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Abstract
Purpose: The objectives of this research were to investigate nursing 
faculty problems, determine the observed variable indicators, develop 
and validate the factors and indicators for professional standards in a 
nursing faculty. 
Design: Descriptive study. 
Methods: Data were obtained from content analysis and questionnaire 
surveys from 250 nursing faculties of 6 autonomous universities. The 
data analysis included exploratory factor analysis by SPSS program and 
determining factors by LISREL program.
Main Findings: The findings revealed the seriousness of faculty          
shortage, which has hindered the development of professional standards 
for nursing faculty. A total of 79 observed variable indicators of                
professional standards were explored by content analysis. The 7 factors 
and 45 indicators were ranked with exploratory factor analysis and first 
order confirmatory factors: nursing competency 9 indicators, ethical 
11 indicators, teaching 12 indicators, research and academic service 5 
indicators, education and knowledge 3 indicators, art and culture 2 
indicators, health promotion competency 3 indicators.
Conclusion and recommendations: The research findings recommend 
to apply factors and indicators for recruitment and develop nursing 
faculty competencies especially nursing competency and ethic that 
were the most influential factors of professional standards.
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล 
วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล 
รูปแบบการวิจัย: ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย 
วิธีด�าเนินการวิจัย: เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาจาก
เอกสาร และวเิคราะห์ข้อมลูจากการตอบแบบสอบถามของผูบ้รหิารและ
อาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ จ�านวน 250 คน 
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ และตรวจสอบความตรงของ
โมเดลการวัดตัวแปรแฝง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ผลการวิจัย: สภาพปัญหา คือ การขาดแคลนอาจารย์พยาบาลที่มีความ
พร้อมในการสอน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพ
อาจารย์พยาบาล ม ี79 รายการ องค์ประกอบมาตรฐานวชิาชพีอาจารย์
พยาบาลมี 7 องค์ประกอบ 45 ตัวบ่งชี้ คือ องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะ
วิชาชีพการพยาบาล 9 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบที่ 2 จริยธรรมและจรรยา
บรรณ 11 ตวับ่งชี ้ องค์ประกอบที ่3 การสอน 12 ตวับ่งชี ้ องค์ประกอบ
ที่ 4 การวิจัยและบริการวิชาการ 5 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบที่ 5 คุณวุฒิ
และความรู้ 3 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบที่ 6 การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2 ตัวบ่งชี้  และองค์ประกอบที่ 7 สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพ 3 
ตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะ: น�าผลการวิจัยมาใช้ในการก�าหนดองค์ประกอบและตัวชี้
วัดส�าหรับการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะของอาจารย์พยาบาล โดยเฉพาะในด้านสมรรถนะวิชาชีพ
พยาบาล และด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ ซ่ึงผลการวิจัยชี้ชัดว่ามี
ความส�าคัญอย่างมากต่อวิชาชีพอาจารย์พยาบาล 
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