จัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้
มีความรอบรู้ทั้งทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ เพื่อให้บัณฑิต
มีความพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Ministry of Education, 2017).  
 Soft skills แปลเป็นภาษาไทยว่า จรณทักษะ (Chindarat, P., 2014). เป็นทักษะที่ไม่ใช่ทักษะด้าน
วิชาการ (Academic skills) หรือทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) Soft skills มีการกล่าวถึงมานาน และมี
การปรับเปลี่ยนค ามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี คศ. 1993 เช่นใช้ค าว่า Life skill, Transversal skills, Generic 
competence,  Key competence,  Transferable skills,  2 1 st century skills,  Non- technical skill หรื อ 
Future work skills ค าว่า Soft skillsเริ่มน ามาใช้ในปี  2014 (Advance Collegiate Schools of Business 
:AACSB, 2016) Soft skills เป็นกลุ่มทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม ดังนั้นการจะเกิด Soft skillsได้ ต้องลงมือ
ปฏิบัติ ฝึกฝน ให้มีประสบการณ์ โดยอาศัยการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นหลัก เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนค่านิยม 
การมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ Soft skills มีความคล้ายคลึงกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 Soft skills กล่าวถึงทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินชีวิตหรือการท างาน เช่น ทักษะในการ
สื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมไปถึงทักษะด้านการพูดในที่สาธารณะ ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะ
ในการเป็นผู้น า ทักษะการเรียนรู้ และการปรับตัวตามสถานการณ์ ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เป็นต้น กลุ่มทักษะ



4 
 

วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ (Journal of Health Sciences Scholarship)  
 

   
วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 
Journal of Health Sciences Scholarship January - June 2022, Vol.9 No.1  
  

เหล่านี้เป็นทักษะที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรวมถึงพยาบาลควรมีเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและร่วมกันเป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศชาติและวิชาชีพต่อไป (Wattanabutr, B., 2020) นอกจากนี้องค์การ UNESCO 
ยังได้กล่าวถึงทักษะพื้นฐานที่ควรมีในการท างานของทุกอาชีพ ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิด
วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม หรือ ทักษะการสื่อสาร (Sornkasetrin, A., Rongmuang,D., & 
Chandra,R., 2019).  
 วิชาชีพพยาบาลจ าต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด
กับงานที่ท้าทายมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จ าเป็นต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและการปรับตัวที่
จะต้องน าทักษะชีวิตต่างๆ เช่น ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการท างานเป็นทีม เป็นต้น มา
ปรับตัวต่อการเผชิญสถานการณ์ที่ต้องพบกับผู้ป่วย ญาติและผู้ร่วมงาน ที่มีความต้องการหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งหมดต้องอาศัยการสื่อสาร ความร่วมมือระหว่างกันที่เน้นความถูกต้อง ครอบคลุมกระชับ ตรงประเด็น ซึ่งจะลด
ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างพยาบาล ผู้รับบริการและผู้ร่วมวิชาชีพได้ พยาบาลจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทักษะ
ทางอารมณ์และสังคมที่ดี อันจะน าไปสู่การให้บริการที่ปลอดภัย สามารถส่งผลโดยตรงกับผู้ป่วยให้ได้รับคุณภาพ
การพยาบาลที่ดี  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญของ Soft skills ต่อการปฏิบตัิงาน 
2. เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญของการพัฒนา Soft skills ในวิชาชีพพยาบาล 

 
ขอบเขตบทความ 
 ขอบเขตเนื้อหาในบทความนี้ประกอบด้วย บทน าเก่ียวกับ Soft skills ความหมายและคุณลักษณะของ 
Soft skills  ความส าคัญของ Soft skills ต่อการปฏิบัติงาน  ความส าคญัของการพัฒนา Soft skills ในวิชาชีพ
พยาบาล  และ Soft skills ทีจ่ าเป็นตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 
 
ความหมายและคุณลักษณะของ Soft skills 
 Soft skills คือกลุ่มของคุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล 
(Rattanawat, P.,2021 pp.59-69). สามารถจ าแนกได้เป็น 3 หมวดหมู่ใหญ่ๆ ได้แก่ ทักษะส่วนบุคคล ทักษะทาง
สังคม และทักษะเชิงระบบ โดยลักษณะของกลุ่มทักษะเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังนี้ 
 1. ทักษะส่วนบุคคล (personal skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ช่วยให้ประสบความส าเร็จใน
ชีวิต และการท างาน เช่น ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การมีแรงจูงใจในการท างาน ความมีวินัยในตนเอง การ
ตระหนักในตนเอง ความมั่นใจในตนเอง การคิดบวก หรือ การมองโลกในแง่ดี ความตระหนักในตนเองสามารถ



5 
 

วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ (Journal of Health Sciences Scholarship)  
 

   
วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 
Journal of Health Sciences Scholarship January - June 2022, Vol.9 No.1  
  

สร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่นได้ คนที่มีแรงจูงใจในตนเอง จะมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เป็น
คุณสมบัติที่สามารถน าไปพัฒนา Soft skills ในด้านอ่ืนๆ ด้วย 
 2. ทักษะทางสังคม (social skills) หมายถึง ทักษะการติดต่อทางสังคม และการสื่อสารกับบุคคล เช่น 
การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย รวมทั้งสหสาขาวิชาชีพต่างๆ ตัวอย่างของทักษะทาง
