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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 

ค�าส�าคญั: มาตรฐานวชิาชพี  อาจารย์พยาบาล  องค์ประกอบ  ตวับ่งชี้
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ควำมส�ำคญัของปัญหำ 
 อาจารย์พยาบาล เป็นหวัใจส�าคญัในกระบวนการ
จดัการศกึษาทางการพยาบาล ทีจ่ะสร้างให้บณัฑติพยาบาล
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถให้การพยาบาลได้อย่างมี
มาตรฐาน มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติการ
พยาบาล ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมประเทศ
ชาติและวิชาชีพ  จากข้อมูลของสภาการพยาบาลพบว่า ปี 
พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมคีวามต้องการอตัราก�าลงัพยาบาล
ตามสัดส่วนประชากรในพื้นที่และระดับสถานบริการ รวม
ทั่วประเทศ ประมาณ 115,836 คน และคาดว่าใน 10 ปี
ข้างหน้า ความต้องการพยาบาลจะเพิม่ขึน้ โดยสถาบนัการ
ศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์จะต้องผลติพยาบาลจ�านวนมาก
ถึง 65,123 คน1 จากภาวะขาดแคลนพยาบาลในปัจจุบัน 
ท�าให้มีการขยายการผลิตพยาบาลทั้งในลักษณะการเพิ่ม
จ�านวนรับนักศึกษาใหม่ และการเปิดหลักสูตรใหม่สาขา
พยาบาลศาสตร์เป็นจ�านวนมาก ทัง้ในสถาบนัการศกึษาของ
รัฐและของเอกชน เป็นเหตุให้เกิดวิกฤตการขาดแคลน
อาจารย์พยาบาลที่มีความพร้อมในการสอน ด้วยเหตุนี้ จึง
มแีนวโน้มว่าจะเกดิการเคลือ่นย้ายพยาบาลประจ�าการจาก
สถานให้บริการไปสูส่ถาบนัการศกึษา และมกีารรบัพยาบาล
ที่เพิ่งส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทเข้ามาเป็น
อาจารย์พยาบาล โดยที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวสู ่บทบาท
อาจารย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในด้านมาตรฐานและ
คุณภาพของอาจารย์พยาบาล ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีการ
ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาลเช่นเดียวกับวิชา
ชีพอื่นๆ แต่ในปัจจุบันพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพอาจารย์
พยาบาลยังไม่มีการก�าหนดมาตรฐานในการประกอบ
วชิาชพีอาจารย์พยาบาลโดยตรง นอกจากใช้วธิกีารก�าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สภาการพยาบาล ส่วนการควบคมุด้านการประกอบวชิาชพี
ก�าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพพยาบาล2 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความแตกต่างในด้าน
คุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพอาจารย์พยาบาลได้ การ
ก�าหนดองค ์ประกอบและตัวบ ่งชี้ที่ ชัดเจนเกี่ยวกับ
คุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ จึงนับเป็นสิ่งจ�าเป็น
ส�าหรบัการประเมนิคณุภาพอาจารย์พยาบาลให้มมีาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะวิจัยในเรื่อง “องค์ประกอบและตัวบ่งชี้มาตรฐานวิชาชีพ
อาจารย์พยาบาล” เพื่อน�าผลที่ได้ไปใช้ในการก�าหนด

มาตรฐานวิชาชีพส�าหรับอาจารย์พยาบาลในสถาบัน
อุดมศึกษาต่อไป

วตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั เพื่อศึกษา
 1. สภาพปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล
 2. วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้มาตรฐาน
วิชาชีพอาจารย์พยาบาล 

ขอบเขตกำรวจิยั
 ผูว้จิยัก�าหนดขอบเขตการวจิยั  โดยศกึษาเฉพาะ
สถาบันการศึกษาพยาบาล ในสังกัดมหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐ จ�านวน 6 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ และมหาวทิยาลยับรูพา

