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การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลัยราชภฏั 2) เพื่อสรา้งรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และ 3) เพื่อประเมิน
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี  21 ของอาจารย์พยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลยัราชภฏั วิธีด  าเนินการวิจยัมี 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่1) การศกึษาองคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยการสงัเคราะหเ์อกสารและงานวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างคือ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จ านวน 152 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  มีค่าความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.57-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.98 วิเคราะหข์อ้มลูโดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ
ดว้ยวิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัและหมนุแกนองคป์ระกอบแบบมมุฉากดว้ยวิธีแวริแมกซ์ 2) การสรา้งรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัราช
ภฏั โดยการสมัภาษณเ์ชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ 9 คน และสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ 9 คน วิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา และ 3) 
การประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาล
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 30 คน สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1. องคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี  21 ของอาจารย์
พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้น าทางวิชาชีพ 2) ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 3) ดา้นการปรบัตัวในยุคพหุวัฒนธรรม 4) ดา้นการปฏิบัติการพยาบาล 5) ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 6) ดา้นการพฒันาหลกัสตูรและจดัการเรียนรู ้7) ดา้นการรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลั และ 8) ดา้นการท างานเป็นทีม 
2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษท่ี  21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก ่ส่วนท่ี 1 หลกัการของรูปแบบและวตัถปุระสงคข์องรูปแบบ ส่วนท่ี 2 แนว
ทางการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 และส่วนท่ี 3 ปัจจยัความส าเรจ็ในการ
น ารูปแบบไปใช ้3. ผลการประเมินรูปแบบดา้นความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และดา้นความเป็นไปได ้
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
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The purposes of this research are as follows: (1) to explore the factors for improving 

competitiveness in 21st century competencies; (2) to create a competency development model for nurse 
instructors by improving 21st century competitiveness factors; and (3) to evaluate a model for improving 
competitiveness in the 21st century. The procedures of this research were divided into 3 phases: (1) to explore 
the factors for improving competitiveness in 21st century competencies by using Exploratory Factor Analysis 
(EFA). There were 152 participants, including 12 faculty members in the nursing department at Rajabhat 
University were identified as the stratified random sample. The research instrument was a five-point Likert-
scale questionnaire. The validity analysis by the Index of Item Objective Congruence was between .57 to 1.00 
and the alpha coefficient reliability was 0.986. The data were analyzed using an EFA to extract the components 
by principal component analysis and the varimax orthogonal method. A model for improving competitiveness 
in the 21st century competencies was created based on a focus group with 9 experts and then a seminar with 
9 experts. The statistics used was content analysis. Then, a model for improving competitiveness in the 21st 
century competencies were evaluated by 30 experts. The model evaluation was used as a tool to evaluate the 
developed model and the mean and standard deviation were used to analyze the data. The results revealed 
8 components of improving competitiveness in the 21st century competencies, including the following: (1) 
professional leadership; (2) research and innovation; (3) multicultural; (4) clinical practice; (5) ethics and code 
of conduct; (6) curriculum development and learning management; (7) technology digital; and (8) team work. 
In particular, 69.97% of all the components could explain the factors of improving competitiveness in 21st 
century competencies; (2) the development model of nurse instructors for improving competitiveness in the 
21st century, consisting of 3 components: principles and purpose, method, and success factors; (3). the 
evaluation of the development model in terms of appropriateness was rated at the highest level and possibility 
was rated at a high level. 
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และ อาจารย ์ดร.อภิธีร ์ทรงบณัฑิตย ์ที่ใหค้วามอนเุคราะหแ์ละเสียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อใหค้ าปรกึษา
แนะน าในการท าปริญญานิพนธ์ อีกทัง้ท าใหผู้ว้ิจัยไดร้บัประสบการณแ์ละรูถ้ึงคุณค่าของงานวิจัยที่
จะช่วยใหก้ารท างานในดา้นการบริหารการศึกษาเป็นไปอย่างมีคณุค่ามากขึน้  และยงัเป็นแบบฉบบั
ของอาจารยท์ี่ทุ่มเทใหก้บัศิษยแ์ละงานวิชาการอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็น
อย่างสงูไว ้ณ ที่นี ้

นอกจากนี ้ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุคณาจารยใ์นภาควิชาการบริหารการศึกษาและการ
อุดมศึกษาทุกท่านที่ใหค้วามรูแ้ก่ผูว้ิจัยในการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งท าใหผู้ว้ิจยัทราบว่าการศึกษาในระดับปริญญาเอกของผูว้ิจัยนัน้
มิไดส้ิน้สุดลงเพียงการท าปริญญานิพนธ์ฉบบันีใ้หส้  าเร็จลงได้ หากผูว้ิจัยไดซ้ึมซบัเอากระบวนการ
เรียนรูท้ี่ผ่านมา ใหก้ลายเป็นการเรียนรูท้ี่ตอ้งสืบเนื่องต่อไปอย่างไม่สิน้สดุ และจะตอ้งน าเอาความรู้
นัน้ไปยงัประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ่ื้นต่อ ๆ ไป 

ทา้ยสดุ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุ บิดา มารดา ผูท้รงคณุวฒุิและผูม้ีส่วนร่วมในการวิจัย
ทกุ ๆ ท่าน ที่สนบัสนนุและใหก้ าลงัใจที่ดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและท าปรญิญานิพนธ์ 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การพฒันาสมรรถนะของบคุลากรในองคก์รเป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัใหอ้งคก์รเกิด

การพฒันา โดยเปา้หมายของการพฒันาสมรรถนะคือการยกระดบัขีดความสามารถและศกัยภาพ
เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ทั้งระดับบุคคล หน่วยงานและองค์กร (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ , 2551) ซึ่งการ
พัฒนาสมรรถนะความสามารถและศักยภาพของบุคลากรจะสรา้งความได้เปรียบขององคก์ร 
เนื่องจากบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะความสามารถสูงจะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองคก์ร
ไปสูเ่ปา้หมาย โดยสมรรถนะและศกัยภาพของทรพัยากรมนุษยข์ององคก์รในศตวรรษที่ 21 จะเนน้
การพัฒนาทักษะความสามารถและการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบขององคก์ร 
(นิทศัน ์ศิรโิชติรตัน,์ 2559, น. 348-349) และเป็นผลสืบเนื่องในระยะยาวที่จะน าองคก์รพฒันาไปสู่
ความยั่งยืน โดยมุ่งเนน้ให้บุคลากรเกิดประสบการณ ์ทักษะและความสามารถไปในทิศทางตาม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มในยุคที่มีการแข่งขนั (ฉตัรณรงคศ์กัดิ ์สธุรรมดี และจินตกานด ์
สุธรรมดี, 2560, น. 168) เนื่องจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ทุกองคก์รหลีกเลี่ยงไม่ได ้การ
พฒันาองคก์รคือการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกและสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงและทนัต่อสถานการณข์องโลกในปัจจบุนัผ่านวฒันธรรมองคก์ร (เนตรพ์ณัณา 
ยาวิราช, 2558, น. 356) ดังนัน้การพัฒนาทรพัยากรมนุษยใ์หม้ีขีดสมรรถนะความสามารถสงูใน
องคก์รจึงเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์รใหม้ีความสามารถทางการแข่งขนัและเกิดความ
ยั่งยืนในศตวรรษท่ี 21 

แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
ใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มและการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานสงูสดุ โดยมี
ความสัมพันธ์กับเป้าหมายขององค์กรและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรในศตวรรษที่ 21 จะต้องพัฒนาท่ามกลางความหลากหลาย และน าความ
หลากหลายนัน้มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธใ์นการพฒันาบุคลากร (ฉัตรณรงคศ์ักดิ์ สธุรรมดี 
และ จินตกานด ์สุธรรมดี, 2560, น. 177-180) ทั้งนีอ้งคก์รที่มุ่งจะพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันในตลาด ส่วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันกันด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล เพราะ
สมรรถนะความสามารถและศักยภาพของบุคคลเป็นปัจจัยที่ส  าคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถใน
การแข่งขันขององค์กร (พิมลพรรณ เชือ้บางแก้ว, 2554, น. 295) ความท้าทายในการพัฒนา
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บุคลากรในปี ค.ศ. 2020 จึงมีความเชื่อว่า “คนสามารถเปลี่ยนผลการปฏิบติังานขององคก์รและ
ช่วยใหอ้งคก์รมีขีดความสามารถมากขึน้” ดังนัน้มนุษยต์อ้งพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง รูเ้ท่าทัน
และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยการมองพนักงานเป็นศูนย์กลาง ให้
ความส าคัญกับพนักงานจะส่งผลใหก้ับองคก์รมีขีดความสามารถสูงขึน้ (บวรนันท ์ทองกัลยา, 
2563, น. 4-5) และนอกจากนีบ้ริบทของสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) การ
รกัษาและเพิ่มขีดสมรรถนะความสามารถขององคก์รจึงขึน้อยู่กับการมีทรพัยากรบุคคลที่มีขีด
สมรรถนะสงูและพรอ้มปรบัตวัรบัการเปลี่ยนแปลง อย่างพลิกผนั เพราะบุคลากรที่มีสมรรถนะคือ
สินทรพัยท์ี่จะช่วยสรา้งความยั่งยืนใหก้บัองคก์รอีกดว้ย (กนกวรรณ ชชูีพ, 2562, น. 10-12) 

พระราชบญัญัติการอดุมศึกษา พ.ศ. 2562 มีบทบญัญัติที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
ของสถาบนัการศึกษาพยาบาล จะตอ้งเป็นไปเพื่อการพฒันามนุษยใ์หม้ีความเชี่ยวชาญตามสาขา
อาชีพ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศและสามารถแข่งขันไดใ้นเวทีระดับโลก 
สอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2560-2579 ที่มุ่งเนน้ก าลงัคนที่มี
ขีดสมรรถนะความสามารถ ความมุ่งมั่นและความสรรคส์รา้งเป็นกรอบ เพื่อก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาบุคลากรใหม้ีขีดความสามารถในการท างานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน 
เพราะบุคลากรที่มีสมรรถนะความสามารถ ความมุ่งมั่นและความสรรคส์รา้งจะช่วยสรา้งความ
ยั่ งยืนให้กับองค์กร (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2560) ทั้งนี ้ส  านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาไดม้ีการก าหนดสมรรถนะอาจารยใ์นระดบัอดุมศึกษาเพื่อใหอ้าจารย์
ไดพ้ฒันาตนเองใหม้ีความรูใ้นศาสตรส์าขาวิชาของตน สามารถออกแบบและวางแผนการจัดการ
เรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเสรมิสรา้งบรรยากาศการเรียนรูแ้ละสนบัสนนุการเรียนรู ้วดั
และประเมินผลผูเ้รียน สามารถใหข้อ้มลูป้อนกลบัอย่างสรา้งสรรค ์และธ ารงไวซ้ึ่งจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพอาจารย ์(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2561, น. 10) 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากภายนอกประเทศมีผลกระทบต่อองค์กร
การศึกษาของประเทศ และชีใ้หเ้ห็นว่าประเทศไทยยังตอ้งเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผลการจัดการศึกษาของประเทศยังคงมี
ปัญหาในทุกระดับการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพของผู้เรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ สมรรถนะไม่
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดงาน และไม่มีคณุภาพเพียงพอที่จะรองรบัสถานการณก์าร
ลดลงของประชากรและการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอย่างรวดเร็วของประเทศ ดังนัน้แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 จึงเป็นแนวทางส าคญัของการจดัการศึกษาเพื่อใหป้ระชาชนมีโอกาสใน
การศึกษาและพัฒนาความสามารถของตนเองใหเ้ต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล (ส านักงาน
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เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 75-79) ทั้งนี ้บทบาทของส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษายงัมีหนา้ที่รบัผิดชอบด าเนินการพฒันาอาจารยใ์หม้ีสมรรถนะ มีความรูค้วามสามารถ 
และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง สรา้งสรรค์ผลงานทางวิชาการและ
ส่งเสริมการท าวิจยัอย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันาคณุภาพของบณัฑิต (สบุรรณ เอ่ียมวิจารณ ์และสธิุนี 
อัตถากร , 2561, น. 356-357) ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยมุ่งหวังพัฒนา
สมรรถนะและศกัยภาพอาจารยใ์หเ้ป็นผูส้อนมืออาชีพ (คณะกรรมการพฒันาการประกนัคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั , 2562, น. 11-14) สอดคลอ้งกบัสมาคม
เครือข่ายการพฒันาวิชาชีพอาจารยแ์ละองคก์รระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยที่ สนับสนุนใหม้ี
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของอาจารยใ์นระดับอุดมศึกษาอีกดว้ย โดยสรุปแลว้บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาจึงถูกคาดหวังให้มีสมรรถนะสูงขึน้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลกัสตูรที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลใหอ้าจารยต์อ้งมีสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญทัง้ดา้นวิชาการและ
ดา้นวิชาชีพมากขึน้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูเ้รียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู ้ (ปัทมาวรรณ 
จินดารกัษ,์ 2560, น. 231) ซึ่งองคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนดสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาลใหส้ามารถ
ใชท้ฤษฎีส่งเสริมการเรียนรูแ้บบผูใ้หญ่ สามารถพัฒนาหลักสูตร ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานหรือองค์กร สามารถบริหารจัดการและมีภาวะผู้น า (World Health Organization, 
2016) ดังนัน้การจัดการศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ใหม้ีประสิทธิภาพนัน้ อาจารยพ์ยาบาล
จ าเป็นต้องมีสมรรถนะทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
บณัฑิตพยาบาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลก าหนดและมีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 อติญาณ ์ศรเกษตรนิ และคณะ (2562, น. 12)  

สมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของ   
สมสมร เรืองวรบูรณ ์และสุชาดา ปราบมีชัย (2561, น. 132) ไดอ้ธิบายไวว้่าสมรรถนะสากลของ
วิชาชีพพยาบาลที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและช่วยพัฒนาศักยภาพบุคคลที่
เชื่อมโยงกับประสิทธิผลหรือผลการปฏิบติังานในโลกศตวรรษที่ 21 โดยการเตรียมบุคลากรใหม้ี
ความพรอ้มกับสภาพแวดล้อมสังคมและวิถีชีวิตของโลกในอนาคต จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
สมรรถนะสากล เช่น สมรรถนะดา้นวฒันธรรม ดา้นการสรา้งผลิตผลที่มีคณุภาพ และดา้นการเป็น
ผูน้  า เป็นตน้ ใหส้อดคลอ้งกับบริบท ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหก้ารบริการที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน สามารถเทียบเคียงและแข่งขันไดใ้นระดับสากล นอกจากนี ้เยาวเรศ สมทรพัย ์และ
อัชฌา วารีย์ (2562, น. 169) เสนอสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
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ทางการแข่งขันในการสรา้งแบรนดพ์ยาบาลไทยในศตวรรษที่ 21 เช่น สมรรถนะในการดูแลแบบ
ทางเลือกหรือแบบผสมผสาน ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง ความ
เข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาล ยงัเป็นความทา้ทายอย่างยิ่งของอาจารยพ์ยาบาล ซึ่งจะตอ้งท าความเขา้ใจแนวโนม้การ
เปลี่ยนแปลงภาวะสขุภาพของผู้รบับริการในศตวรรษที่ 21 และทิศทางการผลิตบณัฑิต สอดคลอ้ง
กับแนวคิด นันทกา สวัสดิพานิช และพิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ (2563, น. 263) ในการพัฒนา
ผูเ้รียนใหบ้รรลผุลลพัธก์ารเรียนรู ้เนื่องจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งพฒันา
คนใหม้ีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ ปัจจบุนัการศกึษาสาขาพยาบาลศาสตรเ์นน้ความส าคญั
ที่ผลลพัธก์ารเรียนรูแ้ละคณุลกัษณะบณัฑิตที่พงึประสงคใ์หต้อบสนองกับบรบิทและความตอ้งการ
ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นความท้าทายของอาจารย์พยาบาลในการผลิตพยาบาล
วิชาชีพใหม้ีทักษะและสมรรถนะระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางและมีศักยภาพสูงในการ
แข่งขนัในศตวรรษที่ 21 อาจารยจ์ะตอ้งไดร้บัการพฒันาสมรรถนะในศาสตรท์างการพยาบาลและ
ศาสตรก์ารสอน ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียนบรรลผุลลพัธ์การเรียนรูข้องหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตามที่คาดหวงัต่อไป (อมุาสวรรค ์ชหูา และคณะ, 2562, น. 176) 