สังคม ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจ การรับค าวิจารณ์ และการท างานเป็นทีมและการจัดการ. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 
มีความต้องการพนักงานที่มีความสามารถในการสื่อสารและการท างานเป็นทีม แม้ว่าความรอบรู้ทางวิชาชีพมี
ความส าคัญ แต่ทักษะทางสังคมสามารถสร้างความแตกต่างได้ โดยทักษะทางสังคมจะช่วยให้ชีวิตการท างาน
เป็นไปอย่างราบรื่น ท างานอย่างมีความสุข และช่วยเพิ่มประสิทธิผลของงาน 
 3. ทักษะเชิงระบบ (systematic skills) หมายถึงทักษะการท างานที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางวิชาชีพเป็น
อย่างมาก โดยทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่ใช้ประกอบในการเรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพ ตัวอย่าง เช่น ทักษะการ
น าเสนองาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการความเครียด 
เป็นต้น  
   นอกจากการแบ่งหมวดหมู่ แล้วยังมีความหลากหลายในการให้ความหมายของ Soft skills ในแต่ละ
บริบทของวิชาชีพที่มีความแตกต่างกัน จากแหล่งเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ผู้น านวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ 
กล่าวว่า Soft skills หมายถึง ทักษะด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการสื่อสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน
ด้านการเรียนรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพราะ Soft skills จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา Hard skills หรือทักษะเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องในการ
สร้างสรรสิ่งใหม่ (Wongyai, W. and Marut Phatphon, M., 2019). และจากการศึกษาเรื่อง ทักษะทางสังคม 
คุณธรรม และจริยธรรมส าหรับการปฏิบัติงานของคนประจ าเรือกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ของ สุรชัย บุรพา 
นนทชัย(Burapanontachai, S., 2020). พบว่าSoft skills มีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง และได้กล่าวว่า
ผู้ปฏิบัติงานในการเดินเรือ ทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นทักษะส าคัญ โดยแยกความสามารถในการสื่อสารไว้ 3 
ด้าน ได้แก่ ทักษะในการรับสาร ทักษะในการส่งสาร และทักษะในการควบคุมการสื่อสารระหว่างบุคคล สอดคล้อง
กับแนวคิดของ โกลแมน (Goleman, 1998: 27,95) ที่กล่าวว่าทักษะในการสื่อสารเป็นทักษะด้าน Soft skills ที่
ส าคัญประการแรกที่ใช้ในการสร้างสัมพันธภาพ และสร้างสายสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เนื่องจากเป็นทักษะที่สามารถ
ท าให้บุคคล ค้นพบสิ่งที่เป็นพื้นฐานร่วมกันของคนในองค์กร ท าให้คนในองค์การมีความสามัคคีปรองดองกัน ท าให้
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนราบรื่น สามารถท างานร่วมกันได้ดี และท าให้งานส าเร็จได้  
 จะเห็นได้ว่า Soft skills เป็นการรวมทักษะหลายด้านที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันและมีความเกี่ยวโยงกัน เช่น 
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ท าให้รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง จึงบริหารจัดการอารมณ์ตนเองและผู้อื่นได้ ส่วนทักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ (people skills )ได้แก่ ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ท างาน รวมถึงทักษะการสื่อสาร ท าให้รับฟังและเข้าถึงจิตใจผู้อื่น ทักษะดังกล่าวเป็นทักษะทางสังคม (social skills) 
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เป็นความสามารถในการปฏิบัติตัวเองเพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสม (Palagrit consultant, 2021). 
ทักษะที่ช่วยส่งเสริมความฉลาด ความสามารถทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การท างานร่วมกับผู้อื่น ท า
ให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นทักษะที่ช่วยให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไม่เป็นปัญหาจึง
ส่งผลต่อการท างานที่ประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี  
 ความหมายของ Soft skills อีกนัยหนึ่ง คือ เป็นทักษะที่เกี่ยวกับพฤติกรรม และความคิด เป็นลักษณะ
ส่วนบุคคลและเป็นทักษะที่สามารถช่วยให้บุคคลนั้นสามารถประสบความส าเร็จในบทบาทและหน้าที่การ
ปฏิบัติงานได้ในทุกๆงานและยังส่งผลต่อการด าเนินชีวิต เนื่องจากงานและการด าเนินชีวิตไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้อย่างชัดเจนแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด มีห้าทักษะที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นที่ต้องการมากที่สุดส าหรับ
ปี 2020 คือ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการโน้มน้าว ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการปรับตัว และทักษะ
ความฉลาดทางอารมณ์ (Uamsathit, T., 2021).เช่นเดียวกับ Kenton (2019) ที่ให้ความหมาย ของ Soft skills 
ว่าเป็นลักษณะนิสัย ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคล (EQ) และ ทักษะการมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่นๆใน
สังคมและในสถานที่ท างาน  
 จากที่ได้กล่าวมาโดยสรุป ความหมายโดยรวมของ soft skills ในพยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ทักษะด้าน
อารมณ์ รวมถึงกลุ่มของลักษณะบุคลิกภาพ อุปนิสัย ความสุภาพ ความสามารถในการเข้าสังคม ความสามารถและ
ความมีวุฒิภาวะ ในการควบคุมอารมณ์ ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ เป็นคุณลักษณะที่จะช่วยให้พยาบาล สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น และสามารถท างานประกอบอาชีพให้ก้าวหน้า และประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี เป็นทักษะด้าน