วธิดี�ำเนนิกำรวจิยั
 การศึกษาวิจัยเรื่ององค์ประกอบและตัวบ่งชี้
มาตรฐานวชิาชพีอาจารย์พยาบาลครัง้นี ้ใช้ระเบยีบวธิวีจิยั
เชิงบรรยาย (Descriptive Research) ประชากรที่ใช้ใน
การวจิยั ประกอบด้วย กลุม่ข้อมลูจากเอกสาร กลุม่ผูบ้รหิาร 
และกลุ่มอาจารย์พยาบาลสายวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ประกอบด้วย 1) กลุ ่มข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เลือกแบบเจาะจง ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องการ
ประกนัคุณภาพทัง้ภายในและภายนอก เอกสารสรปุผลงาน
ประจ�าปีของสถาบนัการศกึษาพยาบาล สงักดัมหาวทิยาลยั
ในก�ากับของรัฐ เอกสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยว
กับมาตรฐานอาจารย์พยาบาล ทั้งในและต่างประเทศ       
2) กลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร เลือกแบบเจาะจง โดยก�าหนด
คุณสมบัติ คือ เป็นผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร 
อาจารย์พยาบาลสายวิชาการ ระดบัปฏบิติัการ จ�านวน 54 คน  
และ 3) กลุ่มตัวอย่างอาจารย์พยาบาลสายวิชาการ ระดับ
ปฏบิตักิาร ในแต่ละต�าแหน่ง สุม่กลุม่ตวัอย่างโดยใช้วธิกีาร
จบัฉลากแบบไม่แทนที ่ขนาดกลุม่ตวัอย่างใช้วธิกีารค�านวณ
แบบสัดส่วน  ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 294 คน จากจ�านวน
ประชากร 518 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ประกอบด้วย แบบการวเิคราะห์เนือ้หา เพือ่ศกึษา
สภาพปัญหา และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนด
มาตรฐานวชิาชพีอาจารย์พยาบาล และแบบสอบถามเรือ่ง 
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัด
มหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั ซ่ึงผูว้จัิยสร้างขึน้เอง โดยอาศยั
การสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
มาตรฐานวชิาชพี ทัง้ทางด้านวชิาชพีการศกึษาและวชิาชพี
การพยาบาล ประกอบด้วย ค�าถามเกีย่วกบัข้อมลูส่วนบคุคล 
จ�านวน  9 ข้อ และค�าถามเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ
ก�าหนดมาตรฐานและตวับ่งชีว้ชิาชพีอาจารย์ จ�านวน 85 ข้อ 
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์
พยาบาล ลักษณะแบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตรวจสอบ
ความตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) โดยผูท้รงคณุวฒุิ
จ�านวน 6 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค�าถาม 
เท่ากบั .91 หาค่าความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยการค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค 
(Coefficient Alpha Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถาม .96 
 
 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 โดยโครงร่างการวิจัยได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคนของมหาวทิยาลยัมหดิลชดุ 
C สายพยาบาลศาสตร์ และของคณะแพทยศาสตร์ โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยแจกเอกสาร
ชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participant Information Sheet) 
เพือ่อธบิายและชีแ้จงรายละเอยีดของโครงการวจิยัให้ผูเ้ข้า
ร่วมการวิจัยทุกคนได้รับทราบ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการวิจัย
สามารถถอนตัวจากการเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลา โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด�าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแจก
แบบสอบถามทางไปรษณีย์และด้วยตนเอง ผู้วิจัยติดตาม
การตอบกลับ หลังส่งแบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดย
ส่งจดหมายขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างทุกคนอีกคร้ัง 
ได้แบบสอบถามตอบกลบัจ�านวน 250 คน จากจ�านวน 348 
คน คิดเป็นร้อยละ 71.83  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประกอบด้วย  การวิเคราะห์เนื้อหาจากแนวคิด 
ทฤษฏ ีเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องตามเกณฑ์การวเิคราะห์
เนื้อหาของ สุภางค์ จันทวานิช3 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา 
และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพ
อาจารย์พยาบาล การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการค�านวณความถี่และค่าร้อยละ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis, EFA) ด้วยวิธีวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขส�าคัญ 
(Principal Component Analysis) และหมุนแกนแบบ   
แวริแม็กซ์ (Varimax) ตามเทคนิคการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงส�ารวจของ นงลักษณ์ วิรัชชัย4  เพื่อส�ารวจและ
ระบุองค์ประกอบร่วม ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์
พยาบาล ตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง 
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis, CFA)

ผลกำรวจิยั 
 1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล
พบว่า 
 1.1 สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพอาจารย์พยาบาล คือ การขาดแคลนอาจารย์
พยาบาลที่มีความพร้อมในการสอน เนื่องจาก การเกษียณ
การท�างานของอาจารย์ ภาระของอาจารย์ที่หนักแต่ค่า
ตอบแทนน้อย ไม่มเีวลาในการปฏบิตักิารพยาบาลบนคลนิิก 
จ�านวนพยาบาลที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกด้านการศึกษาพยาบาลลดลง และขาด
การเตรียมคนที่จะมาเป็นอาจารย์ ฯลฯ
 1.2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนด
มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล ซึ่งเป็นข้อ ก�าหนดเกี่ยว
กับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ของอาจารย์
พยาบาลทีต้่องการให้เกดิขึน้ พบว่า ม ี79 รายการ ประกอบ
ด้วย การก�าหนดคณุวฒุ/ิคณุสมบตัขิองอาจารย์ประจ�าสาขา
พยาบาลศาสตร์ของสภาการพยาบาล 7 รายการ การ
ก�าหนดให้อาจารย์ต้องมีสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 12 
รายการ การก�าหนดความรู้ด้านการสอนและความเป็นครู 
12 รายการ การก�าหนดความสามารถตามภารกจิหลกัของ