จากการศึกษาของ Haritha และ Reddy (2017, p. 902) เรื่อง รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะอาจารยพ์ยาบาลในศตวรรษที่ 21 อาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งเป็นบุคคลที่เอือ้อ านวยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า จะต้องมีระบบและกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะอาจารยท์ี่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้สูง มีการพัฒนาตนเอง
และแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เขม้แข็ง มีการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาอาจารยใ์หม้ีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในวิชาชีพและอยู่ไดอ้ย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์พยาบาลจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงและสรา้งโอกาสใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาในวิชาชีพ จะสง่ผลต่อความพงึพอใจในงานและ
การคงอยู่ในวิชาชีพ ทัง้นีก้ารศึกษาของ ยุวดี ศิริยทรพัย์ (2560, น. 201) ไดเ้สนอการแกไ้ขปัญหา
การคงอยู่ของอาจารยพ์ยาบาลในสถาบนัการศึกษาพยาบาล นอกจากเพื่อแสวงหาปัจจยัพืน้ฐาน
ในการด ารงชีวิตจนถึงการยอมรับนับถือจากสังคมแล้ว ยังต้องแสวงหาความมั่นคงและ
ความกา้วหนา้ในสายวิชาชีพซึ่งจะเป็นปัจจยักระตุน้ใหอ้าจารยส์รา้งสรรคผ์ลงานทางวิชาการและ
ท างานไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ หากองคก์รมีแนวโนม้ทิศทางการพฒันาสมรรถนะอาจารยข์องแต่ละ
บุคคลที่มีความชัดเจน เห็นภาพอนาคตความก้าวหน้าในวิชาชีพและไดร้บัการตอบสนองเรื่อง
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน จะช่วยจูงใจให้อาจารย์พยาบาลที่มีสมรรถนะสูงหรือมี
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ความสามารถอยู่กบัองคก์รไดอ้ย่างยาวนาน ลดปัญหาการลาออกและเกิดความผูกพนัต่อองคก์ร 
ดังนั้นองคก์รจะตอ้งตระหนักถึงศักยภาพและความพรอ้มในการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยพ์ยาบาล เพื่อเปิดโอกาสใหอ้าจารยพ์ยาบาลมีบทบาทความรบัผิดชอบในต าแหน่งหนา้ที่
การงานที่สูงขึน้ เพื่อรักษาบุคลากรทางการศึกษาพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถไว้กับ
สถาบนัการศึกษาพยาบาลในระยะยาว โดยสถาบนัการศึกษาพยาบาลที่มีความเขม้แข็งและมี
อาจารยพ์ยาบาลที่มีสมรรถนะสงูจะสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนและสรา้งความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัทางการจดัการศกึษาพยาบาล (วนิดา วาดีเจรญิ และคณะ, 2556, น. 165)  

จะเห็นไดว้่าอาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งเผชิญกบังานที่มีความหลากหลายในศตวรรษที่ 21 
แต่โดยรวมแลว้จะเป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบังานวิชาการเป็นส าคญั อาจารยพ์ยาบาลจึงตอ้งมีการ
เตรียมตัวใหพ้รอ้มและมีความคล่องตัวสูงในการด าเนินกิจกรรมตัง้แต่การสอนนักศึกษา การท า
วิจยัและสรา้งผลงานทางวิชาการ อาจารยพ์ยาบาลจึงตอ้งมีสมรรถนะพืน้ฐาน มีความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบติัการพยาบาลและความเชี่ยวชาญในการท างานดา้นวิชาการในบทบาทของอาจารย์
ระดับอุดมศึกษา สิ่งที่อาจารย์พยาบาลต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจคือ  การจัดการศึกษา
พยาบาลในศตวรรษที่ 21 ที่จะตอ้งปรบับทบาทใหเ้หมาะสมกบัสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ทัง้ดา้นความรูแ้ละดา้นเทคโนโลยีที่ทันสมยัและซับซอ้นในการบริการสุขภาพ ตลอดจนคุณธรรม
และจริยธรรมของผูใ้หบ้ริการและผูร้บับริการ นอกจากนีต้อ้งเผชิญกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ไดคื้อการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ อาจารย์
พยาบาลจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงนี ้เพราะอาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีสมรรถนะสอดคลอ้งกับการ
เปลี่ยนแปลงของผูร้บับริการในศตวรรษที่ 21 (สพุิศ รุ่งเรืองศรี และอดุมรตัน ์สงวนศิริธรรม, 2558) 
นอกจากนีก้ารเปิดสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตรโ์ดยมหาวิทยาลยัรฐับาล เอกชนและสถาบนัพระ
บรมราชชนกในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบนัแนวโนม้การเปิดหลกัสตูรพยาบาลศาสตรโ์ดยมหาวิทยาลยั
ราชภัฏในประเทศไทยมีมากขึน้เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง พบว่ามีมหาวิทยาลยัราชภฏั 12 แห่ง ที่ท า
การเปิดสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต โดยเริ่มเปิดสอนในปี 2550 เป็นตน้มา ภายใตก้าร
รบัรองหลกัสูตรจากสภาวิชาชีพและการก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มุ่ง
ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นในการดูแลด้านสุขภาพและการ
พฒันาคณุภาพชีวิตใหเ้ท่าเทียมและทั่วถึงซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของการพฒันาที่ยั่งยืน หาก
ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์พยาบาล ย่อมส่งผลให้การ
พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลยัราชภัฏบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย น าไปสู่
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ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการขยายการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพและการเปิดหลักสูตรใหม่สาขาพยาบาลศาสตรเ์ป็นจ านวนมาก เป็นเหตุให้
เกิดการขาดความพรอ้มในการเตรียมการสอนและไม่ไดม้ีการเตรียมตวัสู่บทบาทการเป็นอาจารย์
พยาบาล ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นคณุภาพและมาตรฐานวิชาชีพอาจารยพ์ยาบาล  

จากปัญหาดังที่กล่าวมานัน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจสรา้งรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ ซึ่งจะเป็น
รูปแบบการพฒันาอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาลของสงักัดมหาวิทยาลยั
ราชภฏัใหม้ีความสามารถในทิศทางที่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลยั ช่วย
พฒันาใหอ้าจารยพ์ยาบาลมีสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
และผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาจารย์พยาบาลและ
ยกระดับให้มีขีดสมรรถนะความสามารถสูง และสร้างความได้ปรียบทางการแข่งขันของ
สถาบนัการศกึษาพยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัในศตวรรษที่ 21  

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้วตัถปุระสงคไ์ว ้ดงันี ้

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั  

2. เพื่อสรา้งรูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัใน
ศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

3. เพื่อประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
ในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. องคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 จะ

เป็นตัวบ่งชี ้สมรรถนะในการคัดเลือกอาจารย์พยาบาลราชภัฏที่ มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21  

2. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 
ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัใชเ้ป็นเครื่องมือในการสง่เสรมิพฒันาอาจารย์ใหม้ี
สมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 
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3. รูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 
จะช่วยใหอ้าจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัมีศกัยภาพและความสามารถสงู สรา้งความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัระหว่างสถาบนัการศกึษาพยาบาลกลุม่มหาวิทยาลยัราชภฏัและกลุม่อื่น ๆ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ อาจารยป์ระจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 12 แห่ง ในประเทศไทย ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุันทา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏรธ์านี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏร  าไพพรรณี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงครามและมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จ านวน 250 คน  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. กลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะเพื่ อ เพิ่ มขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสังกัด
มหาวิทยาลยัราชภฏั ซึ่งผูว้ิจยัไดม้าจากการสุม่แบบชัน้ภมูิตามสดัสว่น จ านวน 152 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู ้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่ม
วิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิกลุ่มวิชาชีพ และผูท้รงคุณวุฒิกลุ่มพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์ และวิพากษ์
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่  21 ของ
อาจารย์พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 
ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิกลุ่มวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิกลุ่มวิชาชีพ และผูท้รงคุณวุฒิกลุ่มพัฒนา
ทรพัยากรมนษุย ์ซึ่งผูว้ิจยัไดม้าจากการก าหนดคณุสมบติัและท าการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไดแ้ก่ กลุม่ผูบ้รหิารสถาบนัการศึกษาพยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 15 คน และกลุม่
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อาจารย์พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 15 คน ซึ่งผู้วิจัยได้มาจากการก าหนด
คณุสมบติัและท าการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

ขอบเขตของเนือ้หา 
จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ผูว้ิจัยได้องคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาล ประกอบดว้ย 10 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 2) ดา้นการวิจยัและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์3) ดา้นการสื่อสาร
และการท างานเป็นทีม 4) ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5) ดา้นการสอน 6) ดา้นการ
จัดการและภาวะผู้น า 7) ดา้นการพัฒนาหลักสูตร 8) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล 9) ดา้นการ
ปรบัตวัในยคุพหวุฒันธรรม และ 10) ดา้นการพฒันาวิชาชีพ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยันิยามศพัทเ์ฉพาะไว ้ดงันี ้

1. สมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
หมายถึง ความสามารถของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ท าใหอ้งคก์รประสบ
ความส าเร็จสงูกว่าเป้าหมายหรือความคาดหวงัเมื่อเปรียบเทียบกบัสถาบนัการศึกษาพยาบาลอ่ืน 
ๆ เป็นความสามารถที่สูงกว่ามาตรฐานวิชาชีพ สอดคลอ้งกับเป้าหมายองคก์รและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ย 10 ดา้น ดงันี ้

1.1 ด้านการปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง ความสามารถของอาจารยพ์ยาบาล
สงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัที่แสดงออกถึงการเป็นพยาบาลที่ดีในดา้นการปฏิบติัการพยาบาลทาง
คลินิกอย่างมืออาชีพ สามารถวางแผนการจดัการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถใชน้วตักรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางสขุภาพใหเ้ป็นประโยชนต่์อการปฏิบติัการพยาบาล และสามารถจดั
สภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรูใ้นคลินิกเชิงบวก 

1.2 ด้านการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ หมายถึง ความสามารถของ
อาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัราชภัฏที่แสดงออกถึงการมีผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์
เผยแพร ่สามารถคิดวิเคราะหแ์ละใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษท์ าวิจยัหรือสรา้งนวตักรรมเพื่อใหไ้ดอ้งค์
ความรูใ้หม่ ๆ ทางการพยาบาลที่มีคุณค่า และสามารถท างานบนพืน้ฐานของการใชแ้ละอา้งอิง
จากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 

1.3 ด้านการส่ือสารและการท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถของ
อาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสารและสรา้ง
สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลที่มีประสิทธิภาพ สามารถท างานเป็นทีมระหว่างสหสาขาวิชาชีพ การใช้
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ภาษาต่างประเทศสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารอย่างรูเ้ท่าทนัสื่อสารสนเทศและการ
สื่อสารดว้ยดิจิทลัในการท างาน 

1.4 ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  หมายถึง ความสามารถของ
อาจารย์พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจบน
พืน้ฐานของคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
สามารถพัฒนาและธ ารงไวซ้ึ่งความประพฤติและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างของ
การแสดงพฤติกรรมที่อยู่ในขอบเขตของวิชาชีพพยาบาล 

1.5 ด้านการสอน  หมายถึง  ความสามารถของอาจารย์พยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลยัราชภฏัที่แสดงออกถึงการอ านวยความสะดวกในการจดัประสบการณท์างการศกึษา 
สามารถวดัและประเมินผลการเรียนรูด้ว้ยวิธีการที่หลากหลาย สามารถใชเ้ทคนิควิธีการสอนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ทันสมัย สามารถสอนใหผู้เ้รียนคิด ประเมินและตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบและคิดเชื่อมโยงกบัปัญหาจนสรา้งกรอบความรูด้ว้ยตนเอง 

1.6 ด้านการจัดการและภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถของอาจารย์
พยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัราชภัฏที่แสดงออกถึงการเป็นผูน้  าทางคลินิก สามารถใชก้ลยุทธ์น า
การเปลี่ยนแปลงและประสบการณใ์นการพฒันาความรูแ้ละทกัษะเชิงวิชาชีพ สามารถวางแผนเชิง
นโยบายดา้นการศึกษาพยาบาลและการปฏิบติัการพยาบาล สามารถขบัเคลื่อนองคก์รใหป้ระสบ
ผลส าเรจ็ โดยเขา้ใจความซบัซอ้นของการเจรญิเติบโตในประเด็นสขุภาพและกิจกรรมทางสขุภาพ 

1.7 ด้านการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง ความสามารถของอาจารยพ์ยาบาล
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แสดงออกถึงการพัฒนาหลักสูตรทางการพยาบาลที่สอดคลอ้งกับ
แนวโนม้สภาพการณท์ี่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั สามารถน าหลกัสตูรไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพตาม
บริบทของสถาบนัการศึกษา และสามารถประเมินหลกัสูตรเพื่อใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียและผูท้ี่มีอิทธิพลต่อทิศทางการศึกษาพยาบาลเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นสุขภาพ
ของสงัคมไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

1.8 ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ความสามารถของอาจารยพ์ยาบาล
สงักัดมหาวิทยาลยัราชภัฏที่แสดงออกถึงการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลทางการพยาบาลในการจัดการ
เรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลติดต่อสื่อสารและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ สามารถ
วิเคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มูลทางคลินิกเพื่อปรบัปรุงคุณภาพการพยาบาล รูเ้ท่าทันเทคโนโลยี
ดิจิทัลสมัยใหม่และรูเ้ท่าทันความเปลี่ยนแปลง และ สามารถใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการ
ตดัสินใจในการท างาน การบรหิารและน ามาใชใ้นการวางแผนการจดัการศกึษาพยาบาล 
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1.9 ด้านการปรับตัวในยุคพหุวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถของอาจารย์
พยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัราชภฏัที่แสดงออกถึงการยอมรบัความเห็นที่แตกต่างและมีความไว
ต่อการแสดงออกทางวัฒนธรรมของบุคคล สามารถปรับตัวในการท างานให้เข้ากับยุคพหุ
วฒันธรรม มีความตระหนกัรูเ้ก่ียวกบันานาชาติและทนัต่อเหตุการณข์องโลกที่เก่ียวขอ้งกับระบบ
สุขภาพ สามารถเรียนรูถ้ึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการเลือกกิจกรรมการพยาบาลที่
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรม 

1.10 ด้านการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถของอาจารยพ์ยาบาล
สงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัที่แสดงออกถึงการขยายการศึกษาทางการพยาบาล สามารถสรา้งผูน้  า
ทางการพยาบาล สรา้งองคค์วามรูท้ี่สะทอ้นถึงปรชัญาทางการพยาบาล สรา้งทฤษฎีการพยาบาล
เพื่อช่วยพัฒนาองคค์วามรูใ้หม้ีหลักวิชาการและเหตุผลเชิงวิชาการที่สมบูรณม์ีความเป็นสากล 
สามารถพฒันาวิชาชีพ สงัคมและสรา้งการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาพยาบาล 

2. การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง การปรบัปรุง ส่งเสริม และพฒันาความสามารถ
ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงและยกระดับศกัยภาพ
ดา้นความรู ้ทกัษะและความสามารถของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ระหว่างองคก์รสถาบนัการศกึษาพยาบาล 

3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 หมายถึง ข้อความที่แสดงถึงแนวทางในการพัฒนาอาจารย์พยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลยัราชภฏัใหม้ีสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 โดย
รูปแบบประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 ประกอบดว้ยหลกัการของรูปแบบและวัตถุประสงค์
ของรูปแบบ ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ย วัตถุประสงคก์ารพัฒนา สาระการพัฒนา วิธีการพัฒนา และการวดั
และประเมินผล และสว่นที่ 3 ปัจจยัความส าเรจ็ในการน ารูปแบบไปใช ้

4. การประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในศตวรรษที ่21 ด้านความเหมาะสม หมายถึง เป็นการตรวจสอบว่ารูปแบบมี
ความเหมาะสม เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวงัหรือไม่ 

5. การประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในศตวรรษที ่21 ด้านความเป็นไปได้ หมายถึง เป็นการตรวจสอบว่ารูปแบบมี
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัในสถานการณจ์ริงหรือทดลองใชรู้ปแบบในสถานการณจ์ริงได้
หรือไม่ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
1. ผูว้ิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาล ของ  

วิไลวรรณ ทองเจริญ และคณะ (2553) Guy et al. (2011) World Health Organization (2016) 
Zlatanovic, Havnes และ Mausethagen (2017) National League for Nursing (2018) สภาการ
พยาบาล (2561) และแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัใน
ศตวรรษที่ 21 ของ สพุิศ รุ่งเรืองศรี และอดุมรตัน ์สงวนศิริธรรม (2558) นเรศ ปู่ บุตรชา และคณะ 
(2561) สมสมร เรืองวรบูรณ ์และสชุาดา ปราบมีชยั (2561) เยาวเรศ สมทรพัย ์และอชัฌา วารีย ์
(2562) อุมาสวรรค์ ชูหา และคณะ (2562) วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2563) ปัณยตา บัณฑิตกุล, 
สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์  และเมธี  ดิสวัสดิ์  (2562) นันทกา สวัสดิพานิช และพิริยลักษณ ์
ศิรศิภุลกัษณ ์(2563) ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละสรุปเป็นองคป์ระกอบสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาลได ้10 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 2) ดา้นการวิจยัและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 3) ดา้นการ
สื่อสารและการท างานเป็นทีม 4) ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5) ด้านการสอน  
6) ด้านการจัดการและภาวะผู้น า 7) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 8) ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
9) ดา้นการปรบัตวัในยคุพหวุฒันธรรม และ 10) ดา้นการพฒันาวิชาชีพ 