พฤติกรรมและเป็นคุณลักษณะที่ผู้ประกอบการต้องการ มีความจ าเป็นส าหรับการพัฒนาตนเองช่วยส่งเสริมให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพและน าไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จในการท างาน   และจากการจัดหมวดหมู่และ
ความหมายของผู้รู้ที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า Soft skills เป็นเรื่องส าคัญที่   ทุกคน ทุกวิชาชีพที่ต้องมีเพราะไม่
เพียงแต่ท าให้สามารถประสบความส าเร็จได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนด้วย ในสาขา
วิชาชีพการพยาบาลซึ่งต้องปฏิบัติงานท่ามกลางความเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการท างานที่ต้องใช้
ทักษะความสามารถในการดูแลสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติแบบองค์รวม (Holistic care) ตั้งแต่การส่งเสริม
สุขภาพ เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรง การป้องกัน เพื่อไม่ให้มีความเจ็บป่วยเกิดขึ้น หรือเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้ว
ต้องท าให้หายจากภาวะนั้น การดูแลฟื้นฟูสุขภาพ เมื่อหายจากอาการเจ็บป่วยและมีการดูแลด้านจิตวิญญาณ 
เพื่อให้เป็นประชากรที่มีภาวะสุขภาพที่ดีที่สุดอย่างสมดุล ตามสถาพการณ์ของแต่ละบุคคลอย่างสมศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต  
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ความส าคัญของ Soft skills ต่อการปฏิบัติงาน 
 จากมุมมองของผู้จ้างงานพบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษายังขาด Soft skills ใน
การท างาน (Inta, & Montree. (2019) ดังนั้นการผลิตบัณฑิตในยุคปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาต้องค านึงและ
ตระหนักถึงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
ผู้รับบริการ (Prachakun R., & Sri Ruechach, 2019) Soft  Skills  เป็นสิ่งส าคัญที่มีผล และมีความสัมพันธ์กับ
การเพิ่มประสิทธิผลของพนักงาน และผลผลิตทางธุรกิจ รวมไปถึงความส าเร็จขององค์กร เป็นทักษะที่น ามา
ประยุกต์ใช้ในศตวรรษที่ 21 (Gewertz, 2007) เนื่องจากเป็นคุณลักษณะ ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ของบุคคล  
ประสิทธิภาพในการท างาน และเพิ่มโอกาสในการท างานให้กับบุคคล (Parsons, 2008) ทั้งนี้ Soft skills ยังส่งผล
ต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ ช่วยให้บุคคลมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีการตัดสินใจที่เหมาะสม สามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความประทับใจที่ดีแก่ผู้อื่น และส่งผลดีต่อการพัฒนาวิชาชีพ (Anju, 2009) ผู้จ้าง
งานให้ความส าคัญกับ Soft Skills ของผู้สมัครงานและนักศึกษาที่จบใหม่ค่อนข้างมาก เนื่องจาก Soft Skills มีผล
ต่อความส าเร็จขององค์กร (Vasanthakumari, 2019) ประกอบกับ Soft Skills เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้นักศึกษาที่จบ
การศึกษาแล้วสามารถหางานท าได้มากขึ้น  ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า การจ้างงานนั้นมีความ สัมพันธ์เชิงบวกกับ
ทักษะภาวะผู้น า ทักษะการสื่อสาร และทักษะการท างานเป็นทีม โดยทักษะภาวะผู้น าสามารถผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร (Abullah, Muhammad & Md Naris, 2019) จะเห็นได้ว่า การจ้างงานใช้ Soft Skills 
ของบุคคลในการพิจารณาว่าจ้างเป็นส าคัญ การผลิตบัณฑิตให้มี Soft Skills และสามารถที่จะตอบสนองได้ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ จะต้องปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลง ผลิตบัณฑิตให้มีความโดดเด่นมีทักษะนอกเหนือมากกว่าความรู้ทางวิชาการ ทั้งนี้ในมุมมองของผู้จ้าง
งานมีความคาดหวังว่าสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถพัฒนาและเพิ่มจ านวนบัณฑิตผู้ส าเร็จ การศึกษาที่มี
ความสามารถมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอน 
 ผู้ปฏิบัติงานในยุคปัจจุบันที่มีทักษะทางวิชาการเพียงอย่างเดียว จะท าให้มีผู้รับเข้าปฏิบัตงิานในองค์กร แต่ 
Soft skills เป็นทักษะที่มีความจ าเป็นต่อความส าเร็จของการปฏิบัติงาน เพราะทักษะนี้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ และส่วนใหญ่ที่มี Soft skills จะเป็นคนที่ประสบความส าเร็จในอาชีพการงาน (Elmohmady, 
E. A. E., Abo Gad, R. A. E. F., Ramadan, A., & Hamdy, A. 2020) สามารถเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพการ
งานได้  มีการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับการฝึก Soft skills ในประเทศกานาพบว่า89% 
ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าSoft skills สามารถพัฒนาความก้าวหน้าในการท างานได้ และยัง
สนับสนุนว่าSoft skills เป็นทักษะที่จ าเป็นต้องมีส าหรับวิชาชีพพยาบาล (Laari L, Dube BM., 2017) เพราะมี
ประโยชน์ในการท างานเนื่องจากช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร ช่วยสร้างความกระตือรือร้นในการท างาน 
เพิ่มทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เสริมสร้างการท างานเป็นทีม การสร้างเครือข่าย ช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การท างาน (Morrell BL, Eukel HN, Santurri LE., 2020) Soft skills หรือความฉลาดทางอารมณ์ ไม่ใช่ทักษะ
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และความสามารถที่มีมาโดยก าเนิด แต่เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิต ในสถานประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จมักให้ความส าคัญในการพัฒนา Soft skillsให้กับพนักงาน (Pathiratne, J., 2015) ประโยชน์อีก
ประการหนึ่งของ Soft skills คือ ความสามารถในการปรับปรุง และพัฒนาความมั่นใจในตนเอง  ยังมีรายงานอีก
ว่าSoft skills ส่งผลต่อการพัฒนาความมั่นใจในการจัดการกับสถานการณ์ ความพร้อมในการจัดการผู้ป่วย และ
พัฒนาความสามารถในการตอบสนอง และการจัดการสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน (Peddle, M., Bearman, M., 
Mckenna, L., & Nestel, D., 2019). 