J Nurs Sci   Vol.28  No.4  Suppl.  Oct- Dec  2010

  Journal of Nursing Science  (Supplement) 59

อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา  ประกอบด้วย ความสามารถ
ด้านการสอน  14 รายการ ความสามารถด้านการวิจัยและ
งานวชิาการ 6 รายการ ความสามารถด้านการบรกิารวชิาการ 
6 รายการ ความสามารถด้านการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม 4 
รายการ และการก�าหนดสมรรถนะด้านคณุธรรมจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชพีอาจารย์พยาบาล 18 รายการ
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุ 41-50 ปี และอายุ 
51-60 ปี เท่ากัน ร้อยละ 33.6  เพศหญิง ร้อยละ 94.4 
ส่วนใหญ่สงักดัสถาบนัการศกึษาพยาบาลทีม่ขีนาดใหญ่ คอื 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร ้อยละ 45.6 รองลงมาสังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ 18.8 และมหาวิทยาลัย
บูรพา ร้อยละ17.2 ตามล�าดับ  อายุการท�างาน 11-15 ปี
ใกล้เคียงกับอายุการท�างานน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 18 และ 
18.4 ตามล�าดับ เป็นข้าราชการ ร้อยละ 57.6 ระดับการ
ศกึษาปรญิญาโท ร้อยละ 52.8 รองลงมาระดบัปรญิญาเอก 
ร้อยละ 45.6 ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ ร้อยละ 41.6 ต�าแหน่ง
บริหารเป็นหัวหน้าสาขาวิชา ร้อยละ 6.8 หน้าที่ความรับ
ผิดชอบปฏิบัติภาระงานด้านงานบริหาร (น้อยกว่า 2 : 10) 
ร้อยละ 24.4 ด้านงานสอน (4-6 :10) ร้อยละ 43.2 ด้าน
งานวิจัย (น้อยกว่า 2 : 10) ร้อยละ 62.0 ด้านงานบริการ
วิชาการ (น้อยกว่า 1 : 10) ร้อยละ 52.4 ด้านงานท�านุ
บ�ารงุศลิปวฒันธรรม (น้อยกว่า 1 : 10) ร้อยละ 85.2 งานอื่นๆ 
เช่น งานกรรมการ (น้อยกว่า 1 : 10 ส่วน) ร้อยละ 24.8
 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis, EFA) การก�าหนดชื่อองค์ประกอบ และ

ตัวบ่งชี้ที่สกัดได้จากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนด
มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล ท�าให้ได้องค์ประกอบ  
ทั้งสิ้น 8 องค์ประกอบ 83 ตัวบ่งชี้ เรียงตามความสามารถ
ในการอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรดงัน้ี  องค์ประกอบ
ที ่1 สมรรถนะวชิาชพีการพยาบาล (Nursing Competency) 
องค์ประกอบที่ 2 จริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethic) องค์
ประกอบที่ 3 การสอน (Teaching) องค์ประกอบที่ 4 การ
วจิยัและบรกิารวชิาการ (Research and Academic Service)  
องค์ประกอบที่ 5 คุณวุฒิและความรู้ (Education and 
Knowledge) องค์ประกอบที่ 6 การท�านุบ�ารุงศิลป
วฒันธรรม (Art and Culture)  องค์ประกอบที ่7 สมรรถนะ
การสร้างเสรมิสขุภาพ (Health Promotion Competency) 
และองค์ประกอบที่ 8 ประสบการณ์  (Experience) โดย
องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะวิชาชีพการพยาบาล สามารถ
อธบิายความแปรปรวนของตวัแปรได้มากทีส่ดุ ร้อยละ 31.5 
รองลงมาคอื องค์ประกอบที ่2  จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
(Ethic) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ 8.5 
และองค์ประกอบที่ 8 ประสบการณ์ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรได้น้อยที่สุด ร้อยละ 2.0
 4. การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
ตวัแปรแฝง โดยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบั
ที่หน่ึง และพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่มีสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R2) ซึง่สามารถอธบิายองค์ประกอบสงูตัง้แต่ร้อยละ 
60 ขึ้นไป ท�าให้สามารถลดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เหลือ
เพียง 7 องค์ประกอบ 45 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดใน
แต่ละองค์ประกอบ ตามตารางที่ 1

ตาราง  องค์ประกอบและตวับ่งชีม้าตรฐานวชิาชพีอาจารย์พยาบาล 7 องค์ประกอบ 45 ตวับ่งชี ้เรยีงตามค่าสมัประสทิธิ ์  
       การพยากรณ์ จากมากไปหาน้อย

ล�าดับ
ที่

ตัวบ่งชี้
น�้าหนักองค์
ประกอบ

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

องค์ประกอบที่  1  สมรรถนะวิชาชีพการพยาบาล  (Nursing Competency)

1 มีความสามารถในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
.717 0.86 

2 มีความสามารถในการสอน  ฝึกทักษะ และเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ .783 0.81 
3 มคีวามสามารถในการจดัการและประเมนิผลลัพธ์ทางการพยาบาลอย่าง      ต่อเนือ่ง .732 0.79
4 มีความสามารถในการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ดี .699 0.74
5 มีความสามารถในการให้ค�าปรึกษาในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย หรือเฉพาะกลุ่มที่ตนเอง

เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม .727 0.72
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ล�าดับ
ที่

ตัวบ่งชี้
น�้าหนักองค์
ประกอบ

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

6 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมอย่างเหมาะ
สมตามหลักจริยธรรม .718 0.68

7 มีความสามารถในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ .747 0.66
8 มีความสามารถในการเสริมสร้างพลังอ�านาจอย่างมีประสิทธิภาพ .715 0.64
9 มีสมรรถนะด้านการสอน แนะน�า และให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย .710 0.63