2. การสร้าง รูปแบบ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ สมาน อัศวภูมิ  (2561) ซึ่งอธิบายไว้ว่า
องคป์ระกอบของรูปแบบควรมีขอ้ก าหนดที่ระบุว่า รูปแบบนีส้รา้งขึน้เพื่ออะไร มีการระบุหลกัการ 
แนวคิดหรือทฤษฎี พรอ้มกบัอธิบายพอสงัเขป ซึ่งหวัใจของการวิจยัสรา้งรูปแบบคือ องคป์ระกอบ
หลกัของรูปแบบ เป็นองคป์ระกอบของรูปแบบที่คน้พบจากการวิจยัว่าประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
อะไรบา้ง แต่ละองคป์ระกอบมีสาระส าคญัอย่างไร และมีการระบขุอ้ก าหนดที่เป็นเงื่อนไขส าคญัใน
ความส าเร็จของการน ารูปแบบที่สรา้งขึน้ไปใช ้สรุปประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้1) หลกัการ
ของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) องค์ประกอบหลักของรูปแบบ และ 4) ปัจจัย
ความส าเรจ็ในการน ารูปแบบไปใช ้

3. การประเมินรูปแบบ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ The Joint Committee on Standards of 
Educational Evaluation (1994) เลือกมาใช ้2 ดา้น คือ ดา้นความเหมาะสม หมายถึง เป็นไปตาม
หลกัการ มีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และดา้นความเป็นไปได ้
หมายถึง สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ ประหยดัและคุม้ค่า ดงัภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 



  12 

 

 

 สมรรถนะเพื่อเพิ่มขดีความสามารถ
ทางการแข่งขนัในศตวรรษที ่21 
ของอาจารยพ์ยาบาล  
 
1. ดา้นการปฏิบตัิการพยาบาล 
2. ดา้นการวิจยัและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
3. ดา้นการส่ือสารและการท างานเป็นทีม 
4. ดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. ดา้นการสอน 
6. ดา้นการจดัการและภาวะผูน้  า 
7. ดา้นการพฒันาหลกัสตูร 
8. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 
9. ดา้นการปรบัตวัในยคุพหวุฒันธรรม 
10. ดา้นการพฒันาวชิาชีพ 

 

 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที ่21 
ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
(สมาน อศัวภมูิ, 2561) 
ส่วนท่ี 1 

• หลกัการของรูปแบบ 
• วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ  

ส่วนท่ี 2  
• องคป์ระกอบหลกัของรูปแบบ 

ส่วนท่ี 3 
• ปัจจยัความส าเรจ็ในการน ารูปแบบไปใช ้

 
การประเมินรูปแบบ 

(The Joint Committee on Standard 
of Educational Evaluation, 1994) 

• ดา้นความเหมาะสม 
• ดา้นความเป็นไปได ้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 



  

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้ท าการศึกษาจากหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการและ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 
ของอาจารยพ์ยาบาลและแนวคิดรูปแบบ ซึ่งผูบ้รหิารทางการศึกษาพยาบาลจะตอ้งท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี โดยน าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. บรบิทการจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
2. แนวคิดสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ของ

อาจารยพ์ยาบาล 
2.1 แนวคิดสมรรถนะและการพฒันาสมรรถนะ 
2.2 แนวคิดสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 
2.3 องคป์ระกอบสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาล 

2.3.1 ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 
2.3.2 ดา้นการวิจยัและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
2.3.3 ดา้นการสื่อสารและการท างานเป็นทีม 
2.3.4 ดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.3.5 ดา้นการสอน 
2.3.6 ดา้นการจดัการและภาวะผูน้  า 
2.3.7 ดา้นการพฒันาหลกัสตูร 
2.3.8 ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 
2.3.9 ดา้นการปรบัตวัในยคุพหวุฒันธรรม 
2.3.10 ดา้นการพฒันาวิชาชีพ 

3. แนวคิดการสรา้งรูปแบบ 
4. แนวคิดการประเมินรูปแบบ 
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

5.1 งานวิจยัในประเทศ 
5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. บริบทการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระราชบัญญัติ 

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.  2562 ให้นิยามค าว่า  การอุดมศึกษา 
หมายความว่า “การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขัน้พืน้ฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษา
แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรา้งและเผยแพร่องค์ความรูแ้ละนวัตกรรม ผลิตและพัฒนา
ก าลงัคนในดา้นวิชาการและวิชาชีพชัน้สงู” 

พระราชบญัญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2562 ใหน้ิยามค าว่า สถาบนัอดุมศึกษา หมายความว่า “สถานศึกษาของรฐัในสงักดักระทรวงการ
อดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม และกระทรวงอ่ืนที่จดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่
ไม่รวมถึงสถานศกึษาของรฐัที่มิใช่สว่นราชการ”  

จากพระราชบญัญัติการอดุมศึกษา พ.ศ. 2562 มีบทบญัญัติบางประการที่เก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการศกึษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล ประกอบดว้ย  

มาตรา 5 “การจดัการอดุมศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อบรรลวุตัถุประสงค”์ ดงัต่อไปนี ้
(1) “พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือ

วิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศและสรา้งขีดความสามารถใน
การแข่งขนัในระดบัโลกได”้ 

(2) “พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู ้และทักษะที่จ  าเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถปรบัเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรบัสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความ
รบัผิดชอบต่อครอบครวั ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ ร่วมกันแกปั้ญหาสงัคม และสามารถอยู่
รว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ” 

(3) “ตอบสนองยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บท แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนดา้นการอุดมศึกษา และตอ้งเชื่อมโยงกับการศึกษาใน
ระดบัที่ต  ่ากว่า เพื่อเตรียมความพรอ้มใหก้บัทรพัยากรบุคคลของประเทศในการเขา้รบัการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา รวมทัง้ส่งเสริมใหม้ีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะในการประกอบอาชีพ
ของบคุคลและการศกึษาตลอดชีวิต” 

มาตรา 6 “ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาพฒันาความรู ้จดัการเรียนการสอน การวิจยัและ
การสรา้งนวตักรรม ตลอดจนการปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 5” 

มาตรา 7 “รฐัพึงจัดสรรงบประมาณและทรพัยากรทางการศึกษาใหเ้หมาะสม
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจ าเป็นของสถาบนัอดุมศึกษา และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
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ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ และแผนดา้นการอดุมศกึษา” 

มาตรา 9 “การจดัการอดุมศกึษาตอ้งเป็นไปตามหลกัการ” ดงัต่อไปนี ้
(1) หลกัความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
(2) หลกัเสรีภาพทางวิชาการ 
(3) หลกัความเป็นอิสระ 
(4) หลกัความเสมอภาค 
(5) หลกัธรรมาภิบาล 
(6) หลกัการอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ยทุธศาสตรช์าติเปรียบเสมือนแม่บทหลกัที่เป็นกรอบในการก าหนดนโยบายและแผน 

ในการพัฒนาประเทศ ก าหนดเป้าหมายทิศทางของการพัฒนาประเทศ การบริหารส่วนราชการ
และภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชน ดว้ยการก าหนดยุทธศาสตรช์าติ มีเป้าประสงค ์คือ “ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

การบริหารส่วนราชการแผ่นดินมีองคป์ระกอบส าคัญ 4 ประการ คือ 1) บุคลากรมี
คณุภาพและมีความมุ่งมั่น 2) โครงสรา้งองคก์รมีคณุภาพ 3) การจดัสรรทรพัยากรมีประสิทธิภาพ 
และ 4) กลไกการบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เพื่อใหก้ารบริหารส่วนราชการมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ ส่งผลใหป้ระเทศสามารถแข่งขนั และมีรายไดส้งูจดัอยู่ในกลุ่มประเทศพฒันา
แลว้ คนไทยมีสขุ อยู่ดี กินดี สงัคมมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยทุธศาสตรช์าติในระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร ์ดงันี ้

1. ยทุธศาสตรด์า้นความมั่นคง 
2. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
3. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 
4. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม 
5. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
6. ยทุธศาสตรด์า้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

ยุทธศาสตรส์ านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ของส านักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2560-2579) มุ่งเน้นยุทธศาสตรท์ี่  6 ของ
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี คือพฒันาระบบการบริหารภาครฐั มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนองตอบตามความ
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ตอ้งการของประชาชน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรมของการใหบ้ริการ
สาธารณะ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยยุทธศาสตรข์องส านกังาน ก.พ. 
และยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี “ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครัฐ” สอดคล้องเชื่อมโยงกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดท า
ยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.  2560-2579) ขึ ้น ได้แก่ “การสนับสนุนวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตรช์าติ ดว้ยการผลกัดันและพัฒนาใหภ้าคราชการของประเทศมีคุณธรรมปลอดทุจริต 
เป็นราชการที่สรา้งและสง่เสรมินวตักรรมและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล รวมทัง้กฎหมาย ระเบียบ ขัน้ตอน หลกัเกณฑเ์พื่อใหแ้ต่ละภาคส่วนราชการไดม้า
และรกัษาไวซ้ึ่งคนดีคนเก่งที่มีจิตสาธารณะอย่างเหมาะสม”  

วิสัยทัศน ์
“ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูง ได้รับความ

เชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก” 
พันธกิจ 

“พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารทรพัยากรบุคคลภาครฐั สนับสนุนส่วนราชการ 
พฒันาขา้ราชการ และสง่เสรมิระบบคณุธรรม” 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์
“ภาครฐัที่โปร่งใสปราศจากทุจริต ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพสูง ส่วนราชการที่

ขบัเคลื่อนนวตักรรม ขา้ราชการมีคณุภาพชีวิตที่ดี” 
กลยุทธ ์ 

กลยทุธก์ารเปลี่ยนแปลงระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลภาคราชการ ประกอบดว้ย 
1. “กลยุทธก์ารปรับปรุงระบบการสรรหาเพ่ือให้ส่วนราชการเป็นองคก์ร

ทางเลือกแรกของคนดีคนเก่ง” โดยสรรหาบุคคลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกสเ์ขา้สู่ระบบราชการ 
และการจา้งงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น  

2. “กลยุทธ์การกระจายอ านาจและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ” โดยการบริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีการหมุนเวียน
สบัเปลี่ยนภายในสว่นราชการ 

3. “กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ” โดยการ
บรหิารอตัราก าลงัคนที่มีศกัยภาพและมีคณุภาพ มีระบบการพฒันาสมรรถนะส าหรบัขา้ราชการ มี
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ระบบกลไกการสง่เสริมจรยิธรรม มีกระบวนการด าเนินการทางวินยัและปรบัปรุงกฎหมาย มีระบบ
กรรมการสอบสวนกลางและการใหค้ าปรกึษา  

4. “กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ” โดยพัฒนาระบบ GovID และศูนย์กลางองค์ความรูด้้านการบริหารทรัพยากรระดับ
นานาชาติ รวมถึงการบรูณาการกบัระบบการจา้งงานในประเทศ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างความย่ังยืนในการบริหารองคก์ร 
เนื่องจากสถานการณโ์ลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพลิกผนั (Disruption) 

การเพิ่มศกัยภาพในการบริหารราชการ การใหบ้ริการกับประชาชนจึงขึน้อยู่กับการมีบุคลากรที่มี
คณุภาพและความสามารถพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลง ดงันี ้(กนกวรรณ ชชูีพ, 2562, น. 10-12) 

1. ขีดสมรรถนะสูง  (Competence) สมศักดิ์ ใจเย็น (2562) บรรยายเรื่อง 
“Competency: ขีดความสามารถบนโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 กลา่วว่า การท านายความส าเร็จ
ในการท างานส าหรบัปัจจุบนัและอนาคต ประกอบดว้ยความรู ้(Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
ทศันคติ (Attitude) ในการขบัเคลื่อนการปฏิบติังาน” ดงันัน้ ผูบ้ริหารควรมีการพฒันาสมรรถนะให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง ดงันี ้

1.1 คิดใหญ่และลงมือท าใหท้นัต่อการแข่งขนั 
1.2 ผลกัดนักลยทุธน์ าไปสูก่ารลงมือปฏิบติั 
1.3 สามารถพฒันาและเป็นที่ปรกึษาใหก้บับคุลากรในองคก์ร 
1.4 สามารถจดัการและเลือกใชข้อ้มลูใหต้รงกบัความตอ้งการ 
1.5 สามารถใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.6 มคีวามเขา้ใจมนษุย ์โดยเฉพาะเรื่องคนและเรื่องงานในโลกยคุใหม่ 

2. ความมุ่งมั่น (Commitment) นภเรณู สจัจรกัษ์ ธีระฐิติ (2562) บรรยายเรื่อง 
“Commitment: ความมุ่งมั่นในการขบัเคลื่อนองคก์รสู่เป้าหมาย กล่าวว่า การสรา้งความมุ่งมั่นใน
องคก์รตอ้งอาศยัหลายปัจจยั” ดงันี ้

2.1 ภาวะผูน้  า การมีวิสยัทศันแ์ละการสื่อสารการท างานอย่างชดัเจน 
2.2 การพัฒนาบุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างหลากหลาย และสรา้ง

แรงจงูใจในการท างานที่แตกต่างกนัตามช่วงวยั 
2.3 การสรา้งทีมและการใหค้วามส าคญักบัการเป็นสว่นหนึ่งของทีมที่เขม้แข็ง 
2.4 การสื่อสารกนัในองคก์ร  
2.5 การใหค้วามรูส้กึถึงการเป็นเจา้ของงาน  
2.6 สรา้งโอกาสเพื่อการพฒันาบคุลากรเพื่อสรา้งประสบการณ ์ 
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3. การสรรค์สร้าง (Contribution) ภิรตา ภักดีสัตยพงศ ์(2562) บรรยายเรื่อง 
“Contribution: สรรคส์รา้งงาน ผสานค่านิยม และเป้าหมายของบุคคลกับองคก์ร กล่าวว่า การที่
จะท าใหค้นสรา้งสรรคผ์ลงานไดน้ัน้ตอ้งเขา้ใจความแตกต่างของวยัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อที่จะ
ไดส้รา้งสรรคผ์ลงานไดต้รงกบัความตอ้งการเพื่อการขบัเคลื่อนองคก์ร” ดงันี ้

3.1 การสรา้งแรงจูงใจในการท างานให้กับคนรุ่นใหม่ ได้แก่ 1) สรา้งชีวิต
ส่วนตวัและชีวิตการท างานที่ยืดหยุ่น 2) กล่าวชื่นชมบ่อย ๆ 3) ใชเ้ทคโนโลยีในการท างาน เพราะ
คนรุ่นใหม่เกิดมาพรอ้มกับเทคโนโลยี 4) มีโอกาสหรือเสน้ทางความก้าวหน้า และ 5) ชอบการ
สะทอ้นกลบัผลงานที่รวดเรว็ 

3.2 ค่านิยมองคก์รส่งผลใหบุ้คลากรอยากท างานและรกัในงาน จะน าไปสู่
การสรา้งวัฒนธรรมองคก์รที่ดี โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม สง่ผลท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ร  

3.3 การประสานความร่วมมือภายนอกและภายในองคก์รที่หลากหลายและ
ทั่วถึงคนในองคก์รทกุระดบั จะสง่ผลใหก้ารท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

ก าลงัคนที่มีความเป็นเลิศจะตอ้งมีความสามารถ ความมุ่งมั่นและความสรา้งสรรค ์
สามารถท างานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผนั เพราะคนที่มีความสามารถ ความมุ่งมั่น
และความสรา้งสรรคคื์อ สินทรพัยท์ี่จะช่วยสรา้งความยั่งยืนใหก้บัองคก์ร 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายในประเทศมีผลต่อการจัด

การศึกษา โดยประเทศไทยตอ้งเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่ซบัซอ้น
และคาดเดาไดย้าก ในขณะที่ผลลพัธจ์ากการจดัการศึกษามีปัญหาในเชิงคณุภาพของผูเ้รียน และ
สมรรถนะของผู้ส  าเร็จการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของก าลังแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ และระบบการจัดการศึกษาก็ยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอในปัจจุบนั ที่จะรองรบั
การเขา้สู่สงัคมสงูวัยและการลดลงของประชากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสภาพการแข่งขนัอย่างเสรี
และไรพ้รมแดนในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างไรข้ีดจ ากดัแบบกา้วกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนการศึกษาแห่งชาติที่ก าหนดขึน้จะท าใหป้ระชาชนไดร้บัโอกาสในการศึกษาที่มีคณุภาพ เต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนีม้ีแนวคิดการจัดการศึกษา  
วิสยัทัศน ์พันธกิจ และวัตถุประสงคข์องแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี ้(ส  านักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา, 2560, น. 75-79) 
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แนวคิดการจัดการศึกษาแห่งชาติ (Conceptual Design)  

1. หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน เพื่อใหค้นทุกช่วงวัยมีโอกาสในการศึกษา
และสามารถเรียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต ใหม้ีความรูค้วามสามารถในการด ารงชีวิตและอยู่ในสงัคมร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้สามารถประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัด สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันจะน าไปพัฒนาตนเองและ
ประเทศชาติโดยไม่ปลอ่ยปละละเลยหรือทิง้ใครไวข้า้งหลงั 

2. หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทยีมและท่ัวถึง ส  าหรบัผูเ้รียนทกุกลุม่ ทัง้
กลุ่มปกติ กลุ่มดอ้ยโอกาสและขาดโอกาสเนื่องดว้ยสภาวะทางสงัคมและเศรษฐกิจ ซึ่งรฐัจะตอ้ง
สนับสนุนใหไ้ดร้บัการศึกษาตามความพรอ้มและตามศักยภาพเพื่อความเท่าเทียม มีสิทธิและ
โอกาสเท่ากับเด็กปกติในกรณีที่สามารถเรียนได ้เพื่อใหเ้ขาไดม้ีโอกาสเรียนรู ้ตามระดับความ
บกพรอ่งและสามารถอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคมได ้