สรุปความส าคัญของ soft skills ต่อการปฏิบัติงาน Soft Skills คือ ลักษณะอุปนิสัย และทักษะ
ความสามารถทางอารมณ์และสังคม ทักษะ soft skills ส่วนใหญ่ จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนเรียนรู้ soft skills 
ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีผลกระทบเชิงบวกต่องานที่ท า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการท างาน
ร่วมกัน ช่วยให้สามารถท างานและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ Soft Skills เป็นสิ่งส าคัญที่จะเพิ่มโอกาส
ในการท างานให้บัณฑิตจบใหม่มีงานท ามาก 
 
ความส าคัญของการพัฒนา Soft skills ในวิชาชีพพยาบาล 
 Soft skills เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิชาชีพการพยาบาลทั้งยังช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้รับบริการอีกด้วย Soft skills เป็นทักษะที่เกิดมาจากการอบรมเลี้ยงดู จากประสบการณ์ชีวิต และจากการ
ฝึกฝนอบรม การพัฒนา Soft skills จึงควรมีการปลูกฝังและฝึกฝนตั้งแต่เด็กและควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมตั้งแต่เริ่ม
เข้ามาเป็นนักศึกษาพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลประสบความส าเร็จในการศึกษาด้วยดีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิชาชีพการพยาบาลได้อีกทางหนึ่ ง  ( Tunksakool, J. , Jamjuree, D. , Yamkasikorn, M. , & 
Kongsaktrakul, C,2020). การพัฒนา Soft skills ในวิชาชีพพยาบาลนับว่าเป็นเรื่องส าคัญ แต่ Soft skills เป็น
ทักษะด้านอารมณ์และสังคม ซึ่งการทดสอบและการประเมินผลท าได้ยากและซับซ้อน (Melser, N.A., 2019) ใน
การพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนั้นการพัฒนาทักษะ Soft    Skills ให้กับพยาบาลเป็นสิ่งส าคัญ
เทียบเท่ากับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เนื่องจากเป็นทักษะที่ท าให้พยาบาลมีความสามารถในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ Soft Skills ยังมีความส าคัญในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ท าให้สามารถ
ท างานได้อย่างไร้รอยต่อ เพราะการท างานเหล่านี้ต้องใช้ทักษะการสื่อสารระหว่างการท างานเป็นทีม การท างาน
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และเป็นที่ประจักษ์ว่างานการพยาบาลเป็นงานที่ ท้าทายและมีความซับซ้อน อาจก่อให้เกิด
ความเหนื่อยล้าและเกิดความ เครียดได้มาก (Ernawati, E., & Bratajaya C. N. A. (2021) จากการศึกษาเชิง
ส ารวจ พบว่า Soft Skills ที่ผู้ป่วยต้องการให้มีในพยาบาล ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็ว ความช่วยเหลือ
ด้วยความเต็มใจ  การสื่อสาร  มารยาท ความมั่นใจในการพูด รวมทั้ง ความทุ่มเทในการดูแลผู้ป่วย ความเมตตา 
เห็นอกเห็นใจ มนุษยสัมพันธ์ การเอาใจใส่ดูแล และความสุภาพ (Laari, L. Anim-Boamah, O., & Boso C. 