องค์ประกอบที่ 2    จริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethic)
1 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีวินัย ด้วยความรับผิดชอบ  .850 0.91 
2 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ .830 0.87
3 รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม .764 0.76
4 ร่วมมือและปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานอย่างกัลยาณมิตร .696 0.72
5 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย .628 0.71
6 สั่งสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเท เสียสละ .679 0.70 
7 ปกป้องคุ้มครองผู้ป่วยให้ปลอดภัย .667 0.67
8 ให้การพยาบาลด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี/สิทธิส่วนตัว .648 0.66
9 ยึดมั่น ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง .740 0.65
10 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ .586 0.62
11 มีจรรยาบรรณของนักวิจัย .644 0.60

องค์ประกอบที่ 3  การสอน (Teaching)

1 มีความสามารถในการวัดและประเมินผลผู้เรียนหลากหลายวิธีตามความเหมาะสม .715 0.84 
2 มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ตาม

ความเหมาะสม .712 0.76

3 มีความสามารถให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง .683 0.73
4 มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม .652 0.72
5 มีความสามารถสอนและส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาล .721 0.71 
6 มีความสามารถในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ .660 0.71
7 มีความสามารถในการแนะน�าแหล่งความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม .717 0.70 
8 มีความสามารถสร้างกิจกรรม/โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ .663 0.70
9 มกีารเตรยีมการสอนและวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ  ให้สามารถปฏบิตัอิย่างได้ผลจรงิ .587 0.70
10 มีความสามารถใช้เทคนิควิธีการสอนหลากหลาย .638 0.68
11 มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน ตามความ

ต้องการของผู้เรียน .537 0.62

12 มีสมรรถนะในการพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง .490 0.60

องค์ประกอบที่ 4   การวิจัยและบริการวิชาการ (Research and Academic Service)
1 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง .749 0.74
2 ได้รบัเงนิทนุสนบัสนนุงานวจิยัและงานสร้างสรรค์จากภายในและ/หรอืภายนอกอย่างต่อเนือ่ง .658 0.65 
3 มีการแต่งหรือเรียบเรียงต�ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง .565 0.65 
4 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ .796 0.63
5 มีความสามารถด้านกระบวนการวิจัยอย่างดี .558 0.63
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ล�าดับ
ที่

ตัวบ่งชี้
น�้าหนักองค์
ประกอบ

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

องค์ประกอบที่ 5   คุณวุฒิและความรู้ (Education and Knowledge)

1 มีความรู้ด้านการวิจัยทางการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้อง .581 0.75 
2 มีความรู้ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศระดับดีขึ้นไป .615 0.71
3 มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา .572 0.65

องค์ประกอบที่ 6   การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม (Art and Culture)
1 อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม .719 0.82 
2 ริเริ่มงานด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาไทยอย่างสร้างสรรค์ .683 0.77

องค์ประกอบที่ 7   สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Competency)
1 มีสมรรถนะด้านการป้องกันโรคและเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อลดความเจ็บป่วย .652 0.96 
2 มีสมรรถนะด้านการฟื้นฟูสภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชนให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่าง

เต็มศักยภาพ .620 0.95
3 มีสมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชน ให้สามารถดูแลสุขภาพ

ตนเองได้ .578 0.80

เอกจงึเป็นทีต้่องการในสถาบนัการศกึษาอย่างมาก นอกจากนัน้ 
ยงัพบปัญหาในการดงึดดูพยาบาลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
เข้ามาเป็นอาจารย์ ซึ่งเกิดจากฝ่ายบริการการพยาบาลมี
การปรับเพิ่มเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อดึงดูดพยาบาลให้ท�างานภายในโรงพยาบาล จึงท�าให้
พยาบาลมคีวามสนใจมาเป็นอาจารย์หรอืสนใจท�างานด้าน
วิชาการน้อยลง 6,12

 ในด ้านประเด็นที่ เกี่ยวข ้องกับการก�าหนด
มาตรฐานวชิาชพีอาจารย์พยาบาล ซึง่พบว่ามจี�านวนมากถงึ 
79 รายการ ประกอบด้วยประเดน็ในด้านต่างๆ คอื คณุวฒุ/ิ
คุณสมบัติของอาจารย ์ประจ�าสาขาพยาบาลศาสตร ์ 
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ทั้งในระดับพื้นฐานและ
ระดับผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ความรู้ด้านการสอนและ
ความเป็นคร ูความสามารถตามภารกจิหลกัของอาจารย์ใน
ระดับ อุดมศึกษา ทั้งทางด้านการสอน ด้านการวิจัยและ
งานวชิาการ ด้านการบรกิารวชิาการ และด้านการท�านบุ�ารงุ
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์พยาบาลนั้น  อาจเป็นผล
มาจากสภาการพยาบาลซึง่ท�าหน้าทีใ่นการรบัรองมาตรฐาน
สถาบันการศึกษาพยาบาล ในการเปิดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ก�าหนดองค์ประกอบ ดัชนี และ
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ส�าหรับการพิจารณารับรอง
สถาบนัการศกึษาพยาบาลในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัอาจารย์ ทัง้