3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด ารงชีวิตในสงัคมอย่าง
พอเพียงและมีความสุข ตอ้งพัฒนาใหผู้เ้รียนมีความรู ้ทักษะ โดยยึดหลกัความพอประมาณ ไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน มีเหตุผลในการตัดสินใจ และค านึงถึงผลจากการกระท านั้นอย่าง
รอบคอบ โดยใชค้วามรอบรูใ้นวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง พิจารณาความเชื่อมโยง เพื่อประกอบการ
วางแผนในการปฏิบติั ทัง้ยงัตระหนกัในความเพียร และด าเนินชีวิตโดยใชส้ติปัญญา 

4. หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม เนื่องจากทรพัยากรที่รฐัใชเ้ป็น
จ านวนมากในการจัดการศึกษา เพื่อใหค้รอบคลุมทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุก
ช่วงวยัดว้ยรูปแบบที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความตอ้งการของแต่ละบุคคล รฐัจึงตอ้งสนบัสนนุ
ใหค้วามส าคญักบัการมีสว่นรว่มจากบุคคล กลุม่คน และองคก์รต่าง ๆ ก ากบัติดตามและเสนอแนะ 
การจดัการศกึษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความคาดหวงัของสงัคมโดยรวม 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
“คนไทยทุกคนไดร้บัการศึกษาและเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต

อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21”  

พันธกิจ (Mission) 
1. พฒันากระบวนการและระบบการจดัการศึกษาใหทุ้กคนเขา้ถึงการศึกษาและ

สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เกิดความเสมอภาคแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สอดคลอ้งกบักระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
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2. พัฒนาให้คนไทยมีความรูแ้ละทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. สรา้งความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยการสรา้งสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการ
เรียนรู ้สามารถอยู่รว่มกนัไดอ้ย่างสงบสขุและปลอดภยั  

4. พัฒนาความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปาน
กลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ลดความเหลื่อมล า้ในสงัคม และพฒันาประเทศใหพ้รอ้มรบั
การเปลี่ยนแปลงโลกในศตวรรษท่ี 21  

วัตถุประสงคข์องแผนการศึกษาแห่งชาติ มีดังนี ้
1. เพื่อพฒันาระบบการจดัการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพฒันาใหค้นไทยมีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษที่ 21  
3. เพื่อพฒันาใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรูสู้ก่ารพฒันาประเทศอย่างยั่งยืน  
4. เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวขา้มกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และลด

ความเหลื่อมล า้ในประเทศ 
เพื่อใหแ้ผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุผลวิสัยทัศนแ์ละเป้าหมาย จึงไดก้ าหนดไว ้6 

ยทุธศาสตร ์ดงันี ้
“ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ” 
“ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตและพฒันาก าลงัคน การวิจยั และนวตักรรม เพื่อสรา้ง

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ” 
“ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั และการสรา้งสงัคมแห่งการ

เรียนรู”้ 
“ยุทธศาสตรท์ี่  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง

การศกึษา” 
“ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม” 
“ยทุธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจดัการศกึษา” 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาสู่
การปฏิบติั มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กิดระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน และก าหนดทิศทางการผลิตก าลังคนของประเทศใหม้ี
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ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อจัดการศึกษาใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน และ
สงัคม โดยบทบาทของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา มดีงันี ้

1. ปรับ โครงสร้า ง  ระบบ และกลไกการบริหา รและการจัดการ ของ
สถาบนัอดุมศกึษาตามความเชี่ยวชาญ 

2. ปรบัระบบการบรหิารจดัการที่ตรวจสอบได ้เนน้ธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนร่วมจดัการศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้

มีสมรรถนะที่พงึประสงค ์
4. ปรบักระบวนการพฒันาผูเ้รียนระดบัอดุมศึกษาในสาขาที่สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาประเทศ 
5 ปรบัปรุงการเก็บค่าเลา่เรียนที่สะทอ้นถึงตน้ทุนในสดัส่วนที่เหมาะสม 
6. ด าเนินการในบทบาทอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
มาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นแนวทางส าหรบัองคก์รการศึกษาใชใ้นการพัฒนา

ผูเ้รียนไปสู่ผลลพัธ์ที่พึงประสงค ์โดยสามารถก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ใหเ้หมาะสมกับกลุ่ม
ผูเ้รียนในแต่ละระดับการศึกษาตัง้แต่การศึกษาปฐมวัยจนถึงการอุดมศึกษา ทัง้นีม้หาวิทยาลัย
สามารถก าหนดวิสยัทัศนแ์ละปรชัญาที่เป็นอัตลกัษณ์เฉพาะกับบริบทของมหาวิทยาลยั มีระบบ
และกลไกในการบริหารจัดการบุคลากร หลกัสูตร การเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการศึกษา 
รวมทัง้การพฒันาสมรรถนะอาจารยใ์หม้ีคณุลกัษณะ 3 ประการ ไดแ้ก่ 1. เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู ้ทนัโลก
ดิจิทัลและโลกอนาคต 2. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางปัญญาและการเป็น
ผูป้ระกอบการ และ 3. เป็นพลเมืองที่เขม้แข็ง สามารถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างสนัติ 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
การจัดการศึกษา หมายถึง “กระบวนการพัฒนาคุณภาพของบุคคลและสงัคม เป็น

การใหค้วามรู ้ประสบการณ ์ปลกูฝังค่านิยม และถ่ายทอดศิลปวฒันธรรม โดยการด าเนินการของ
สถาบนัอดุมศกึษาภายใตก้ฎหมาย” (ศิรพิงศ ์รกัใหม่, สิรฉินัท ์สถิรกลุ เตชพาหพงษ์, และพนัธศ์กัดิ์  
พลสารมัย,์ 2559, น. 59-62)  

หน้าที่และอ านาจของสถาบันอุดมศึกษา (พระราชบญัญัติการอดุมศึกษา, 2562, น. 
61-66) 
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ด้านการจัดการศึกษา 
1. “การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึน้ใหม่ตอ้งค านึงถึงเหตุผล ความคุม้ค่า และ

ความจ าเป็นของประเทศ รวมทัง้การขยายโอกาสทางการศกึษา ทัง้นีต้อ้งไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์
ในการแสวงหาก าไรจากการจดัการเรียนการสอน”  

2. “หลกัสตูรการศกึษาที่สภาสถาบนัอดุมศกึษาจะอนมุติัเพื่อใหเ้ปิดสอนไดต้อ้งมี
มาตรฐานไม่ต ่ากว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าดา้นคณุภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอดุมศกึษาก าหนด 
และตอ้งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะขั้นสูง หรือการ
คน้ควา้วิจยัเพื่อพฒันาองคค์วามรูแ้ละเพื่อพฒันาสงัคม”  

3. “สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งใหก้ารศึกษาอย่างเต็มที่กับผูเ้รียน โดยมุ่งพัฒนาให้
ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศทัง้ในดา้นวิชาการหรือวิชาชีพ และเป็นคนดีของสงัคม”  

4. “เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษา ใหร้ฐั
สนบัสนุนระบบสารสนเทศทางการศึกษาขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง ทัง้ที่เป็นของ
รฐัและเอกชน เพื่อความเท่าเทียมในการเขา้ถึงสารสนเทศทางการศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษา” 

5. “สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนอาจร่วมมือกันในการจัด
การศึกษา การวิจัยและการสรา้งนวัตกรรม และในดา้นอ่ืน ๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดในการ
พฒันาทรพัยากรบคุคลของประเทศ”  

6. “สถาบันอุดมศึกษาพึงสรา้งความร่วมมือกับหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคอตุสาหกรรมเพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของสถาบนัอดุมศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียน
ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และ
คณุลกัษณะอื่นใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ”  

7. “หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการอาจไดร้บัสิทธิประโยชน ์เช่น การสนับสนุนดา้นวิชาการและทรพัยากรตามสมควรแก่
กรณี ไดร้บัการเชิดชูเกียรติ สิทธิประโยชนท์างภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร และสิทธิประโยชน์
อ่ืนตามที่รฐัมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอดุมศกึษา เป็นตน้”  

ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
1. “การวิจยัและการสรา้งนวตักรรมจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความ

จ าเป็นของประเทศ เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาและแกปั้ญหาของประเทศไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและ
เพื่อความเจริญงอกงามทางวิชาการ และต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบายและ
คณะกรรมการการสง่เสรมิวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมก าหนด”  
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2. “ให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดท าฐานข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมของประเทศ”  

3. “ส่งเสริมใหม้ีการน าผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้
ประโยชน์ สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านการวิจัยและการสรา้ง
นวัตกรรม การบริหารการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดตั้งกลุ่มวิจัยร่วม การแปล ง
ผลงานวิจยัใหเ้ป็นรูปธรรมระหว่างสถาบนัอดุมศึกษากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น หน่วยงานอ่ืน
ของรฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ”  

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
“สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ ให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการและถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสรา้ง
นวตักรรมแก่ภาครฐั ภาคเอกชน ชุมชน และสงัคม เพื่อน าความรูไ้ปใชป้ระโยชนแ์ละส่งเสริมการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต” 

ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
“สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
วิเคราะห ์สงัเคราะหแ์ละบูรณาการการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของผูเ้รียน” 

สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ ์และสุธินี อัตถากร (2561, น. 356-357) เสนอแนวทางการจัดท า
แผนบริหารทรพัยากรมนุษย์และแผนพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education 
Commission) (2558) ดงันี ้

ระบบการรับอาจารยใ์หม่ 
1. ตอ้งมีการวางแผนจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
2. ตอ้งมีระบบและกลไกการรบัอาจารยใ์หม่ที่มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ 

รวมทัง้มีการพฒันาอาจารยท์ี่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง  
3. ตอ้งมีอาจารยท์ี่มีคณุวฒุิทางการศึกษาและมีต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต ่ากว่า

เกณฑท์ี่หลกัสตูรก าหนด 
ระบบบริหารอาจารย ์

1. สถาบันการศึกษามีงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ทาง
การศกึษาและมีต าแหน่งทางวิชาการ 
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2. ผูบ้ริหารสถาบันการศึกษามีการวางแผนอัตราก าลังใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์มี
ระบบและกลไกในการบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

3. สถาบันการศึกษามีระบบและกลไกในการบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย แผนอัตราก าลัง แผนการรับอาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่ง
ทดแทนกรณีอาจารยล์าไปศกึษาต่อหรือเกษียณอายุ 

4. ในกรณีที่คุณภาพอาจารยแ์ละจ านวนอาจารยไ์ม่เป็นไปตามเกณฑห์ลกัสูตร 
สถาบนัการศกึษาตอ้งมีแผนการบรหิารเพื่อทดแทนอย่างเป็นระบบ 

5. ตอ้งมีแผนการบรหิารความเสี่ยงดา้นอตัราก าลงัและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. ตอ้งมีการระบบุทบาทและหนา้ที่ความรบัผิดชอบของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
7. ต้องมีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมความรู้ความสามารถและ

คณุวฒุิการศกึษา 
8. ตอ้งมีก าหนดระบบและกลไกในการก ากบัภาระงาน 
9. ตอ้งมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการบรหิารอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ชดัเจน 
10. ตอ้งมีระบบในการยกเลิกสญัญาจา้งและการเกษียณอายุอย่างชดัเจน 
11. ตอ้งมีระบบการธ ารงรกัษาและการยกย่องเชิดชอูาจารย ์

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
1. สถาบันการศึกษาตอ้งสนับสนุนและเปิดโอกาสใหอ้าจารยไ์ด้รบัการพัฒนา

ตนเองใหม้ีศกัยภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพ 
2. มีงบประมาณในการพฒันาอาจารยใ์หม้ีศกัยภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
3. มีการควบคุม ก ากับ ส่งเสริมใหอ้าจารยพ์ัฒนาตนเอง  สามารถสรา้งสรรค์

ผลงานทางวิชาการไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
4. มีการเสริมสรา้งบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารยท์ั้งในและระหว่าง

หลกัสตูร 
5. มีการสง่เสรมิการท าวิจยัเพื่อพฒันานกัศกึษา 
6. มีการน าผลจากการประเมินการสอนมาใชพ้ฒันาความสามารถดา้นการสอน 
7. มีระบบการถ่ายทอดประสบการณก์ารสอนจากอาจารยผ์ูอ้าวโุส 
8. มีการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ใหม้ีความสามารถดา้นการวิจัยใน

ระดบับณัฑิตศกึษา 
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ผลทีเ่กิดกับอาจารย ์

1. อตัราการคงอยู่ 
2. ความพงึพอใจต่อการบรหิารหลกัสตูร 
3. จ านวนอาจารยต์ามเกณฑม์าตรฐานของหลกัสตูร 

สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งจัดท าแผนพัฒนาทรพัยากรมนุษยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลเพื่อเป็นแผนที่แสดงแนวทางการจัดการทรพัยากรมนุษยข์องสถาบัน ใหเ้ป็น
ทรพัยากรมนุษยท์ี่มีคณุค่าทัง้กบัสถาบนัและสงัคม ใหส้ามารถปฏิบติังานที่สอดคลอ้งกบัวิสยัทัศน์
ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบนัการศึกษา ในการผลกัดนัการพฒันาสมรรถนะหรือขีดความสามารถ
ของทรพัยากรมนษุยใ์หส้งูขึน้ 

ข้อมูลเบือ้งต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รชักาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไดโ้ปรดเกลา้ตัง้สถาบนัการ

ฝึกหัดครู “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 เป็นแห่งแรก ตั้งอยู่บนถนน
บ ารุงเมือง จงัหวดัพระนคร สงักดักรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ ซึ่งปัจจุบนัคือ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพระนคร โดยมีหนา้ที่ในการผลิตครู จนในปีพทุธศักราช 2461 ไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน
ฝึกหดัครู” และในปีพทุธศกัราช 2509 กระทรวงศึกษาธิการยกฐานะเป็น “วิทยาลยัครู” จนกระทั่ง
ในปีพุทธศักราช 2538 วิทยาลยัครูไดเ้ปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบนัราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัติ
สถาบนัราชภัฏ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดลุย
เดช และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานตราพระราชลญัจกร เป็นตราสญัลกัษณป์ระจ า
สถาบนั โดยมีหนา้ที่ในการพัฒนาทอ้งถิ่น ใหก้ารศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งต่อมาในปี
พทุธศกัราช 2547 ไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลยัราชภฏั” อย่างเป็นทางการตามพระราชบญัญัติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 โดยมีหนา้ที่ส  าคญัดงันี ้

“…เป็นสถาบนัอดุมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น โดยมีวตัถุประสงคแ์ละภาระหนา้ที่
ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพืน้ฐานของภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทยและภมูิปัญญาสากล เพื่อสรา้งและพฒันาองคค์วามรู ้สรา้งบณัฑิต
ที่มีความรูคู้่ความดี สรา้งส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสรา้งความ
เขม้แข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยั ชุมชนและองคก์รอ่ืนเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื ้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทอ้งถิ่น ทัง้นีโ้ดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในทอ้งถิ่นและสงัคม...” 
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มหาวิทยาลยัราชภัฏมีพันธกิจส าคัญคือ “การพัฒนาทอ้งถิ่น” โดยมีภาระหนา้ที่ใน
การส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศบนพืน้ฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 38 แห่ง โดยเปิดท าการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิต ทัง้หมด 12 แห่ง ดงันี ้มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏรธ์านี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัร  าไพพรรณี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดบัอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั, 2562, น. 11-14) 

ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น ได้จัดท ายุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปี ขึน้มา จากการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลยัราชภฏัทัง้หมด เพื่อใหส้ามารถขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น บนพืน้ฐานของแต่ละมหาวิทยาลยัราชภฏั
น าไปสูผ่ลสมัฤทธิ์ตามเปา้หมายของยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย 4 ประเด็นยทุธศาสตร ์ดงันี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน โดยการเนน้ใหชุ้มชนทอ้งถิ่นไดร้บั
การพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้มและการศกึษา ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์ดงันี ้

1. วางแผนพัฒนาเชิงพืน้ที่ร่วมมือกับผูว้่าราชการจังหวัด และด าเนินโครงการ
ตามศกัยภาพและพนัธกิจของมหาวิทยาลยั โดยการก าหนดเป้าหมาย เวลา ในการด าเนินการทุก
ขัน้ตอนอย่างเป็นรูปธรรม  

2. ประสานความร่วมมือกับภายนอกองค์กรและภายในมหาวิทยาลัย ในการ
ด าเนินโครงการใหบ้รรลเุปา้หมาย 

3. บรูณาการการเรียนการสอนกบัการวิจยั และการพฒันาทอ้งถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเป้าหมายคือ ผลิตบณัฑิตครู

ให้มีอัตลักษณ์ สามารถเข้าสู่วิชาชีพและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และมีคุณลักษณะ 4 
ประการ ดงันี ้

1. ปรบัปรุงหลกัสตูรใหบ้ณัฑิตมีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรบัและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประเทศ 

2. พฒันาใหม้ีความเป็นมืออาชีพ 
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3. บ่มเพาะนกัศึกษาครุศาสตร ์ศึกษาศาสตร ์ใหม้ีสมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจิต
วิญญาณความเป็นครู และมีคณุลกัษณะที่ส  าคญั ไดแ้ก่ 1) มีทศันคติที่ดี 2) มีพืน้ฐานชีวิตที่มั่นคง 
3) มีงานท า และ 4) เป็นพลเมืองดี  