M.,2021)   ในปัจจุบันแม้ว่าพยาบาลจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่อาจยังขาดความรอบคอบ ความล่าช้า ขาด
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แรงจูงใจ มีความประมาท ไม่จริงใจ ขาดความกระตือรือร้น ซึ่งในคุณลักษณะของพยาบาล ในวิชาชีพพยาบาลควร
มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีรอยยิ้ม และมีความอบอุ่น (Hartiti, T., Poddar, S., & 
Bhaumik, A., 2020). คุณสมบัติเชิงลบดังกล่าว อาจท าให้การให้บริการในการดูผู้ป่วยอาจเกิดปัญหาได ้ 
 ผู้เขียนมีความเห็นว่า Soft Skills สามารถป้องกันการเกิดปัญหา และความผิดพลาดในการท างานได้ 
ดังนั้นการเตรียมบุคลากรผู้ดูแลสุขภาพให้มีความพร้อมโดยการพัฒนาเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ส าเร็จ   มีความมั่นใจ 
และปรับตัวในการปฏิบัติงานได้ดี ให้มีความฉลาดทางอารมณ์ มีความเต็มใจ มีความร่วมมือร่วมใจ เรียนรู้ร่วมกัน มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซื่อสัตย์ ท าให้เกิดความไว้วางใจกัน การท างานเป็นทีม การควบคุมอารมณ์ มีความเป็น
ผู้น า มีการสื่อสารที่ดี และสามารถเข้าใจผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้  พยาบาลจึงจ าเป็นต้องมีทักษะทั้งสองด้านทั้ง 
Hard Skills และ Soft Skills ควบคู่กันเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและฝึกฝน  Soft Skills จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับพยาบาลทุกคน เพื่อให้สามารถปรับตัวในการปฏิบัติงาน จึงควรจัดให้มีการพัฒนาใน
หลักสูตรการเรียนการสอนพยาบาล และจัดให้มีการฝึกอบรมในสถานประกอบการภายหลังที่ได้เข้าไปปฏิบัติงาน
แล้ว ผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหารที่มีหน้าที่มอบหมายงานควรมีความใส่ใจ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่าง
แท้จริง เนื่องจากพบว่าผลของการพัฒนา Soft Skills ส่งผลให้มีบรรยากาศการท างานแบบเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยที่มา
รับบริการ และผู้ป่วยมีความพึงพอใจในงานบริการด้านสุขภาพ  (Patel S., 2021) ตัวอย่างของการพัฒนา Soft 
Skills ที่ท าการศึกษาโดย Hartiti, T., Poddar, S., & Bhaumik, A., 2020 มีการจัดท าโมเดลแบบจ าลองความ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยใช้สถานการณ์จ าลอง โดยเลือกSoft Skills ที่จ าเป็นและสามารถได้น าไปใช้ใน
สถานการณ์จริง เช่น ทักษะทางอารมณ์ ความมั่นใจในตนเอง การสื่อสาร ภาวะผู้น า การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การท างานเป็นทีม ความถูกต้องแม่นย าและทักษะการแก้ปัญหา และมีการประเมินผล พบว่าในองค์กรพยาบาลทุก
แห่งที่น าโมเดลไปใช้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูง ถือว่าเป็นการปฏิรูปโดยใช้โมเดลแบบจ าลองความเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของพยาบาลที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่ง (Hartiti, T., Poddar, S., & Bhaumik, A., 2020)  
 ในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล น าแนวคิดการพัฒนาผู้น าทางการ
พยาบาลโดยการฝึกอบรมโปรแกรมการพัฒนา Soft Skills บนเว็ปไซด์เสมือนจริง เพื่อเสริมทักษะ Soft Skills ที่
ส าคัญของพยาบาลรูปแบบใหม่ในบริบทการดูแลสุขภาพพบว่าผู้น าการพยาบาลและประชาชนผู้รับบริการได้ตอบ
รับการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรมดังกล่าวนี้ เป็นอย่างมาก การฝึกอบรมมุ่งเน้นทักษะความเป็นผู้น า โดยน าเทคโนโลยี
มาเสริมความเข้มแข็งในการพัฒนาแทนการพัฒนาแบบดั้งเดิมที่ใช้เพียงการถ่ายทอดประสบการณ์โดยวาจาหรือ
จากการเรียนรู้ผ่านเอกสารเท่านั้น ยกตัวอย่างการน าสถานการณ์จ าลองที่อาจเกิดขึ้นมาให้ทดลองปฏิบัติ เช่น 
สถานการณ์การสื่อสารเมื่อญาติหรือผู้ป่วยได้รับข่าวร้าย และมีการประเมินผลให้ทราบ ซึ่งเป็นการช่วยเสริมทักษะ 
Soft Skills สร้างความมั่นใจให้กับพยาบาลก่อนที่จะพบในสถานการณ์จริง เป็นต้น 
 Soft Skills ส่งผลต่อความส าเร็จในการดูแลสุขภาพของประชาชน การพัฒนา Soft Skills ให้กับผู้ที่จะเข้า
สู่ต าแหน่งผู้น าในอนาคตจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้น าหรือผู้บริหารการพยาบาลจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ
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ส่งเสริมสนับสนุนและจูงใจในการพัฒนาทักษะทางด้านSoft skillsให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานให้มีความสามารถ
ด้าน Soft Skills อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Raoji, N. V.,2021)  
 
Soft skills ที่จ าเป็นตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ  
 จากความส าคัญของการพัฒนา Soft skills ในวิชาชีพพยาบาลจะเห็นได้ว่า พยาบาลจ าเป็นต้องศึกษาและ
พัฒนา Soft skills ที่มีอยู่หลายด้านอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เพราะ การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นหน้าที่
ประจ าหลักของพยาบาลวิชาชีพ แต่ Soft skills ในวิชาชีพพยาบาลมีตัวชี้วัด ที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมและ
ประเมินผลได้ยากเนื่องจากมีการสื่อความหมายไม่ชัดเจน ( Jamjan, Makornkan & Keeratavanithsathian 
,2019)  ซึ่งแตกต่างจากทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ (Hard Skill) โดยตรงที่สามารถวัดผลได้ง่ายกว่า จึงท าให้แนวทาง
ในการพัฒนา ยังขาดการวัดผลที่ชัดเจนตามที่กล่าวมาแล้ว Soft skills ของพยาบาล มีส่วนส าคัญมากเช่นเดียวกับ 
ทักษะทางวิชาการ (Hard Skill) ดังนั้นในอนาคตการพัฒนาทักษะบัณฑิตพยาบาล หรือแม้แต่ พยาบาลวิชาชีพที่
ก าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการคน (People Management Competency) 