กำรอภปิรำยผลกำรวจิยั
 สภาพปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล
 สภาพปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัการก�าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพอาจารย์พยาบาล คือ วิกฤตการขาดแคลนอาจารย์
พยาบาลทีเ่กดิจากวกิฤตการขาดแคลนพยาบาล ท�าให้ต้อง
มีการขยายการผลิตพยาบาล และมีการเปิดหลักสูตรใหม่
สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นจ�านวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ปัญหาในด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาจารย์พยาบาล 
ผลการศกึษาสอดคล้องกบัการศกึษาในต่างประเทศทีพ่บว่า 
วกิฤตการขาดแคลนพยาบาลเกดิขึน้ทัว่โลก  ทัง้ในประเทศ
ทีพ่ฒันาแล้วและประเทศก�าลงัพฒันา5  โดยมสีาเหตสุ�าคญั
มาจาก การเกษียณการท�างานของอาจารย์ ภาระของ
อาจารย์ที่หนักแต่ค่าตอบแทนน้อย ไม่มีเวลาในการปฏิบัติ
การพยาบาลบนคลินิก จ�านวนพยาบาลที่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการศึกษา
พยาบาลลดลง และขาดการเตรยีมคนทีจ่ะมาเป็นอาจารย์ 6  

ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพการสอน ท�าให้ได้พยาบาลที่ไม่มี
ประสิทธิภาพตามความต้องการ 7,8,9,10  ในทางกลับกัน การ
ขาดแคลนอาจารย์พยาบาลมีผลท�าให้เกิดการขาดแคลน
พยาบาลได้6,9,11 เพราะสถาบันการศึกษาไม่สามารถรับ
นักศึกษาเข้าเรียนได้ตามความต้องการ ทั้งที่มีผู ้สมัคร
จ�านวนมาก ดังนั้น พยาบาลที่จบการศึกษาระดับปริญญา
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ในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ภาระงานสอน 
แผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
ศกึษา การวจิยัและผลงานทางวชิาการ การบรกิารวชิาการ 
การท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม ซึง่สอดคล้องกบัองค์ประกอบ
ที่ใช้ประเมินในระบบการประเมนิผล และการตดิตามตรวจ
สอบคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของส�านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) นอกจากนัน้ 
สภาการพยาบาลยังให้ความส�าคัญกับอาจารย์ใหม่ที่ไม่มี
ประสบการณ์การสอนทางการพยาบาล โดยระบุว่า ต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล (หลักสูตร 18 หน่วยกิต) หรือหลักสูตรด้านการ
จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงกันได้ 
และสภาการพยาบาลให้การเหน็ชอบ แสดงให้เหน็ว่า สภา
การพยาบาลต้องการให้อาจารย์พยาบาลเป็นผู้ที่มีความรู้
และมีมาตรฐานในด้านจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาล2  แม้ว่าสภาการพยาบาลจะไม่ได้ก�าหนดคณุสมบตัิ
ของอาจารย์ประจ�าสาขาพยาบาลศาสตร์ว่า ต้องมสีมรรถนะ
ของผูป้ฏิบตักิารพยาบาลขัน้สงู แต่ส�าหรบัอาจารย์พยาบาล
ในต่างประเทศ สมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ถอืเป็นคณุสมบตัหินึง่ของอาจารย์พยาบาลซึง่ต้องมี 13,14  ผล
การศึกษานี้สอด คล้องกับการศึกษาของออร์เทลไล15  เรื่อง
คณุลกัษณะของผูส้มคัรสอบรบัวฒุบิตัรอาจารย์พยาบาลของ 
National League for Nursing ในระหว่างปี ค.ศ. 2005-2007 
พบว่า คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์อบ คอื เป็นอาจารย์เตม็เวลา 
จบระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านการพยาบาล 
ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและมีประสบการณ์ด้านการสอน 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท A จบระดับปริญญาโท
หรือปริญญาเอกทางด้านการพยาบาล มีประสบการณ์การ
ท�างานในบทบาทอาจารย์อย่างน้อย 2 ปีในระยะ 5 ปีที่
ผ่านมา ได้รับการอบรมหลักสูตรการสอนอย่างน้อย 9 
หน่วยกติ และแบบ B จบระดบัปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอก
ทางด้านการพยาบาล มปีระสบการณ์การท�างานในบทบาท
อาจารย์อย่างน้อย 4 ปีในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ประเด็นเหล่านี้จึงเกี่ยวข้องกับการก�าหนด
มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล
 องค์ประกอบของมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์
พยาบาล และตัวบ่งชี้ 
 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ และการ
ก�าหนดชื่อองค์ประกอบให้มีความเหมาะสมกับตัวชี้วัด ซึ่ง