4. การด าเนินการตามขอ้ 1-3 โดยก าหนดเป้าหมายเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ 
ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อสรา้ง
ความมั่นคงใหก้ับประเทศดว้ยการบูรณาการองคค์วามรูสู้่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น การ
ยกระดบัคณุภาพบณัฑิตใหส้อดรบักับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตดว้ย คณุลกัษณะ 4 ประการ 
และอาจารยม์ีความเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ไดร้บัการยอมรบัทัง้ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ประกอบดว้ย 6 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ 

1. ปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นรูปแบบสหวิทยาการ ทนัสมยั และตอบสนองต่อการ
พฒันาทอ้งถิ่นและการพฒันาประเทศ 

2. พฒันาศกัยภาพผูส้อนใหเ้ป็นมืออาชีพ 
3. พฒันาหอ้งปฏิบติัการ อปุกรณก์ารเรียนรูเ้พื่อสนบัสนนุการผลิตบณัฑิต 
4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ห้อยู่ในรูปแบบของการบูรณาการกับการ

ท างาน สรา้งจิตส านึกและทกัษะในการพฒันาทอ้งถิ่น 
5. ผลิตบณัฑิตใหม้ีทกัษะในศตวรรษที่ 21 และมีคณุลกัษณะ 4 ประการคือ 1) มี

ทศันคติที่ดี  2) มีพืน้ฐานชีวิตที่มั่นคง 3) มีงานท า และ 4) เป็นพลเมืองที่ดี  
6. ท าแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเป้าหมาย

เชิงคณุภาพและปรมิาณ รวมถึงเวลาและขัน้ตอนในการด าเนินการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  มีเป้าหมายเป็น

สถาบนัการศึกษาเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นที่ไดร้บัการยอมรบัในระดับชาติและระดับนานาชาติ และมี
ระบบการบรหิารที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ 

1. ส่งเสริมการเป็นคนดีและพัฒนาใหเ้ป็นคนเก่ง มีความรูค้วามสามารถและ
ศกัยภาพอย่างเต็มที่ 

2. ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาทอ้งถิ่น และการสรา้ง
ทรพัยส์ินทางปัญญาเชิงพาณิชย ์

3. สรา้งเครือข่ายความรว่มมือกบัองคก์รภายในประเทศและต่างประเทศ 
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4. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณอย่างโปร่งใส ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มาตรฐานการศกึษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 5 มาตรฐาน ดงันี ้

มาตรฐานที ่1 ด้านผลลัพธผ์ู้เรียน ประกอบดว้ย 
1.1 บณัฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผูส้ะทอ้นคุณภาพของหลักสูตร มี

ทกัษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต  
1.2 ผู้ เ รียนมีทักษะในศตวรรษที่  21 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม 

และมีลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ  
1.3 ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง เข้มแข็ง กล้าหาญ ยึดมั่นในความ

ถกูตอ้ง และจงรกัภกัดีต่อสถาบนัหลกัของชาติ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่

สามารถสรา้งสรรคน์วตักรรมหรือทรพัยส์ินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกบัสภาพสงัคม เศรษฐกิจ หรือ
สิ่งแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศตาม อตัลกัษณ์
ของสถาบนั และมีการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 

มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ ใหบ้รกิารวิชาการที่เหมาะสมกบับริบท 
ตามความตอ้งการหรือปัญหาของทอ้งถิ่นตามความเชี่ยวชาญ สามารถบรูณาการกบัพนัธกิจอ่ืน ๆ 
เพื่อพัฒนาใหชุ้มชนทอ้งถิ่นสามารถน าไปใชป้ระโยชนท์ี่เป็นรูปธรรม เกิดผลกระทบเชิงบวกและ
สรา้งคณุค่าใหก้บัสงัคม 

มาตรฐานที ่4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยบรูณาการกับการ
เรียนการสอน การบรกิารวิชาการและการวิจยั การสืบสานองคค์วามรู ้เขา้ใจในศิลปวฒันธรรมไทย
ท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สามารถสรา้งโอกาสและมลูค่าเพิ่มใหก้บัชมุชนทอ้งถิ่น 
และสงัคม 

มาตรฐานที ่5 ด้านการบริหารจัดการ ประกอบดว้ย 
5.1 มหาวิทยาลยัมีหลกัสูตรที่เนน้การบูรณาการระหว่างพนัธกิจต่าง ๆ เพื่อ

สรา้งบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยและความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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5.2 มหาวิทยาลยัมีการบรหิารงานตามวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ เป็นไปตามหลกั
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ยืดหยุ่น และคล่องตัว โดยค านึงถึงความเป็นอิสระทางวิชาการ และมี
ประสิทธิภาพ   

5.3 มหาวิทยาลัยมีการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิที่กระทรวงศกึษาธิการก าหนด  

2. แนวคิดสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที ่21 ของ
อาจารยพ์ยาบาล 

2.1 แนวคิดสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะ 
ความเป็นมา 

David C. McClelland (1973) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ให้ก าเนิดความคิด
เรื่องสมรรถนะ โดยเขียนบทความ “Testing for Competence Rather Than for Intelligence” ใน
วารสาร American Psychologist โดยแมคคลีแลนดไ์ดอ้อกมาต่อตา้นการใชแ้บบทดสอบเชาวน์
ปัญญา (IQ) โดยชี ้ให้เห็นโทษของการใช้แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาตลอดจนเกรดเฉลี่ยใน
สถาบนัการศึกษาและในสถานประกอบการ เช่น แบบทดสอบท านายเกรดในโรงเรียนไดดี้แค่เพียง
ระยะเวลาสั้น ๆ เพราะส่วนหนึ่งของแบบทดสอบก็มาจากข้อสอบในโรงเรียน นอกจากนี ้
แบบทดสอบเชาวนปั์ญญาก็วดัความสามารถเพียงบางอย่างซึ่งไม่สามารถท านายความส าเร็จใน
งานได ้ค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างเชาวนปั์ญญากบัผลการท างานเป็นเพียงแค่ผลเทียมจากวิธีการวิจยั
หรือกระบวนการทดสอบเท่านั้น และยังมีอคติความล าเอียงอันเกิดจากปัจจัยจากทางสังคม
เศรษฐกิจ และเป็นภาระหน้าที่ รับผิดชอบของแมคคลีแลนด์ที่ต้องน าเสนอทางเลือกซึ่งมี
สาระส าคญัว่า การทดสอบที่ดีที่สดุคือ การสุ่มตวัแทนมาจากตวัแปรเกณฑ ์(Criterion Sampling) 
เช่น หากจะรบัพนกังานขบัรถก็ควรใหท้ดสอบการขบัรถไม่ใช่ท าแบบทดสอบในกระดาษ อย่างไรก็
ตามการได้มาซึ่งการสุ่มตัวแปรเกณฑ์ต้องใช้การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ซึ่งควรมีการ
วิเคราะหพ์ฤติกรรมการท างานอย่างแทจ้รงิ ไม่ไดม้าจากวิจารณญาณของหวัหนา้งานแต่ฝ่ายเดียว 
การสุ่มตวัแทนมาจากตัวแปรเกณฑน์ีต้อ้งท าโดยมีรากฐานทางทฤษฎีและทางปฏิบติัและตอ้งท า
อย่างละเอียดรอบคอบ นอกจากนีแ้บบทดสอบควรออกแบบมาเพื่อวัดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่
บคุคลไดเ้รียนรูม้า และลกัษณะที่ทดสอบตอ้งมีวิธีการในการพฒันาลกัษณะดงักลา่วอย่างเปิดเผย
ชัดเจน โดยที่แบบทดสอบตอ้งประเมินสมรรถนะ (Competency) ที่เก่ียวกับผลงานจริง ซึ่งตอ้ง
จ าแนกผูท้ี่ประสบความส าเร็จออกจากผูท้ี่ไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งจะช่วยท านายพฤติกรรม
ส าคัญ ๆ ไดดี้กว่าใชแ้บบทดสอบเดิม จากขอ้เสนอแนะและทัศนะดังกล่าวไดร้บัความสนใจเป็น
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อย่างมากแต่ก็ไม่ใช่นกัจิตวิทยาทัง้หมดที่จะเห็นดว้ย การน าสมรรถนะไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์ขอ้พึงระวังและข้อควรปฏิบัติในการน าสมรรถนะไปใชใ้นองค์กร  ซึ่ง อานนท์ 
ศกัดิว์รวิชญ ์(2547, น. 57-78) สรุปไวด้งันี ้ 

การน าสมรรถนะไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการทรพัยากรมนษุย ์ 
การน าสมรรถนะไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการทรพัยากรมนุษย ์หลกัการ

ส าคญัคือ ตอ้งใหค้นที่มีสมรรถนะนัน้ไดท้ างานตามสมรรถนะที่ตนถนัดหรือมีความสามารถ ไดม้ี
โอกาสพัฒนาสมรรถนะของตนใหเ้ต็มขีดความสามารถ สามารถน าไปใชไ้ดใ้นทุกกระบวนการ
จดัการทรพัยากรมนษุย ์ดงันี ้

1. การวางแผนทรพัยากรมนษุย ์เพื่อเตรียมการใหอ้งคก์รมีบุคลากรที่
มีศกัยภาพ มีสมรรถนะเพื่อตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร โดยควรเป็นคู่คิดทางกลยุทธ ์เมื่อ
องค์กรมีทิศทางเคลื่อนที่ทางกลยุทธ์ไปในทิศทางใด ก็ควรที่จะมีคนที่มีสมรรถนะสอดคล้อง
สง่เสรมิองคก์รในการแข่งขนัได ้

2. การบริหารค่าจ้างและการประเมินค่างาน โดยน าสมรรถนะมา
ก าหนดค่างานในต าแหน่งงานนัน้ ๆ น าคะแนนจากการจดัอนัดบัมารวมกนัเพื่อก าหนดคะแนนรวม
ของแต่ละงาน ส าหรบัการบรหิารค่าจา้งเงินเดือนตอ้งค านึงถึง 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 1) การจ่ายตาม
ต าแหน่งบทบาท 2) การจ่ายตามผลงาน และ 3) การจ่ายตามสมรรถนะ 

3. การสรรหาและการคดัเลือก ในการสรรหาหากมีการสรรหาภายใน
ก็ควรจะมีการวดัสมรรถนะของบุคลากรที่จะไดร้บัการสรรหาว่ามีสมรรถนะที่เหมาะสมสอดคลอ้ง
กับต าแหน่งงานหรือไม่ เช่นเดียวกัน ในการคัดเลือกบุคลากรใหม่ก็เป็นการสมควรที่จะเลื อก
บคุลากรที่มีสมรรถนะตรงกบัต าแหน่งงาน 

4. การฝึกอบรมและพัฒนา โดยองค์กรควรมีแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของแต่ละคน โดยการวิเคราะหต์ าแหน่งงานและสมรรถนะที่ควรจะในต าแหน่งนัน้ ท าให้
องค์กรทราบความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี และออกแบบโปรแกรมการ
ฝึกอบรมและพฒันาไดต้รงตามความตอ้งการจ าเป็น 

5. การวางแผนสายอาชีพและการสืบทอดต าแหน่ง  การที่บุคคล
ตอ้งการความเติบโตกา้วหนา้ในสายงาน หากองคก์ารมีการวางเสน้ทางอาชีพของแต่ละคนจะท า
ใหค้นเหล่านัน้สามารถพัฒนาตนเองไดอ้ย่างไร เช่นเดียวกนัในการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารต้อง
ทราบว่าในแต่ละต าแหน่งที่จะมีการสืบทอดต้องมีการพัฒนาสมรรถนะอย่างไร ทั้งนี ้การวัด
สมรรถนะของแต่ละคน จะท าใหรู้จ้กัตนเองและท างานไดต้ามสมรรถนะที่เหมาะสมกบัตนเอง 
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6. การบริหารผลการปฏิบั ติงาน  จะต้องมีหลักการที่ ส  าคัญ 
ประกอบด้วย 1) การวางแผนคนให้เหมาะกับงานและความสามารถหรือสมรรถนะ แต่ต้องมี
เป้าหมายที่ทา้ทายเพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจ 2) การโคช้และจัดการผลการปฏิบติังาน หากพบว่าคนมี
สมรรถนะไม่พอก็จ าเป็นตอ้งพัฒนาสมรรถนะที่จ  าเป็นในการท างานนั้น ๆ ตามความเหมาะสม 
และ 3) การประเมินและการปฏิบติังาน ควรพิจารณาความทุ่มเทหรือผลลพัธส์ดุทา้ยในการท างาน 

7. การโยกยา้ย การเลื่อนต าแหน่ง การเลิกจา้ง หากทราบสมรรถนะ
ของแต่ละคนและสมรรถนะแต่ละต าแหน่ง จะช่วยใหก้ารโยกยา้ยหรือการเลื่อนต าแหน่งเป็นไป
อย่างเหมาะสม และการเลิกจา้งบุคคลที่มีศกัยภาพไม่เพียงพอและสมรรถนะนัน้ไม่อาจพฒันาได ้
แต่แนวคิดของการพฒันาสมรรถนะจะพฒันาคนไปตามสมรรถนะใหค้นไดท้ างานตามสมรรถนะ
ของตน 

ขอ้พงึระวงัและขอ้ควรปฏิบติัในการน าสมรรถนะไปใช ้
1. การก าหนดสมรรถนะต้องเป็นไปตามหลักเหตุผล มีทฤษฎีมา

รองรับและต้องเก่ียวข้องกับงาน โดยหลักการแล้วการก าหนดสมรรถนะควรจะท าโดยให้มี
ความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลกับผลการปฏิบติังานนัน้ ๆ ซึ่งก็คือ หากเลือกคนที่มีสมรรถนะนัน้ ๆ แลว้
สามารถท าใหผู้ท้ี่ไดร้บัการคดัเลือกนัน้ท างานไดเ้ป็นอย่างดี 

2. การน าแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใชต้อ้งไดร้บัการตรวจความตรง 
โดยเฉพาะความตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) ว่าสามารถจ าแนกออกระหว่างคนที่
ท างานดีมากกบัคนที่ท างานไดโ้ดยเฉลี่ยหรือไม่ หากไม่สามารถจ าแนกไดก้็อาจตรวจความตรงร่วม
สมัย (Concurrent Validity) คือวัดทั้งสมรรถนะและตัวแปรเกณฑคื์อ ผลการปฏิบัติงานในเวลา
เดียวกนัว่ามีสหสมัพนัธก์นัหรือไม่ 

3. การก าหนดสมรรถนะไม่สามารถวัดสมรรถนะได้จริงและไม่
สามารถพิสจูนไ์ดว้่าสมรรถนะนัน้มีความตรง ดงันัน้การสรา้งเครื่องมือวดัสมรรถนะจะตอ้งอาศยัผู้
ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรูแ้ละมีเครื่องมือส าหรบัวัดความตรงซึ่งควรจะท าเพื่อใหส้ามารถน า
สมรรถนะที่พฒันาขึน้น ามาใชไ้ดจ้รงิ 

4. การท าสมรรถนะควรน ามาใชใ้หค้รบทัง้กระบวนการในการจดัการ
ทรพัยากรมนษุย ์ซึ่งตอ้งเขา้ใจว่าเราใชค้นใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตามสมรรถนะที่แต่ละคนมี โดยใช้
ใหเ้หมาะกบังานและสมรรถนะของแต่ละคน ใหค้นแต่ละคนไดแ้สดงและพฒันาสมรรถนะที่มีอยู่
ภายในตนออกมาไดอ้ย่างเต็มที่ จะช่วยใหอ้งคก์รเกิดประสิทธิภาพในการใชค้นหรือจัดการคนได้
อย่างเต็มที่ 
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5. การน าสมรรถนะมาใช้ องค์กรจะต้องมีวิธีการในการพัฒนา
สมรรถนะของแต่ละคนที่ชัดเจน โดยเฉพาะควรท ากับสมรรถนะที่สามารถพฒันาไดโ้ดยง่ายก่อน 
องคก์รควรมีการท าการพัฒนาสายอาชีพและการสืบทอดต าแหน่ง มีการจัดท าแผนการพัฒนา
รายบุคคล ซึ่งนอกจากจะท าใหอ้งคก์รมีแผนการและทิศทางในการพัฒนาคนที่ชัดเจน ยังท าให้
บคุคลทราบจุดอ่อน จดุแข็งของตนเอง และมีประโยชนใ์นการใหแ้ต่ละคนไดม้ีความรูส้กึที่อยากจะ
พฒันาตนเอง เพื่อใหเ้กิดการพฒันาองคก์ร โดยที่แต่ละคนมีโอกาสเติบโตไปพรอ้มกับการเติบโต
ขององคก์รได ้

6. สมรรถนะเป็นสิ่งที่ดีหากน ามาใช ้แต่การบอกค่าความตรงเป็นค่า
สหสมัพันธ์เป็นสิ่งที่ผูบ้ริหารบางคนไม่ทราบหรือไม่ตอ้งการ ดังนัน้ถา้จะมีการน าสมรรถนะมาใช้
จริงจะตอ้งสามารถค านวณเป็นเงินที่องคก์รควรจะไดร้บัไดห้รือทางเศรษฐศาสตร ์อาจเรียกว่า 
อรรถประโยชน ์หากสามารถแสดงหลักฐานความคุม้ค่าในทางการเงินออกมาได ้จะท าใหฝ่้าย
บริหารทรพัยากรมนุษยไ์ดร้บัการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารในการน าสมรรถนะไปใชง้านจริงใน
องคก์ร 