ที่เพิ่มเสริมจากสมรรถนะด้านการท างาน (Work Related Competency) โดยแบ่งได้เป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
บริหารตนเอง เช่น บริหารเวลา จัดการตนเอง จูงใจตนเอง ความมั่นใจในตนเอง เชาวน์อารมณ์ 2) ด้านการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น เช่น ความสามารถในการจูงใจ การบริหารทีมงาน การสื่อสาร การน าเสนอข้อมูล การจัดการความ
ขัดแย้ง และการจัดการการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น (Proyrungroj, P., 2021). 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงน าสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ มาหาค้นหา Soft 
skills ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกันเพื่อน าสู่การพัฒนาให้ตรงตามสมรรถนะหลักที่สภาการพยาบาลก าหนด โดย
ตามความหมายของพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 พยาบาลวิชาชีพ 
หมายถึง บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล โดยสภาการ
พยาบาลได้ก าหนดสมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพ
สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน ดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพ แก่บุคคล กลุ่มคน 
และชุมชน ทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม เพื่อให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ในภาวะปกติ และ
ภาวะเจ็บป่วย ลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรค หรือ ความเจ็บป่วย สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการ 
สอน และให้การปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงภาวะผู้น าด้านสุขภาพ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยค านึงถึง
สิทธิมนุษยชน ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยผ่าน
ประสบการณ์ การวิจัย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างคุณค่าในตนเอง ให้มี
ความเจริญก้าวหน้า และมีศักดิ์ศรี  โดยสถาบันการศึกษาพยาบาล มีการพัฒนา Soft skills ที่เป็นระบบเดียวกัน
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, 2017) เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
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พยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2560 ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่าคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่เป็น Soft skills ได้แก่ การสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการตัดสินใจ และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้น าและสามารถบริหารจัดการในการท างาน
ร่วมกับทีมสุขภาพ สหวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง และจากการศึกษาของ Ernawati, E., & Bratajaya C. N. A., 2021
ถึงการรับรู้ของพยาบาลอาวุโสเกี่ยวกับ Soft skills ที่จ าเป็นส าหรับพยาบาลใหม่ในโรงพยาบาลเอกชนในกรุง
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยการสัมภาษณ์พบมี Soft Skills 9 ด้านที่พยาบาลใหม่ควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การควบคุมตนเอง การสร้างแรงจูงใจในตนเอง  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความยืดหยุ่น 
การคิดวิเคราะห์ การให้ค าแนะน า และการดูแลผู้ป่วย เน้นทักษะทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ ส าหรับผู้น า
ทางการพยาบาลในอนาคต มี Soft Skills ควรพัฒนาคือ ทักษะการสื่อสาร ทักษะภาวะผู้น า การควบคุมอารมณ์ 
การแก้ปัญหา ความมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะด้านนวัตกรรม การบริหารจัดการ การวิเคราะห์คิด และการ
ท างานเป็นทีม และมีข้อเสนอแนวทางการพัฒนา ให้ท าได้โดยจัดให้พยาบาลใหม่ได้รับการฝึกอบรม เรียนรู้ร่วมกัน 
และประเมินผลจากการปฏิบัติ และได้มีข้อเสนอแนะให้จัดท าหลักสูตร Soft Skills ไว้ในหลักสูตรการศึกษา
ทางการพยาบาล ท าให้ประสบความส าเร็จในการปรับตัวและอาชีพในอนาคต (Ernawati, E., & Bratajaya C. N. A., 2021) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้ อมู ล  Cumulative Index to Nursing & Allied Health 
Literature (CINAHL), Medline on EBSCOhost and Google Scholar โดยใช้ค าสืบค้นคือ Soft skills, non-
technical skills, nursing skills, nursing art, aesthetics. จากงานวิจัยจ านวน 754 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ ปี 2012-
2020 โดย Laari, L. Anim-Boamah, O., & Boso C. M. , 2021 โดยแบ่ง Soft Skills ในมุมมองผู้บริหาร มุมมอง
ผู้ป่วย และใน มุมมองพยาบาลอาวุโส พบว่า มุมมองของผู้บริหาร มุมมองผู้ป่วย และมุมมองของพยาบาลอาวุโสมี
ความเห็นคล้ายกันในเรื่องของคุณลักษณะที่พยาบาลควรมีคือความฉลาดทางอารมณ์ มุมมองของผู้บริหารและ
ผู้ป่วยที่มองเหมือนกันคือการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม การสื่อสารและการเป็นผู้น า ส่วนมุมมองผู้บริหารกับ
พยาบาลอาวุโสที่มองเหมือนกันคือการคิดวิเคราะห์ เทคโนโลยี  ดังนั้นเพื่อให้พยาบาลมี Soft skills ที่เหมาะกับ
สมรรถหลักในแต่ละด้าน จึงเห็นควรว่าพยาบาลต้องเข้าใจสมรรถนะหลักเพื่อวิเคราะห์และเลือกใช้ Soft skills ให้
เหมาะสมตามสมรรถนะที่สภาการพยาบาลก าหนดซึ่งทักษะต่างๆนั้น มีข้อเสนอแนะ ว่าควรน าเข้าไว้ใน
กระบวนการพยาบาล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และควรได้รับการประเมินและฝึกฝนก่อนฝึกปฏิบัติงานจริง 
(Laari, L. Anim-Boamah, O., & Boso C. M., 2021) และควรมีการจัดการฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
ทั้งพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาล เนื่องจากมีความส าคัญต่อการส่งเสริมทักษะของพยาบาลในเชิงบวก ท าให้
พยาบาลผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ Soft Skills สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Hussein, N.H.Y. & 
Elsaiad H.S.A.E.A.,2021). ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าผู้น าหรือผู้บริหารการพยาบาลเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและจูงใจในการพัฒนาทักษะทางด้าน Soft skills ให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้พยาบาล
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ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม โดยสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพของสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ Soft Skills ดังนี้  
 สมรรถนะที่ 1 ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย พยาบาลต้องตระหนักในคุณค่า ความเชื่อของ
ตนเองและผู้อื่น และไม่ใช้คุณค่า ความเชื่อของตนเองในการตัดสินผู้อื่นให้การพยาบาลโดยแสดงออกถึงการเคารพ
ในคุณค่า ความเช่ือ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ข้อจ ากัดของสมรรถนะตนเอง ไม่เสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลเสียต่อผู้ใช้บริการและปรึกษาผู้รู้อย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ต้องแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการพยาบาลของตน ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจในสิทธิของตน
ปกป้องผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิหรือได้รับการปฏิบัติที่ผิดหลักคุณธรรม จริยธรรม อย่างเหมาะสม
สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการพยาบาลตัดสินใจเชิงจริยธรรมและ
ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางจริยธรรมและกฎหมายที่ไม่ซับซ้อน และที่ส าคัญ
ต้องปฏิบัติการพยาบาลโดยแสดงออกซึ่งความเมตตา กรุณา ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการจรรยาบรรณ
วิชาชีพ กฎหมาย และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้น Soft skills ที่จ าเป็นส าหรับสมรรถนะที่ 1 ได้แก่ ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ การเป็นมืออาชีพ ทักษะในการดูแลผู้ป่วย การมีมนุษยสัมพันธ์ ความยืดหยุ่น ทักษะการ
สื่อสาร การให้ค าแนะน า ทักษะการคิดวิเคราะห์ การรู้จักควบคุมตนเอง 
 สมรรถนะที่ 2 ด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ Soft skills ที่จ าเป็นส าหรับสมรรถนะที่ 2 
ได้แก่ การเป็นมืออาชีพ ทักษะการท างานเป็นทีม และทักษะการดูแลผู้ป่วย 
 สมรรถนะที่ 3 ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ Soft skills ที่จ าเป็นส าหรับสมรรถนะที่ 3 ได้แก่ บุคลิกภาพ
เชิงวิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล 
 สมรรถนะที่ 4 ด้านภาวะผู้น า การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ Soft skills ที่จ าเป็นส าหรับสมรรถนะ
ที่ 4 ได้แก่ การมีภาวะผู้น า ความสามารถในการการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล การท างาน
เป็นทีม 
 สมรรถนะที่ 5 ด้านวิชาการและการวิจัย พยาบาลต้องตระหนักรู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้ และมีค าถามที่เกิดจาก
การปฏิบัติงาน ที่จะน าไปสู่การแสวงหาความรู้ สามารถ สืบค้นความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม สรุปประเด็นความรู้
จาก  ต ารา บทความวิชาการ และงานวิจัยที่ไม่ซับซ้อนและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้ สรุป
ประเด็นความรู้จากประสบการณ์ของตนเองได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้  มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความรู้ในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนางาน และแก้ไขปัญหาใน การปฏิบัติงานให้
ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ หน่วยงาน และสังคม โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถูก
วิจัย และค านึงถึงจรรยาบรรณนักวิจัย และสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล Soft skills ที่จ าเป็นส าหรับสมรรถนะที่ 5 ได้แก่ การสร้างงานวิจัย การพัฒนา
คุณภาพ การสร้างนวัตกรรม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ความกระตือรือร้น 
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 สมรรถนะที่ 6 ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ พยาบาลต้องมีทักษะการติดต่อสื่อสารและ การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี Soft skills ที่จ าเป็นส าหรับสมรรถนะที่ 6 ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การให้ค าแนะน า ความฉลาด
ทางอารมณ์ ทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ ความยืดหยุ่น 
 สมรรถนะที่ 7 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ พยาบาลต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมการใช้งาน องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ และการพยาบาล 
และระบบการจ าแนกข้อมูลทางการพยาบาลสามารถ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
โปรแกรมวิเคราะห์พื้นฐาน โปรแกรมน าเสนองาน การประมวล จัดเก็บ และน าเสนอ ข้อมูลข่าวสาร. ใช้เครือข่าย
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและการพยาบาล และความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ติดต่อสื่อสาร แลก เปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคคลากรในทีมสุขภาพและบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล 
เพื่อจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลทางการพยาบาล และพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน Soft skills ที่จ าเป็น