สกดัได้จากประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐานวิชาชพีอาจารย์
พยาบาล ท�าให้ได้องค์ประกอบทั้งสิ้น 8 องค์ประกอบ 83 
ตวับ่งชี ้และพบว่า สมรรถนะวชิาชพีการพยาบาล เป็นองค์
ประกอบที่มีความส�าคัญมากที่สุดในการก�าหนดมาตรฐาน
วชิาชพีอาจารย์พยาบาล รองลงมา คอื จรยิธรรมและจรรยา
บรรณ ซึ่งส�าคัญมากกว่าด้านการสอนและภารกิจอื่นๆ ของ
อาจารย์ในระดบัอดุมศกึษา ผลการศกึษานีส้อดคล้องกบัการ
ก�าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ต้องการ
ให้บัณฑิตมีความรู ้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
สามารถปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม      
ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพี 2 และสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
บี รี ส 5 ซึ่ งกล ่ าวถึ งการพัฒนาอาจารย ์พยาบาลใน
มหาวทิยาลยัว่า อาจารย์พยาบาลควรเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ผ่าน
การอบรมและมวีฒุบิตัรด้านการเรยีนการสอน และมคีวาม
เชี่ยวชาญทั้งในด้านการสอนและด้านการปฏิบัติการ
พยาบาล เพราะจะสามารถสอนผู้เรียนให้น�าความรู้จาก
ภาคทฤษฎไีปสูก่ารปฏบิตักิารพยาบาล ช่วยลดความเครยีด 
และสามารถบรหิารเวลาให้แก่ผูเ้รยีนได้อย่างด ีนอกจากนัน้
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของไอรอนไซด์และวาไลกา16               

ที่กล่าวถึงวิสัยทัศน์ส�าหรับการศึกษาพยาบาลในอนาคตว่า 
การเรียนการสอนจะมาจากฐานของการวิจัย อาจารย์
พยาบาลต้องมนีวตักรรมด้านการสอนเพือ่ให้เกดิความเป็นเลศิ 
หลกัสตูรต้องเปิดกว้างยดืหยุน่ ตอบสนองความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียน เน้นความสามารถในการปฏิบัติการ
พยาบาล การสอนในห้องเรยีนจะมกีารแลกเปลีย่นความคดิ
เห็นและประสบการณ์ร่วมกับผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอนมากขึ้น มีการก�าหนดมาตรฐานของ  ผู้เรียน 
ผูเ้รยีนต้องรูจั้กการคิดวิเคราะห์และมกีารน�าความรูไ้ปสูก่าร
ปฏบิตักิารพยาบาล และสอดคล้องกบัแนวคดิของลติตลิและ
มิลลิคิน17  ซึ่งระบุว่าอาจารย์พยาบาลที่มีคุณภาพ ต้องมี
สมรรถนะที่สมดุลระหว่างสมรรถนะในด้านการสอนและ
สมรรถนะในการปฏบิตักิารพยาบาลในคลนิิก ดงัน้ันอาจารย์
ผูถ่้ายทอดความรูจ้งึต้องมสีมรรถนะวชิาชพีการพยาบาล มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความรู้ความสามารถทั้งใน
ด้านการสอน การวิจัย บริการวิชาการ เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผู้เรียน  ส่วนในด้านประสบการณ์ซึ่งพบว่า มีความ
ส�าคัญน้อยที่สุดนั้น อาจเป็นเพราะว่า สภาการพยาบาลมี
การก�าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ�าสาขาพยาบาล
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ศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการมี
ประสบการณ์การปฏิบัติพยาบาลที่ต้องมีไม่ต�่ากว่า 2 ปี 
และต้องมีการปฏิบัติการพยาบาล การสอน หรือการวิจัย
เกี่ยวกับสุขภาพและการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง2  จึงท�าให้
ความส�าคัญด้านประสบการณ์มีน้อยกว่าองค์ประกอบใน
ด้านอื่น 
 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
ตวัแปรแฝง โดยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบั
ทีห่นึง่ และการคดัเลอืกตวับ่งชีท้ีม่สีมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ 
(R2) ซึ่งสามารถอธิบายองค์ประกอบสูง ตั้งแต่ร้อยละ 60 
ขึ้นไป มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ
 องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะวิชาชีพการพยาบาล 
พบว่า ตัวบ่งชี้ 8 ใน 9 ตัวบ่งชี้  เป็นสมรรถนะของผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขัน้สงู ได้แก่ 1) มคีวามสามารถในการใช้หลกั
ฐานเชงิประจกัษ์  2) มคีวามสามารถในการสอน ฝึกทกัษะ 
และเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติ 3) มีความสามารถในการ
จัดการและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล 4) มีความ
สามารถในการเป็นผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง 5) มีความ 
สามารถในการให้ค�าปรึกษาในการดูแลกลุ่มเป้าหมายหรือ
เฉพาะกลุ่มที่ตนเองเชี่ยวชาญ  6) มีความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม      
7) มีความสามารถในการประสานงาน และ 8) มีความ
สามารถในการเสริมสร้างพลังอ�านาจ แสดงให้เห็นว่า 
อาจารย์พยาบาลจ�าเป็นต้องมีสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูงด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับการก�าหนดสมรรถนะ
ของอาจารย์พยาบาลของ SREB Council on Collegiate 
Educational for Nursing18  ที่ระบุว่า อาจารย์พยาบาล
ต้องมีสมรรถนะนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
ความรู้และทกัษะในการปฏบิตักิารพยาบาล และสอดคล้อง
กับการก�าหนดสมรรถนะอาจารย์พยาบาลที่ 5 ของ        
National League for Nursing ปี ค.ศ. 2005 ในประเด็น
การเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ใน
ด้านการศึกษาพยาบาลและด้านการปฏิบัติการพยาบาล19  
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับ การก�าหนด
คณุสมบตัอิาจารย์ประจ�าสาขาพยาบาลศาสตร์ของสภาการ
พยาบาล ซึ่งไม่ได้ก�าหนดให้อาจารย์พยาบาลต้องมี
สมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นผลมาจาก กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 45.6 เป็นผู้ส�าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก และส่วนใหญ่สังกัดสถาบัน

การศึกษาพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร้อยละ 45.6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ 18.8 และ
มหาวิทยาลัยบูรพา ร้อยละ17.2 ซึ่งจัดการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ทกุระดบั ทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท 
และปริญญาเอก ท�าให้มองเห็นความส�าคัญของอาจารย์
พยาบาล ทีต้่องมสีมรรถนะการปฏบิติัการพยาบาลในระดบัสงู 
เทียบเท่าพยาบาลผู ้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพื่อให้
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษาได้ 
 องค์ประกอบที ่2 จรยิธรรมและจรรยาบรรณ พบว่า 
ตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญที่สุด คือ การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีวินัย ด้วย
ความรับผิดชอบ รองลงมา คือ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ 
การก�าหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบัน
อดุมศกึษาของคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบนั
อุดมศึกษาหรือ ก.พ.อ.20  ซึ่งก�าหนดไว้เป็นจรรยาบรรณใน
ล�าดับต้นๆ ว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุก
ประเภทต�าแหน่งต้องยึดมั่นในหลักการ คือ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกบัจรรยาบรรณวชิาชพีอาจารย์ 
สังกัดมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐทุกแห่ง ที่เป็นเช่นนี้น่า
จะเกดิจาก อาจารย์พยาบาล เป็นวิชาชพีทีม่บีทบาททัง้ทาง
ด้านวิชาชีพการศึกษาและวิชาชีพพยาบาล จึงต้องเป็นผู้ที่
มีวินัยและมีความรับผิดชอบสูง 
 องค์ประกอบที่ 3 การสอน พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มี
ความส�าคัญทีส่ดุ คือ มคีวามสามารถในการวัดและประเมนิ
ผลผู้เรียนหลากหลายวิธี รองลงมา คือ มีความสามารถจัด
ให้ผู ้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู ้/
ประสบการณ์ ผลการศึกษาน้ีแตกต่างจากการศึกษาของ   
รุ้งรังสี วิบูลชัย21  ซึ่งพบว่า ตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา เรียงล�าดับตามน�้าหนักองค์ประกอบ 3 
ล�าดับแรก คือ ให้ความส�าคัญกับผู้เรียนเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้และการสอน  สนับสนุนผู้เรียนเชิงรุก ยอมรับความ
สามารถและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน ที่เป็น
เช่นนีอ้าจเนือ่งมาจาก ปัจจบุนัรปูแบบการจดัการเรยีนการ
สอนมีความหลากหลายมากข้ึน และเน้นผู ้เรียนเป็น
ศนูย์กลาง ท�าให้บทบาทของผูส้อนในชัน้เรยีนลดน้อยลง แต่
บทบาทของผู้เรียนมากขึ้น ดังนั้น อาจารย์พยาบาลจึงต้อง
มีการวัดและประเมินผลผู ้ เรียนที่หลากหลายและมี
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ประสิทธิภาพ รวมทั้ง เป็นผู้อ�านวยความสะดวกหรือจัดให้
ผู ้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู ้/
ประสบการณ์กับผู ้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับกับการก�าหนด
สมรรถนะอาจารย์พยาบาลที่ 1, 2 และ 3 ของ National 
League for Nursing ปี ค.ศ.2005 ซึ่งก�าหนดว่า อาจารย์
พยาบาลต้องอ�านวยความสะดวก (Facilitate) ชี้แนะ 
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
การเรยีนและสงัคม ใช้กลยทุธ์ในการประเมนิและประเมนิค่า 
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในห้องเรียน ห้อง
ปฏิบัติการ และคลินิกตามหลักการเรียนรู้19 
 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัยและบริการวิชาการ 
พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีความส�าคัญที่สุด คือ มีผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทีต่พีมิพ์เผยแพร่อย่างต่อเนือ่ง รองลงมา คอื 
ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและ/หรือภายนอกอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ มีการแต่ง
หรอืเรยีบเรยีงต�ารา หนงัสอืหรอืบทความทางวชิาการอย่าง
ต่อเนื่อง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ในปัจจุบันคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา22  ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมการ
วจิยัในอดุมศกึษาและการพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ 
(National Research Universities) เพื่อยกระดับ
มหาวทิยาลยัไทยโดยรวมให้มศีกัยภาพด้านการวจิยัทีส่งูขึน้ 
และยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพด้านการวิจัยของ
ประเทศสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ที่มีขีดความสามารถ
ระดับโลก (World-Class University) โดยตัวบ่งชี้คุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในระดับโลก ได้แก่ จ�านวน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ จ�านวนผลงานวิจัยต่อจ�านวนอาจารย์ 