เมื่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลง มีภาวะการแข่งขนักันที่สงูขึน้ ท าใหก้ารท างานหรือลกัษณะงานมีการเปลี่ยนแปลง 
องคก์รตอ้งมีการทบทวนสมรรถนะอยู่อย่างสม ่าเสมอว่า สมรรถนะที่มีอยู่ยงัคงใชไ้ดดี้หรือไม่และมี
ความตรงที่สามารถแยกคนที่ท างานกบัคนที่ไม่ท างานออกจากกนัไดห้รือไม่ในปัจจบุนั 

ความหมาย 
แมคเคิลแลนด์ (McClelland, 1973) ใหค้วามหมายค าว่า สมรรถนะ หมายถึง 

“บุคลิกลกัษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลกัดนัใหปั้จเจกบุคคลนัน้ สรา้งผลการ
ปฏิบติังานที่ดี หรือตามเกณฑท์ี่ก าหนดในงานที่ตนรบัผิดชอบ” 

สมนึก ทองเอ่ียม (2550, น. 49) ให้ความหมายค าว่า สมรรถนะ หมายถึง 
“คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลในการน าความรู ้ทักษะ และความช านาญไปใช้ในการ
ปฏิบติังานในความรบัผิดชอบใหบ้รรลผุลส าเรจ็และเป็นที่ยอมรบั” 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (2553) ให้ความหมายค าว่า 
สมรรถนะ หมายถึง “คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็นคุณลกัษณะร่วมของขา้ราชการพล
เรือนทัง้ระบบ เพื่อเป็นการหลอ่หลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พงึประสงคร์ว่มกนั” 
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พรชัย เจดามาน และคณะ (2560, น. 213) ให้ความหมายค าว่า สมรรถนะ 
หมายถึง “คณุลกัษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตวับุคคล ซึ่งจะเป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลสามารถสรา้งผล
การปฏิบติังานในงานที่รบัผิดชอบใหส้งูกว่าเกณฑห์รือเปา้หมายที่ก าหนดไว”้ 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  (2561) ใหค้วามหมาย
ค าว่า สมรรถนะ หมายถึง “คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะ ความสามารถ
และคณุลกัษณะอื่น ๆ ที่ท าใหบ้คุคลนัน้สามารถสรา้งผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าบคุคลอื่น ๆ ในองคก์ร” 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2561) ใหค้วามหมายค าว่า สมรรถนะ หมายถึง 
“ความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมและการกระท าในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้
ประสบความส าเร็จ โดยประยุกตใ์ช้ความรู ้ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนมีใหเ้หมาะสม
สอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมและวฒันธรรมในสถานการณท์ี่หลากหลาย” 

สภาการพยาบาล (2561) ให้ความหมายค าว่า สมรรถนะ หมายถึง “ความรู้ 
ความสามารถ และเจตคติของพยาบาลวิชาชีพในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่พยาบาลวิชาชีพทั่วไป 
พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพที่ส  าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางคลินิก 
ผูเ้ชี่ยวชาญ (APN) (ไดร้บัวฒุิบตัรหรือหนงัสืออนุมัติแสดงความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการ
พยาบาล)” 

สรุปค าว่า สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคลหรือ
คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรม ความรู ้ทกัษะและความสามารถที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมและการ
กระท า ซึ่งน าไปใชก้บังานในความรบัผิดชอบใหบ้รรลผุลส าเรจ็และเป็นที่ยอมรบัของบุคลอื่น ๆ ใน
องคก์ร 

ประเภทสมรรถนะ 
สมนึก ทองเอ่ียม (2550, น. 52) เสนอประเภทสมรรถนะ โดยแบ่งออกเป็น 4 

ประเภท ดงันี ้
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นความสามารถที่ตอ้งมีร่วมกัน 

ภายในองคก์รที่จะน าไปสู่ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขัน และเป็นความสามารถที่บุคลากรทุกคนใน
องคก์รตอ้งมีเพื่อสนบัสนนุใหพ้นัธกิจส าเรจ็  

2. สมรรถนะในงาน (Functional Competency) เป็นความสามารถที่ ใช้
เฉพาะในต าแหน่งงานนัน้ ๆ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบคุลากรที่ปฏิบติังานในต าแหน่งนัน้ ๆ มีความสามารถ
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน  
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3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) เป็นความสามารถที่
สะทอ้นถึงทศันคติ ความเชื่อ ความรู ้ทกัษะความสามารถเฉพาะบุคคล สามารถท าในสิ่งที่โดดเด่น
กว่าบคุคลอื่น  

4. สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) เป็นคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมการแสดงออกของบคุคลในการน าความรู ้ทกัษะ และความช านาญในการบรหิารงาน
ในความรบัผิดชอบใหส้  าเรจ็และเป็นที่ยอมรบั 

องคป์ระกอบสมรรถนะ 
แมคเคิลแลนด ์ก าหนดองคป์ระกอบสมรรถนะ ซึ่งประกอบดว้ย 5 สว่น ดงันี ้(กอง

บรหิารงานบคุคล มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม, 2562, น. 5) 
1. ความรู ้ 
2. ทกัษะ  
3. เจตคติ ค่านิยม  
4. บคุลิกลกัษณะประจ าตวัของบคุคล  
5. แรงจงูใจ/ เจตคติ  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2561, น. 10) ก าหนดองค์ประกอบ
สมรรถนะอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ 1) ความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาของตน และ 2) ความรูใ้นศาสตรก์ารสอนและการจดัการเรียนรู ้ 

2. สมรรถนะ (Competencies) ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1) ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ้2) ด าเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 3) สรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน และ 4) วดัและประเมินผล และใหข้อ้มลูปอ้นกลบัอย่างสรา้งสรรค ์

3. ค่านิยม (Values) ประกอบดว้ย 2 มิติ ไดแ้ก่ 1) คุณค่าในวิชาชีพอาจารย ์
และการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ 2) การธ ารงไวซ้ึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย ์

นอกจากนีม้ีการก าหนดระดับสมรรถนะของอาจารยใ์นการจดัการเรียนการสอน
โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงันี ้

1. สามารถออกแบบกิจกรรม สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ โดย
ค านึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน สามารถวัด ประเมินผลและน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงวิธีการจดัการเรียนรู ้ 
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2. เป็นผูม้ีสมรรถนะในระดับที่ 1 และสามารถจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับ
กลุม่ผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และสามารถใหค้ าปรกึษาแก่เพื่อนอาจารยใ์นศาสตรส์าขาวิชานัน้ได ้

3. เป็นผูม้ีสมรรถนะในระดบัที่ 2 และสามารถออกแบบการเรียนรูข้า้มศาสตร ์
สามารถน าผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ เป็นพี่เลีย้งและที่ปรึกษาในองคก์รดา้นการ
จดัการเรียนรู ้

4. เป็นผูม้ีสมรรถนะในระดบัที่ 3 และสามารถออกแบบการเรียนรูข้า้มศาสตร ์
มีสว่นรว่มในการก าหนดนโยบายในการจดัการเรียนรู ้เป็นที่ยอมรบัของคนในองคก์รระดบัชาติและ
นานาชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้ าหนดสมรรถนะและระดับของ
สมรรถนะอาจารยใ์นระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ใหเ้ป็นมืออาชีพ 
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นหลักในการคิดพัฒนาอาจารย์ตามความต้องการของ
สถาบนัอดุมศกึษาแต่ละแห่งต่อไป 

แนวคิดสมรรถนะ 
แนวคิดสมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแนวคิดที่สามารถน าไป

ประยุกตใ์ชเ้พื่อพัฒนาบุคลากรและองคก์รใหป้ระสบผลส าเร็จตามต าแหน่งงานและพนัธกิจของ
องคก์รมากที่สดุ ดงันัน้ควรเปลี่ยนแปลงสมรรถนะเมื่อองคก์รมีการเปลี่ยนแปลงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
และยุทธศาสตรใ์หม่ขององคก์ร การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะนัน้สามารถกระท าไดคื้อ เมื่อพันธกิจ 
และลักษณะงานขององค์กรเปลี่ยนแปลง และเมื่อบุคลากรมีสมรรถนะที่สมบูรณ์แล้ว ดังนั้น
สมรรถนะของบุคลากรในองคก์รจะท าใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดเมื่อท าใหอ้งคก์รเหนือกว่าคู่แข่งและ
บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว ้ซึ่งสมรรถนะในระบบบริหารทรพัยากรบุคคลในราชการพลเรือน หมายถึง 
“คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะ ความสามารถและคณุลกัษณะอ่ืน ๆ ที่
ท าใหบุ้คคลนัน้สามารถสรา้งผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าบุคคลอ่ืน ๆ ในองคก์ร” และไดก้ าหนดประเภท
ของสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้(กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม, 
2562, น. 14-16) 

1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถึง “คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรม
ของบุคลากรทุกต าแหน่ง ซึ่งสถาบนัอดุมศึกษาก าหนดขึน้เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่
พงึประสงคร์ว่มกนัในองคก์ร” ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 

1.1 การมุ่งผลสมัฤทธิ์หรือแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์  
1.2 บรกิารท่ีดีหรือจิตในการใหบ้รกิาร  
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1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพหรือความเชี่ยวชาญในอาชีพ  
1.4 ความถกูตอ้งชอบธรรมหรือการมจีรยิธรรม  
1.5 ความรว่มแรงรว่มใจหรือการท างานเป็นทีม  

2. สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบติั (Functional Competencies) 
หมายถึง “คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเฉพาะส าหรบัสายงานหรือต าแหน่ง เพื่อสนบัสนนุให้
บุคลากรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหนา้ที่และส่งเสริมใหส้ามารถปฏิบัติภารกิจใน
หนา้ที่ไดดี้ยิ่งขึน้” ประกอบดว้ย 16 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 

2.1 การคิดวิเคราะห ์ 
2.2 การมองภาพองคร์วม  
2.3 การใสใ่จและพฒันาผูอ่ื้น  
2.4 การสั่งการตามอ านาจหนา้ที่  
2.5 การสืบเสาะหาขอ้มลู  
2.6 ความเขา้ใจขอ้แตกต่างทางวฒันธรรม  
2.7 ความเขา้ใจผูอ่ื้น  
2.8 ความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ  
2.9 การด าเนินการเชิงรุก  
2.10 การตรวจสอบความถกูตอ้งตามกระบวนงาน  
2.11 ความมั่นใจในตนเอง  
2.12 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน  
2.13 ศิลปะการสื่อสารจงูใจ  
2.14 สนุทรียภาพทางศิลปะ  
2.15 ความผกูพนัที่มีต่อสว่นราชการ  
2.16 การสรา้งสมัพนัธภาพ  

3. สมรรถนะทางการบริหาร  (Managerial Competencies) หมายถึ ง 
“คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดส าหรบัต าแหน่งประเภทผู้บริหารเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางการบริหารให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ” 
ประกอบดว้ย 6 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 

3.1 สภาวะผูน้  า  
3.2 วิสยัทศัน ์ 



  37 

3.3 การวางกลยทุธภ์าครฐั  
3.4 ศกัยภาพเพื่อน าการปรบัใช ้ 
3.5 การควบคมุตนเอง  
3.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน 

ส าหรับต าแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ก าหนด
สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ ดงันี ้

1. การมุ่งผลสมัฤทธิ์หรือแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ หมายถึง “ความมุ่งมั่นจะปฏิบติั
หนา้ที่ราชการใหดี้หรือใหเ้กินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนีอ้าจเป็นผลการปฏิบติังานที่ผ่านมา
ของตนเอง หรือเกณฑว์ดัผลสมัฤทธิ์ท่ีส่วนราชการก าหนดขึน้ อีกทัง้ยงัหมายรวมถึงการสรา้งสรรค ์
พฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายที่ยากและทา้ทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผูใ้ด
สามารถกระท าไดม้าก่อน” 

2. บริการที่ ดีหรือจิตในการให้บริการ หมายถึง  “ความตั้งใจและความ
พยายามของขา้ราชการในการใหบ้รกิารต่อประชาชน ขา้ราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง” 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง “ความสนใจใฝ่รู ้สั่งสม
ความรูค้วามสามารถของตนในการปฏิบติัหนา้ที่ราชการดว้ยการศึกษาคน้ควา้และพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใชค้วามรูเ้ชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้กับการปฏิบัติ
ราชการใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์” 

4. การยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม หมายถึง “การด ารงตน
และประพฤติปฏิบัติอย่างถูกตอ้งเหมาะสมทัง้ตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
และจรรยาขา้ราชการเพื่อรกัษาศกัดิ์ศรีแห่งความเป็นขา้ราชการ” 

5. การท างานเป็นทีม หมายถึง “ความตัง้ใจที่จะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นส่วน
หนึ่งของทีม หน่วยงานหรือส่วนราชการ โดยผูป้ฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นตอ้งมีฐานะ
หวัหนา้ทีม รวมทัง้ความสามารถในการสรา้งและรกัษาสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม” 

นอกจากการประเมินสมรรถนะอาจารยแ์ลว้ ส าหรบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามไดม้ีการประเมินผลการปฏิบติังาน ทัง้หมด 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นการสอน 
2. ดา้นการพฒันานกัศกึษา 
3. ดา้นการวิจยั 
4. ดา้นการผลิตผลงานวิชาการ 
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5. ดา้นการบรกิารวิชาการ 
6. ดา้นการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
7. ดา้นการบรหิาร 
8. ดา้นอ่ืน ๆ เช่น การด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธาน

หลกัสตูร ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร เป็นตน้ 
แนวคิดสมรรถนะของสภาการพยาบาล ไดจ้ัดท าสมรรถนะกลางของพยาบาล

และการผดงุครรภใ์นทุกระดบันี ้อาศยัสมรรถนะผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
(ระดบัปรญิญาตรี) ที่จดัท าเป็นประกาศสภาการพยาบาล ลงวนัที่ 9 กนัยายน 2552 สมรรถนะของ
ผูป้ฏิบติัการพยาบาลขัน้สงู สภาการพยาบาล (2555) และจากการทบทวนวรรณกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน The Essentials of Master’s Education in Nursing March 21, 2011 ของ American 
Association College of Nursing (AACN) โดยให้ความหมายของค าว่า สมรรถนะ หมายถึง 
“ความรู ้ความสามารถ และเจตคติของพยาบาลวิชาชีพในระดับต่าง ๆ” ตัง้แต่พยาบาลวิชาชีพ
ทั่วไป พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพที่ส  าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททาง
คลินิก ผูเ้ชี่ยวชาญ (APN) (ไดร้บัวุฒิบตัรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางการพยาบาล) โดยประกาศสมรรถนะของอาจารยพ์ยาบาลที่สอดคลอ้งกับคณุสมบติัพืน้ฐาน
ของอาจารยพ์ยาบาล ผู้ที่ส  าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล ประกอบด้วย 8 
สมรรถนะหลกั ดงันี ้(สภาการพยาบาล, 2561) 

สมรรถนะที ่1 ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย 
1. มีคณุธรรม จรยิธรรมเชิงวิชาการ 
2. เสนอและมีสว่นรว่มเชิงนโยบายทางสขุภาพที่เป็นธรรม  
3. สามารถวิเคราะหแ์ละตดัสินใจบนพืน้ฐานของจริยธรรมและคณุธรรม

ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4. ใหค้  าปรกึษาดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
5. สร้างความเป็นธรรมในการบริการสุขภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
สมรรถนะที ่2 ด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

1. สามารถจัดการรายกรณีผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาซับซ้อน โดย
บูรณาการศาสตร์ศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับศาสตรท์างการพยาบาล ประสบการณ์ หลักฐานเชิง
ประจกัษ ์และเทคโนโลยีที่ทนัสมยั โดยค านึงถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม 
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2. เลือกใชเ้ครื่องมือในการประเมินภาวะสขุภาพ และการจดัการผลลพัธ์
ทางการพยาบาลที่รบัผิดชอบ รวมทัง้ผลลพัธข์องระบบการดแูล 

3. สามารถสอน ชี ้แนะ ฝึกทักษะ เสริมพลัง และพัฒนาศักยภาพให้
ผูป่้วย/ ผูใ้ชบ้รกิารและครอบครวั สามารถประเมินและจดัการปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถสอน ชีเ้นะ เป็นพี่เลีย้งและตน้แบบในการปฏิบติัของบุคลากร
ในทีมสขุภาพ 

5. ประเมินและคาดการณ์ปัญหาของผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการที่รับผิดชอบ 
สามารถจดัการทางการพยาบาลไดท้นัเหตกุารณ ์

6. สามารถช่วยท าหตัถการ/ ทกัษะที่ตอ้งการความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
7. ตระหนักถึงหลักความปลอดภัยและหลักคุณภาพมาใชใ้นการดูแล

ผูป่้วยท่ีรบัผิดชอบ 
8. สามารถวิเคราะหแ์ละประยุกตภ์ูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาใชใ้นการจดัการ

ทางการพยาบาล 
สมรรถนะที ่3 ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 

1. สรา้ง และปกปอ้งภาพลกัษณว์ิชาชีพ 
2. มีความใฝ่รู ้ศกึษาคน้ควา้ สามารถวิเคราะหป์ระเด็นปัญหาของวิชาชีพ