ส าหรับสมรรถนะที่ 7 ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างนวัตกรรม 
ความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การมีมนุษยสัมพันธ์
และการสร้างเครือข่าย   
 สมรรถนะที่ 8 ด้านสังคม พยาบาลต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่าง
สม่ าเสมอ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงวิเคราะห์และประเมินข้อมูลข่าวสารการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายด้านสุขภาพของหน่วยงานท้องถิ่น ประเทศ และองค์กรวิชาชีพ สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบททาง
สังคม วัฒนธรรม ยึดหลักปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด ารง ส่งเสริม ค่านิยม วัฒนธรรมของชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชน มีวิจารณญาณในการ เลือกรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย Soft skills ที่จ าเป็น
ส าหรับสมรรถนะที่ 8 ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างนวัตกรรม การควบคุมอารมณ์  ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะด้านการบริหารจัดการ ทักษะการคิดวิเคราะห์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะ
ภาวะผู้น า ความยืดหยุ่น แรงจูงใจ ทักษะการให้ค าแนะน า การมีความฉลาดทางอารมณ ์
  จากการค้นคว้ารวบรวมสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพที่สภาการพยาบาลก าหนดและจากการ
ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนพบว่าSoft skills ที่สอดคล้องและมีความจ าเป็นส าหรับวิชาชีพพยาบาล ได้แก่  

1) ทักษะการติดต่อสื่อสาร (communication skills) 2) การท างานเป็นทีม (teamwork) 3) ภาวะผู้น า 
(leadership) 4) ทักษะการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (problem solving and critical thinking) 
5) การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) 6) ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ (interpersonal skills) 7) ความยืดหยุ่น 
(flexibility) 8) ทักษะการจูงใจ (motivation) 
 ตัวอย่างในการใช้ Soft skills ในการดูแลผู้ป่วย เช่น การแจ้งภาวะความเจ็บป่วยหรือการแจ้งข่าวร้ายแก่
ผู้ป่วยหรือญาติ จ าเป็นต้องมีการท างานร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาลควรมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ในการสร้าง
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ความสัมพันธ์ที่ดีและควรมีทักษะในการจูงใจและทักษะในการสื่อสารทีด่ี ทั้งกับผู้ป่วยและญาติ เพื่อสื่อสารให้ผู้ป่วย
และญาติ ทราบถึงสภาพอาการของผู้ป่วย การรักษา การวางแผนการพยาบาล และการรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นและได้เสนอแนะสิ่งที่จะต้องติดตามต่อไป  เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง และจากการศึกษา
ของ รัตนาภรณ์ประชากูลและคณะ (Rattanaporn,P., & Chanaphol.S. ,2019). กล่าวว่าสุนทรียทักษะภาวะ
ผู้น าซึ่งเป็นหนึ่งใน Soft skills เป็นทักษะที่ส าคัญอีกและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล 
และเป็นทักษะที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในการท างาน รวมทั้งมีผลในการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของ
ผู้ปฏิบัติงานและกระบวนการในการดูแลผู้ป่วยนั้นมีหลายวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย สุนทรียทักษะภาวะผู้น ามีความ
จ าเป็นและส าคัญในการพัฒนาคุณภาพบริการ 
 จะเห็นได้ว่า Soft skills รวมถึงทักษะการสือ่สารทางการพยาบาลมีความส าคัญในการช่วยให้รับทราบ
ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสามารถน าข้อมูลต่างๆที่ได้มาร่วมวาง
แผนการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที พ้นจากภาวะคุกคามของชีวิต 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีและการปฎิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยที่
เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อองค์กรพยาบาลทั้งในปัจจุบันและอนาคตบริบทพยาบาลซึ่งเป็นทรัพยากรบุคลากรที่มี
คุณค่าและมีความส าคัญยิ่งต่อความ ส าเร็จและการ อยู่รอดขององค์กร เป็นผู้ที่ให้บริการใกล้ชิดกับผู้ป่วย และญาติ 
และยังเป็นผู้ประสานงานที่ส าคัญในทีมสุขภาพ ทักษะ Soft skills ได้แก่ ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการท างาน
เป็นทีม การมีภาวะผู้น า ทักษะการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การมีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ ทักษะการจูงใจ และการมีความยืดหยุ่นในการท างาน เป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งที่พยาบาลจ าเป็นจะต้อง
เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดให้มีการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง เพื่อการดูแลผู้ป่วยและการปรับตัวในการ
ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนมีความเห็นว่าพยาบาลจ าเป็นต้องมี Soft 
skillsที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสมรรถนะหลักของสภาการพยาบาลที่ก าหนดตามบริบทและสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยส าคัญยิ่งที่ท าให้เกิดการพัฒนา Soft skills ของวิชาชีพพยาบาลคือการตระหนักถึง
ความส าคัญ การส่งเสริมสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ของผู้น าทางการพยาบาล รวมทั้งระบบการพัฒนาบุคลากร
และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาล ผู้ร่วมงานและสิ่งส าคัญยิ่งคือผลลัพธ์ทางการ
พยาบาลที่ดีต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการ 
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