จ�านวนอาจารย์นักวิจัย และจ�านวนสิทธิบัตรทั้งในและต่าง
ประเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยหลายแห่ง จึงพยายามผลัก
ดนัให้มผีลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ทีต่พีมิพ์เผยแพร่อย่าง
ต่อเนื่อง และพบว่าในปี 2553 มีมหาวิทยาลัยในก�ากับของ
รัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ถึง 3 แห่ง ที่ได้รับการคัด
เลือกเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างซึ่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.2 
สังกัดมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งนี้ จึงให้ความส�าคัญกับตัวบ่ง
ชี้ในด้านการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และการได้
รับทุนสนับสนุน นอกจากนั้นอาจมีผลมาจากการก�าหนด
เกณฑ์คณุภาพการศกึษาของส�านกังานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ในมาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ ซึ่งก�าหนดตัวบ่งชี้เกี่ยวกับผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และหรือน�าไปใช้
ประโยชน์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ�าทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั รวมทัง้ร้อยละของ
อาจารย์ประจ�าที่ได้รับทุนวิจัย ฯลฯ
 องค์ประกอบที่ 5 คุณวุฒิและความรู้ พบว่า ตัว
บ่งชี้ที่มีความส�าคัญ คือ มีความรู้ด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศระดับดีขึ้นไป ผลการ ศึกษานี้สอดคล้อง
กับผลการศึกษาในองค์ประกอบที่ 4 ซึ่งเน้นการสร้างผล
งานวจิยัในระดบันานาชาต ิ ทีต้่องอาศยัความรูท้ัง้ทางด้าน
การวิจัยและภาษาต่างประเทศ และสอดคล้องกับการ
ก�าหนดสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ในสมรรถนะที่ 8 ด้านการใช้
ภาษาองักฤษ เพือ่การตดิต่อสือ่สารในงานทีร่บัผดิชอบ และ
สมรรถนะที่ 11 ด้านความส�าคัญของการวิจัยต่อการ
พัฒนาการพยาบาลและสุขภาพ นอกจากนั้น ยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของดิเรก พรสีมา และคณะ23  ซ่ึงพบว่า    
ครทูีด่ด้ีานต้องมคีวามรูด้้านการวจิยั วทิยาการคอมพวิเตอร์
และภาษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
 องค์ประกอบที่ 6 การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีความส�าคัญ คือ อนุรักษ์ พัฒนา และ
สร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม แสดงให้เห็นว่า 
อาจารย์พยาบาลควรมีบทบาททั้งในด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา24  และยนต์ 
ชุ่มจิต25  ที่ให้ความคิดเห็นตรงกันว่า อาจารย์ควรเป็น
ตัวอย่างของผู้พฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวฒันธรรมอนัดงีามของชาต ิอบรมสัง่สอนศษิย์ให้เข้าใจ
และเห็นความส�าคัญต่อการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ส�าหรับองค์ประกอบที่ 7 สมรรถนะการสร้าง
เสริมสุขภาพ ซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งรวมอยู่ในองค์ประกอบ
ที่ 1 สมรรถนะวิชาชีพพยาบาล แต่พบว่า มีการแยกออก
เป็นหนึ่งองค์ประกอบอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า “การ
สร้างเสริมสุขภาพ” ยังเป็นบทบาทเด่นและส�าคัญของ
อาจารย์พยาบาลที่ต้องสร้างให้เกิดข้ึน ตรงกับแนวคิดของ
องค์การอนามัยโลกที่ต้องการเน้นการสร้างเสริมสุขภาพให้
เกิดขึ้นแก่ประชาชนทั่วโลก26 
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ข้อเสนอแนะ
 1. ผู ้บริหารของสถาบันการศึกษาพยาบาล 
สามารถน�าผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการก�าหนดองค์
ประกอบและตัวชี้วัดในการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้มี
คุณลักษณะตามที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งน�ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ของ
อาจารย์พยาบาล เพือ่ให้เกดิคณุภาพในการประกอบวชิาชพี 
สามารถสร้างความเชือ่มัน่ศรทัธาให้แก่ผูร้บับรกิาร นอกจาก
นั้น ยังสามารถน�าไปใช้ในการเทียบเคียงกับคณะพยาบาล
ศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศตามภารกิจหลักใน
สถาบนัอดุมศกึษา ทัง้ทางด้านการสอน การวจัิย การบรกิาร
วิชาการ การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านคุณธรรม
จริยธรรมด้วย
 2. ผลการวิจัยชี้ชัดว่า สมรรถนะวิชาชีพการ
พยาบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณมีความส�าคัญอย่าง
มากต่อวิชาชีพอาจารย์พยาบาล ดังนั้น สถาบันการศึกษา
พยาบาลจงึควรก�าหนดสมรรถนะวชิาชพีพยาบาล จรยิธรรม
และจรรยาบรรณเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการพัฒนา
อาจารย์ทุกคนให้มีสมรรถนะเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
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