ดว้ยตนเอง 
3. มีวฒันธรรมในการท างานที่มุ่งความเป็นเลิศ 

สมรรถนะที ่4 ด้านภาวะผู้น า การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ 
1. เป็นผูน้  าทางคลินิก สามารถรเิริ่มการเปลี่ยนแปลงได ้
2. มีความรูแ้ละทักษะของภาวะผู้น าทางคลินิกในการบูรณาการองค์

ความรู ้เพื่อสง่เสรมิคณุภาพบรกิารและการดแูลอย่างปลอดภยั 
3. ท างานร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพและผู้ที่ เก่ียวข้อง สร้าง/ รักษา

สมัพันธภาพ สื่อสาร ประสานงาน ท างานร่วมทีม และปรึกษากับทีมวิชาชีพ เพื่อการจัดการดแูล
อย่างมีคณุภาพและปลอดภยั 

4. สามารถบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการได้ง่าย
ครอบคลมุและทั่วถึง 

สมรรถนะที ่5 ด้านวิชาการและการวิจัย 
1. สามารถคิดเชิงวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ ใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์ ท า

วิจยั สรา้งนวตักรรม และน าเสนอรายงานผ่านสื่อสิ่งพิมพท์างวิชาการ หรือสื่ออ่ืน ๆ 
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2. สามารถท าวิจัยทางคลินิก เพื่อปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลทาง
คลินิก 

3. สามารถเขียนและเผยแพรบ่ทความทางวิชาการทางคลินิก 
สมรรถนะที ่6 ด้านการส่ือสารและสัมพันธภาพ 

1. สื่อสารกับผู้ป่วยที่มีความเครียดสูงและมีปัญหาซับซ้อน รวมทั้ง
ครอบครวัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประสานทมีสขุภาพ เพื่อใหเ้กิดผลลพัธท์ี่ดีต่อผูป่้วย/ ผูใ้ชบ้รกิาร 
3. สื่อสาร เผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนความรูใ้หม่ ๆ ทั้งในระดับ

องคก์รระดบัชาติและนานาชาติ 
สมรรถนะที ่7 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1. สามารถสืบคน้ขอ้มูล และวิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือ เพื่อน าไปสรา้ง
แนวปฏิบติัในการปรบัปรุงคณุภาพการพยาบาล 

2. สามารถประมวลผลทางคลินิก เพื่อจดัการกบัความเสี่ยงและปรบัปรุง
คณุภาพการบรกิาร 

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารในการประสานการดูแล
อย่างต่อเนื่อง 

สมรรถนะที ่8 ด้านสังคม 
1. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสงัคม เพื่อปรบัปรุงระบบ

การพยาบาล และระบบบรกิารสขุภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
2. มีส่วนร่วมในการชี ้น าสังคมในด้านสุขภาพ และพิทักษ์สิทธิให้กับ

ผูป่้วย/ ผูใ้ชบ้รกิาร 
จะเห็นไดว้่าการที่อาจารยพ์ยาบาลจะสามารถรบัผิดชอบไดต้ามสมรรถนะหลกั 

อาจารยต์อ้งไดร้บัการพฒันาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องใหม้ีสมรรถนะหลกัดงักล่าว เพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูร้บับริการในโลกศตวรรษที่ 21 ที่มีความซบัซอ้นและรุนแรง และเพื่อสรา้งความ
เขม้แข็งของวิชาชีพพยาบาล 

แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะ 
วัตถุประสงค ์

อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม (2553) เสนอวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยพ์ยาบาลดา้นวิชาชีพพยาบาลที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการศึกษาเป็น
พืน้ฐานของการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดความเป็นวิชาชีพที่สมบรูณม์ากขึน้ และในทาง
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กลบักนัการพฒันาวิชาชีพการพยาบาลดา้นการศกึษาที่กวา้งไกลจะช่วยใหอ้าจารยพ์ยาบาลแต่ละ
คนมีโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาวิชาชีพไดม้ากขึน้ เนื่องจากการศึกษาจะช่วยพัฒนา
ศกัยภาพในการประกอบวิชาชีพดว้ยสมรรถนะที่ดีทัง้ดา้นการบริการพยาบาล การวิจยั การบริหาร
และองคก์รวิชาชีพ สามารถสรุปได ้ดงันี ้ 

1. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้
สอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบวิชาชีพสขุภาพอื่น ๆ และเกิดประโยชนอ์ย่างแทจ้รงิต่อผูร้บับริการ 

2. เพื่อพฒันาศาสตรเ์ฉพาะสาขาของพยาบาลขึน้เป็นองคค์วามรูเ้ฉพาะ เพื่อ
ใชใ้นการปฏิบติัการพยาบาลที่มีลกัษณะและความส าคญัชดัเจนยิ่งขึน้ 

3. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เอือ้ต่อการพัฒนา
วิชาชีพดา้นอ่ืน ๆ  

วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 
มณฑาทิพย ์สรุินทรอ์าภรณ์ และอวยพร ตณัมขุยกุล (2550, น. 24) เสนอวิธีการ

พฒันาสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาล ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงันี ้
1. ดา้นการสอน ประกอบดว้ยกิจกรรมการไดร้บัโอกาสศึกษาต่อ การเขา้รบั

การอบรมเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรูแ้ละวิธีการสอน และสนบัสนุนการคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

2. ดา้นการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ประกอบดว้ยกิจกรรมการจัด
กิจกรรมสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในเรื่องการเป็นผูถ้่ายทอดความรู ้การเป็นผูจ้ดัการ
โครงการ และการจดัประชมุเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการบรหิารจดัการโครงการ 

3. ดา้นการวิจยั ประกอบดว้ยกิจกรรมการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกบัการวิจยั การจดักิจกรรมสนบัสนนุการน าหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปใช ้

4. ดา้นการบริการทางวิชาการแก่สงัคม ประกอบดว้ยกิจกรรมการเป็นผูจ้ัด
โครงการสนบัสนุนใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในชุมชนและสงัคม การจดักิจกรรมสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการเป็นผู้จัดโครงการพัฒนา
ศกัยภาพ 

5. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประกอบดว้ยกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชมรมอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภายในหน่วยงาน การเป็นผูจ้ัดโครงการ
สรา้งจิตส านึกในการธ ารงรกัษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการจัดกิจกรรม
สนบัสนนุการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในเรื่องการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาลดังกล่าว จะช่วยเป็นแนวทางให้
อาจารยแ์ละผูบ้ริหารปรบัปรุงและพฒันาอาจารยพ์ยาบาลใหม้ีสมรรถนะในการปฏิบติัหนา้ที่ตาม
ภารกิจไดเ้หมาะสมและมีความต่อเนื่อง สง่ผลใหก้ารจดัการศึกษาทางการพยาบาลมีคณุภาพมาก
ยิ่งขึน้ 

แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะ 
Rothwell (2007) เสนอแนวคิดการพฒันาสมรรถนะ ดงันี ้(เลิศชยั สธุรรมานนท์, 

2560, น. 102-111) 
การพฒันาสมรรถนะมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน 

ซึ่งแนวความคิดการเรียนรูแ้บบ 70 : 20 : 10 ของ Lombardo และ Eichinger (2000) สรุปไดว้่า 
ความกา้วหนา้ในการพฒันา 70 % เกิดจากประสบการณใ์นงาน (On the job) เช่น การมอบหมาย
งานความรบัผิดชอบ มอบหมายงานเฉพาะกิจ มอบหมายงานใหม่หรือเพิ่มความทา้ทาย 20 % 
เกิดจากการสอนงานและระบบพี่เลีย้ง การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั และ 10 % เกิดจากการอบรมอย่าง
เป็นทางการ นอกจากนีก้ารเตรียมความพรอ้มขององคก์รจ าเป็นตอ้งจัดรูปแบบการปฏิบติัเชิงรุก 
รองรบัการพฒันาในทกุรูปแบบ ซึ่ง Armstrong (2012) แบ่งออกเป็น 5 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุ่มการเรียนรูข้ององคก์ร (Organizational learning) เป็นกลยุทธ์ใน
การพัฒนาองคก์รเพื่อใหอ้งคก์รยกระดับขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ใหทุ้นมนุษยม์ีศักยภาพสูง
พอที่จะรบัมือกับกับการแข่งขันได ้โดยมีกลยุทธ์การส่งเสริมองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้
ประกอบดว้ย 5 ส่วนไดแ้ก่ การพัฒนาการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ การส่งเสริมใหม้ีการทดลอง
ปฏิบติั การเรียนรูจ้ากประสบการณ ์การเรียนรูจ้ากผูอ่ื้น และการท าใหค้วามรูม้ีการถ่ายเทอย่าง
รวดเรว็ เกิดการจดัระบบใหผู้อ่ื้นเขา้ถึงได ้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การน าความรูก้ลบัไปใช ้และเกิด
การสะสมองคค์วามรูใ้หม่อย่างต่อเนื่อง 

2. กลุ่มการพัฒนาในระดับปัจเจกบุคคล ( Individual development) 
ประกอบดว้ย 4 วิธีหลกั ดงันี ้

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง (Self learning) เพื่อใหเ้ป้าหมายและ
แผนงานที่ไดร้บัมอบหมายบรรลผุล โดยองคก์รจะตอ้งสนบัสนนุปัจจยัเอือ้และแหลง่การเรียนรูเ้พื่อ
การบรหิารผลงานของตนเองได ้

2.2 การสอนงาน (Coach) เป็นการพัฒนาตัวต่อตัวเพื่อช่วยใหผู้ ้รบั
การสอนงานไดพ้ัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรือกลยุทธ์การ
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สอนงานโดยการทบทวนการปฏิบติังาน โดยเฉพาะการสอนงานจากโคช้ผูบ้ริหารเพื่อเตรียมความ
พรอ้มผูบ้รหิารต่อไป 

2.3 การเป็นพี่เลีย้ง (Mentor) เป็นกระบวนการช่วยเหลือแนะน า การ
จัดการกับอุปสรรค โดยผูร้บัการสอนสามารถเรียนรูใ้นงานและปรบัปรุงการท างานใหบ้รรลุผล
ส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

2.4 การเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
เฉพาะรายบุคคลอย่างไม่จ ากดัทัง้เรื่องเวลาและสถานที่ผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งช่วยใหก้ารเรียนรู้
มีประสิทธิภาพจากหลากหลายรูปแบบ 

3. กลุม่การฝึกอบรม (Training) ประกอบดว้ย 2 วิธีหลกั ดงันี ้
3.1 การจดัโปรแกรมการเรียนรูฝึ้กอบรมไปพรอ้มกบัการลงมือปฏิบติั 

และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นระหว่างการปฏิบติังาน มีหลกัการส าคญัคือ สถานที่ท างานคือแหล่ง
เรียนรู ้การจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานเอือ้ต่อการเรียนรู ้และการเรียนรูเ้กิดขึน้ไดทุ้กเวลาที่ไม่
เป็นทางการก็ได ้

3.2 การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการที่แยกจากการท างานปกติ คือ มี
การจดัท าโปรแกรมฝึกอบรม บริหารการฝึกอบรมโดยอ านวยความสะดวก สถานที่ วิทยากรและมี
การติดตามการฝึกอบรม 

4. กลุ่ มพัฒนาผู้น าและผู้บ ริหาร  (Leadership and management 
development) เป็นการพฒันากลุม่ที่มีความเฉพาะ เนื่องจากการพฒันาผูน้  าและผูบ้รหิารตอ้งการ
การพัฒนาความรู้ความสามารถในมิติที่มีความซับซ้อนกว่ าการพัฒนาในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ประกอบดว้ย การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสรา้งแรงจูงใจ การโนม้นา้ว การบริหารงานเป็น
ทีม การจดัการองคก์ร การบรหิารบคุคลและการบรหิารคณุภาพ ทัง้หมดอาจพฒันาในระหว่างการ
ปฏิบติังาน ผ่านการฝึกอบรม การศกึษา การสอนงาน หรือการเป็นพี่เลีย้ง และยงัสามารถใชว้ิธีการ
พฒันาองคก์รโดยการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร การสรา้งทีมงาน และการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 

5. กลุม่เรียนรูแ้บบผสมผสาน (Blend learning) เป็นการพฒันาทรพัยากร
มนุษยแ์บบผสมผสานจากหลากหลายรูปแบบที่ท าใหก้ารพฒันามีประสิทธิภาพ เช่น ส่งเสริมการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง การอบรม การสอนงาน เป็นตน้ ซึ่งส่วนใหญ่การพัฒนาทรพัยากรมนุษยม์กัใช้
รูปแบบการเรียนรูแ้บบผสมผสาน ขึน้อยู่กับการเลือกผสมผสานระหว่างรูปแบบไหนจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ ถือเป็นความสามารถในการบรหิารเชิงกลยุทธ ์
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สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (สมาคม ควอท) (2561) จัดท าแผนเพื่อผลักดันใหก้ารพัฒนาวิชาชีพอาจารยแ์ละ
องคก์รระดบัอดุมศกึษาเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิด ดงันี ้

1. ผลกัดนัใหส้ถาบนัอดุมศึกษามีหน่วยงานพฒันาวิชาชีพอาจารย ์การเรียน
การสอน และพฒันาองคก์รอย่างเป็นรูปธรรม 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย/ สถาบัน มีการด าเนินการตาม
นโยบาย การจดัตัง้หน่วยงานพฒันาวิชาชีพอาจารย ์ตามตวัชีว้ดัของการประกนัคณุภาพการศึกษา
ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

1.2 ขยายค าอธิบายในตัวชี ้วัดของส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาในดา้นการประเมินคณุภาพภายใน ใหร้วมถึงการพฒันาวิชาชีพอาจารย ์

1.3 เสนอใหส้  านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ก าหนดคณุลกัษณะ
อาจารยท์ี่พึงประสงค/์ ร่างกรอบคณุสมบติัของอาจารย ์และเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอาจารย ์และก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

1.4 ก าหนดแนวปฏิบติัที่ดี เป็นนโยบายของสถาบนัในการพฒันาวิชาชีพ
อาจารยด์า้นการจดัการเรียนการสอน 

1.5 ก าหนดการพฒันาตนเองในดา้นการเรียนการสอนเป็นหนึ่งในภาระ
งานของอาจารย ์

1.6 ก าหนดใหม้ีการประเมินผลการสอนโดยผูเ้รียน 
1.7 เสนอใหส้  านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประสานงานกับ 

กพ. ในการก าหนดนโยบายใหอ้าจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาที่ไดร้บัทุนไปศึกษาใน/ ต่างประเทศ
ตอ้งไดป้ฏิบัติหน้าที่ในการเป็น teaching assistant ในแต่ละสถาบนั อย่างนอ้ย 1 semester ใน
ระหว่างที่ศกึษาอยู่ในต่างประเทศ 

2. สรา้งความเขม้แข็งใหก้บัแม่ข่ายในการพฒันาวิชาชีพอาจารยต์ามภูมิภาค
ต่าง ๆ 

2.1 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ผ่านเครือข่ายเพื่อการ
พฒันา อดุมศกึษาทัง้ 9 เครือข่าย 

2.2 สนับสนุนแม่ข่ายในดา้นงบประมาณ วิทยากรในการจัดอบรม และ
การฝึกอบรมบคุลากรของแม่ข่าย (Training for the trainers) 
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3. คน้หาแหล่งที่มีความช านาญ ในดา้นต่าง ๆ และส่งเสริมใหม้ีการขยาย
แนวคิด วิธีการ เป็นเครือข่ายทั่วประเทศ 

3.1 คน้หาผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญ ในดา้นการก าหนดคณุลกัษณะอาจารยท์ี่
ดี การพฒันาวิชาชีพอาจารย ์mentoring system และวิธีการจดัการเรียนการสอน 

3.2 จัด ให้มี ฐ านข้อมู ล แหล่ ง ที่ มี ค ว าม เ ชี่ ย ว ช าญ ใน เ ว็ บ ไ ซ ต์  
www.thailandpod.net  

3.3 จัดใหม้ีรางวัลแก่บุคคล/ หน่วยงาน/ สถาบันที่มี best practice ใน
ดา้นต่าง ๆ 

3.4 จัดใหม้ีคลินิกรบัปรึกษาในดา้นการพฒันาวิชาชีพอาจารย ์(ตามแม่
ข่ายหรือ center of excellence) 

3.5 จัดเวทีสญัจรในการน าเสนอ best practice ดา้นการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย ์

4. จดักิจกรรมเพื่อเป็นการระดมสมอง และเปลี่ยนประสบการณ ์
4.1 จดัประชมุวิชาการเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู ้
4.2 จดัท าสื่อ (e-journal) เพื่อเผยแพร่ความรูแ้นวคิดต่าง ๆ และเป็นเวที

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้โดยพฒันาใหเ้ขา้สูฐ่านขอ้มลูระดบันานาชาติ  
4.3 จดัท า e-newsletter เพื่อสื่อสารแนวคิดและข่าวสารต่าง ๆ 

5. สรา้งตน้แบบหลกัสตูรการพฒันาวิชาชีพอาจารย ์
5.1 สรา้งหลกัสตูรส าหรบัอาจารยใ์หม่ สรา้งหลกัสตูร refreshing course 

ส าหรบัอาจารยท์ี่ปฏิบติังานอยู่แลว้ เพื่อใหส้ามารถพฒันาการเรียนการสอนใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 
5.2 จดัอบรมอาจารยใ์หม่ ทัง้ที่ไดร้บัทุนของ สกอ. และอาจารยห์ลกัสตูร 

refresh ส าหรบัอาจารยท์ี่ปฏิบติัหนา้ที่อยู่แลว้ 
5.3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมเทคนิควิธีการในการจัดการ

เรียนการสอน 
6. สนบัสนนุใหม้ีการท าวิจยัดา้นการเรียนการสอน 

6.1 ผลักดันใหก้ารวิจัยทางการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
วิชาการ 

6.2 สนับสนุนทุนใหม้ีการน าเสนอผลงานการวิจยัทางการเรียนการสอน
ในระดบันานาชาติ 
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6.3 สนบัสนนุใหม้ี mentoring system 
7. สรา้งความรว่มมือกบัเครือข่ายพนัธมิตรต่างประเทศ 

7.1 ท า MOU กับสถาบัน/ เครือข่ายในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน
บคุลากร 

7.2 เชิญวิทยากรจากต่างประเทศมารว่มในการประชมุวิชาการ 
7.3 สร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์กับ

ต่างประเทศในระดบัต่าง ๆ ทัง้ระดบัประเทศและระดบัมหาวิทยาลยั 
Agustini, Amanah & Harmen (2014) เสนอแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย ์โดยท าการศกึษาเรื่อง “The Lecturer Empowerment for Increasing Work Productivity 
of Management Lecturer through Development of Learning Material in Medan City” จาก
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกต การทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือ อินเตอร์เน็ตและ
ผลงานวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างาน (work productivity) ได้แก่ ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรม ดังนั้นกิจกรรมการพัฒนาที่ช่วยเพิ่มขีดสมรรถนะ
ความสามารถใหอ้าจารย ์ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม ดงันี ้

1. การประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการเรียนรูล้กัษณะของผูป้ระกอบการ มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาความรูข้องอาจารย ์

2. การรา่งกิจกรรมการเรียนรูต้ามลกัษณะของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย 3 
วิชา ไดแ้ก่ การบรหิารจดัการ การจดัการทรพัยากรมนษุย ์และการจดัการการตลาด 

3. การประชุมปรึกษาระหว่างผู้ที่มีส่วนไดส้่วนเสียกับผูส้อนในการประเมิน
การวางแผนและการด าเนินการ การบรรยายลักษณะผู้ประกอบการกับการบริหารจัดการ
ทรพัยากรมนษุยแ์ละการตลาด 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการของชุดการเรียนรู้โมดูล (Module) เพื่อเพิ่ม
ความรูข้องอาจารยเ์ก่ียวกบัวิธีการพฒันาชุดการเรียนรูโ้มดลู 

5. การประชมุปรกึษาระหว่างทีมอาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบัการบรรยายการสอน 
ซึ่งมีความส าคญัอย่างมากในการเสรมิสรา้งศกัยภาพของอาจารย ์และการพฒันาสื่อการเรียนรู ้ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) เสนอแนวคิดการพัฒนา
สมรรถนะอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดงันี ้(เพชราวลยั ถิระวณัฐพงศ์ 
และ ปัญจป์พชัรภร บญุพรอ้ม, 2558, น. 38) 
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1. การผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนการศึกษา ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ส  าคัญในการพัฒนาอาจารย์ ที่ผ่านมามีการจัดสรรทุนเพื่อศึกษาต่อทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่ยงัขาดระบบและการบรหิารจดัการที่ดี  

2. การพัฒนาใหอ้าจารยเ์ป็นนักวิจัยมืออาชีพ โดยสนับสนุนทุนเพื่อการท า
วิจยั ที่ผ่านมาไดม้ีความร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ในเรื่องการจดัสรรทุนให้
อาจารย์รุ่นใหม่และรุ่นกลาง ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์เป็นท่ีน่าพอใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังให้
ความส าคญักบัทนุวิจยัหลงัปรญิญาเอกและทุนพฒันากลุม่วิจยั 

3. การสรา้งเครือข่ายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหรือองค์กรในต่างประเทศ เพื่อ
ยกระดบัคณุภาพงานวิจยัและศกัยภาพของนกัวิจยั การสนบัสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารยแ์ละการ
จดัประชมุวิชาการกบัเครือข่ายทางวิชาการ 

เพชราวลยั ถิระวณัฐพงศ ์และปัญจป์พชัรภร บุญพรอ้ม (2558, น. 33-39) เสนอ
แนวคิดการพฒันาสมรรถนะอาจารยใ์นสถาบนัอดุมศกึษา การพฒันาอาจารยเ์ป็นกระบวนการเชิง
ระบบ เป็นการท าหน้าที่เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านความรูค้วามสามารถในการท างาน โดยการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทิศทางทางที่สอดคลอ้งกับนโยบายของสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อใหเ้ป็น
สถาบนัการศึกษาที่มีความสามารถในการพฒันาดา้นการเรียนการสอนโดยแทจ้ริง ซึ่งการพฒันา
สมรรถนะจะเนน้ผลสมัฤทธิ์ในการปฏิบติังานดา้นการสอนเป็นหลกั ควบคู่กบัพนัธกิจดา้นการวิจยั 
การบรกิารวิชาการและทะนบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

กา รพัฒนาสมร รถนะอาจา รย์ ใ ห้ เ ป็ นมื ออาชี พ ในสถาบัน  ปั จ จุ บัน
สถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษามีแนวโนม้ที่จะซบัซ้อนมากขึน้ การพฒันาอาจารยเ์นน้การสอน 
วิธีการสอน การออกแบบสอบ การจัดการหอ้งเรียน ทักษะการน าเสนอ งานวิจัย เป็นตน้ รวมทัง้
การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ทักษะการท าวิจัย การบริการทางวิชาการและการบริหาร
จดัการและทกัษะอ่ืน ๆ ที่ตอ้งการตามหนา้ที่ที่คาดหวงัของอาจารย ์และการพฒันามิติของความ
เป็นคน การพฒันาสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบัจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล และความเป็น
ผู้น า  ซึ่ งจะ เห็นว่ าการพัฒนา ในปัจจุบันต้องท าให้ เ ป็น รูปธรรมเพื่ อความส า เ ร็จของ
สถาบนัอุดมศึกษา โดยแนวโนม้อนาคตของสมรรถนะอาจารย ์จะมีการน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์
จากผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวคิดในการสอดแทรกการจดัการเรียนรู ้เพื่อน าไปสูก่ารสรา้งสรรคห์รือ
สรา้งนวตักรรมใหม่ ดงันี ้ 

1. วางแผนร่วมกบัฝ่ายบริหารในการจดัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการแสวงหา
องคค์วามรู ้ซึ่งก่อใหเ้กิดความรเิริ่มใหม่ ๆ  
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2. ประสานความร่วมมือจากเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการ
จดัการเรียนการสอน 

3. น าหลกัฐานเชิงประจกัษ์จากผลการวิจยั มาใชเ้ป็นฐานในการจดัการเรียน
การสอน 

4. มีการพฒันาเครือข่ายความรูท้ี่เป็นกลุม่ขนาดใหญ่ และเชื่อมโยงเครือข่าย
ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัระหว่างสถานประกอบการและสถาบนัการศึกษา 

5. จดัตัง้องคก์รเฉพาะเพื่อพฒันาอาจารยท์ัง้ในดา้นวิชาการ การจดัการเรียน
การสอนและการวิจยัในสถาบนัการศกึษา 

หลักการส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์คือ ผู้บริหารต้องมีนโยบายที่
ชดัเจนและจริงใจที่จะใหก้ารสง่เสริมสนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง ทัง้นีต้อ้งอยู่บนแนวคิดและหลกัการที่
ส  าคญั ไดแ้ก่ 1) ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) เนื่องจากความเป็นเลิศทาง
วิชาการจะท าใหก้ารสอนในศาสตรส์าขาวิชาต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกบัผูเ้รียน 
2) ความเป็นอิสระในการด าเนินกิจการ (Autonomy) เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่ง
รวบรวมผูรู้ ้ผูเ้ชี่ยวชาญในศาสตรส์าขาวิชาต่าง ๆ จึงควรมีอิสระในการด าเนินการภายในตนเอง 
เป็นองคก์รที่ปกครองตนเองและสามารถที่จะด าเนินการภายในอย่างเป็นเอกเทศได ้และ 3) ความ
มีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) สงัคมมีการพึ่งพาสถาบนัอุดมศกึษา เป็นแหลง่ที่ให้
การศึกษาของประชาชนทั่วไป ก่อใหเ้กิดการถกการวิพากษ์วิจารณท์ี่เป็นประโยชนแ์ละสรา้งสรรค์
ต่อวงวิชาการ 

ปัทมาวรรณ จินดารกัษ์ (2560, น. 227-231) เสนอแนวคิดการพฒันาสมรรถนะ
อาจารยใ์นสถาบนัอดุมศกึษาตามพนัธกิจ ดงันี ้ 

1. การพฒันาสมรรถนะดา้นการเรียนการสอน ใหส้ามารถด าเนินการสอนได้
ตามแผนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียนตามที่หลกัสูตรก าหนดไว ้สามารถพฒันาหรือ
ปรบัปรุงการจดัการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการศกึษา 

2. การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการหรืองานวิจัยเพื่อเกิดประโยชน์กับผู้เรียน สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และสร้าง
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

3. การพัฒนาสมรรถนะดา้นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม ใหส้ามารถ
ด าเนินกิจกรรมที่ก่อใหเ้กดิประโยชนเ์ชิงวิชาการตอบสนองต่อความตอ้งการของชมุชนและสงัคม  
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4. การพัฒนาสมรรถนะด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยด าเนิน
โครงการหรือจัดกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการส่งเสริม การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาติอนัดีงาม 

5. การพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนานักศึกษา โดยด าเนินกิจกรรม
โครงการอันเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาทักษะการใชช้ีวิตและทักษะดา้นการเรียนรู้ที่เหมาะสม การ
สรา้งเสรมิศกัยภาพ บคุลิกภาพเพื่อบรรลคุวามเป็นบณัฑิตท่ีพงึประสงค ์

6. การพฒันาสมรรถนะดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ์ สามารถหาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาดว้ยตนเอง รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่รบัผิดชอบใหป้ระสบความส าเร็จตาม
มาตรฐานตามที่สถาบนัก าหนด 

7. การพัฒนาสมรรถนะดา้นความซื่อสตัย ์คุณธรรมและจริยธรรม ใหม้ีการ
ปฏิบติัหนา้ที่โดยค านึงถึงคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม  

8. การพัฒนาสมรรถนะด้านความร่วมแรงร่วมใจและการท างานเป็นทีม 
รว่มกบัผูอ่ื้น และสามารถใหค้วามช่วยเหลือทีมในฐานะสมาชิกในทีมไดอ้ย่างเหมาะสม  

9. การพัฒนาสมรรถนะดา้นการมุ่งเนน้การใหบ้ริการ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของผูร้บับริการ สามารถใหข้อ้เสนอแนะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ใหบ้รกิารได ้

10. การพฒันาสมรรถนะดา้นการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการแสวงหา
ความรูส้ิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อปรบัปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อใหเ้กิดการ
พฒันาตนเองอยู่เสมอ 

11. การพฒันาสมรรถนะดา้นความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์การแกไ้ขปัญหาอย่าง
สรา้งสรรคจ์ากงานประจ าเพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพของตนเองและหน่วยงาน  

การน าแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาอาจารย์ ต้องมีความ
เชื่อมโยงกนัระหว่างการพฒันาสมรรถนะกบัผลสมัฤทธิ์ของงานท่ีครอบคลมุพนัธกิจของอาจารยใ์น
สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

สมสมร เรืองวรบูรณ์, อัญชลี สารรตันะ และสุวดี เอือ้อรญัโชติ (2559, น. 266-
267) เสนอแนวคิดการพฒันาสมรรถนะสากลของวิชาชีพพยาบาล 3 ระดบั ดงันี ้

1. การพัฒนาระดับบุคคล เริ่มจากการพัฒนาภายในบุคคลคือการสร้าง
ความตระหนักรูใ้นตนเอง (Self Awareness) เป็นการพัฒนาจากขา้งในจิตใจ เป็นทัศนคติที่อยู่
ภายใน ส่วนการพัฒนาจากภายนอกคือ การตระหนักรูต่้อโลก (Global Awareness) เป็นความ
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สนใจศึกษาทั้งจากระบบอย่างเป็นทางการ และระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการเรียนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องในดา้นที่เก่ียวขอ้งกบัโลกภายนอก มีการปฏิสมัพนัธก์ับสหวิชาชีพอื่น ๆ และการมีสว่นรว่ม
ในสถานการณข์า้มวฒันธรรม (Collaboration Across Cultures)  

2. การพัฒนาระดับสถาบนัโรงพยาบาลหรือหน่วยงานทางดา้นบริการ ควร
เป็นแหล่งสนบัสนุนใหพ้ยาบาลทุกระดบัไดม้ีโอกาสพฒันาตนเองใหม้ีความช านาญสอดคลอ้งกับ
การปฏิบติังาน นอกจากนีส้ถาบนัการศกึษาพยาบาลเป็นอีกหน่วยงานที่ส  าคญัมีบทบาทเสรมิสรา้ง
และพัฒนาใหพ้ยาบาลมีสมรรถนะสากล โดยพัฒนาหลกัสูตรใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถสรา้งความรู้ด้วยตนเอง และจัด
สภาพแวดลอ้มเพื่อเพิ่มศกัยภาพและเอือ้ประโยชนส์งูสดุต่อผูเ้รียน 

3. การพฒันาระดบัองคก์รวิชาชีพ สภาการพยาบาลกบัสมาคมพยาบาลควร
ร่วมมือกนัก าหนดระเบียบ ใหพ้ยาบาลวิชาชีพมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในด้านนโยบาย เช่น พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานเพื่อ
กระจายไปสู่สถาบนัการศึกษาน าสู่การปฏิบติัและการคงไวซ้ึ่งนโยบายเก่ียวกับการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานมาตรฐานของสภาการพยาบาล 

การพัฒนาสมรรถนะสากลทัง้ 3 ระดับ ช่วยส่งเสริมใหบุ้คคลมีสมรรถนะสากล
เพิ่มขึน้ และแต่ละระดับต่างท าหน้าที่ เกื ้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้ครอบคลุมและ
สอดคลอ้งกบัเหตกุารณท์ี่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ยสมรรถนะที่เก่ียวขอ้งกบัดา้น
การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ จริยธรรมและกฎหมาย และสมรรถนะด้านประสิทธิภาพของบุคคล 
ความสามารถในการปรับตัว การเคารพความแตกต่างของวัฒนธรรมและการสื่อสารด้วย
ภาษาองักฤษ ทัง้นีก้ารพฒันาสมรรถนะเป็นกระบวนการที่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพฒันาทัง้ดา้น
การศึกษา ประสบการณ์และการฝึกฝน การให้ข้อมูลย้อนกลับรวมทั้งการมีส่วนร่วมของสภา
วิชาชีพเพื่อคงไวซ้ึ่งมาตรฐานสากล 

อัจฉรา หล่อตระกูล (2560, น. 183-194) เสนอแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะ
พนักงานมหาวิทยาลยัของรฐั จากการศึกษาเอกสาร และการสมัภาษณเ์ชิงลึก ผูใ้หข้อ้มูลเห็นว่า 
การพัฒนาสมรรถนะมีอุปสรรคและปัญหาเรื่องเวลา ระบบการพัฒนาไม่ชดัเจน การจัดโครงการ
พฒันาสมรรถนะของมหาวิทยาลยัไม่ต่อเนื่อง ขาดการติดตามผล ระบบผลตอบแทนไม่สมัพนัธ์กบั
สมรรถนะ ส าหรบัแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะ มีส่วนประกอบ 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะหลกั  
2) หลกัพุทธธรรมไตรสิกขา 3) หลกัการของรูปแบบ และ 4) กระบวนการพัฒนา ซึ่งรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมคือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะใน
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ลกัษณะเกม ลกัษณะการแสดงละครเวทีหรือปาฐกถา เพราะเป็นการแสดงออกถึงความสามารถที่
มีอยู่ในตวับคุคลแสดงออกมาไดอ้ย่างชดัเจน สรุปแนวคิดวิธีการพฒันาสมรรถนะ มีดงันี ้ 

1. การพัฒนากระบวนการท างาน ระบบงาน และเน้นการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดใหม้ีการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม การเรียนรูร้่วมกัน และการตัดสินใจที่
เก่ียวขอ้งกบังานที่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ  

2. การพฒันาสมรรถนะท าไดห้ลากหลายวิธี เช่น การใหค้ าแนะน า การสอน
งาน โดยการคัดเลือกผูท้ี่มีประสบการณใ์นการท างาน มีความรู ้มีทศันคติหรือเจตคติที่ดี มีความ
เชี่ยวชาญในงาน สอนและใหค้ าแนะน าเพื่อใหส้ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบังานไดอ้ย่างรวดเรว็ 

3. การจัดท าแบบประเมินสมรรถนะเพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนา ระดับการพัฒนาสมรรถนะเพื่อจัดท าเป็นฐานขอ้มูล มีการวัด ประเมินผลและติดตามผล
เพื่อวิเคราะหค์วามคุม้ค่าคุม้ทนุในการพฒันาสมรรถนะ 

4. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสมรรถนะใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนส์งูสดุต่อองคก์ร 

5. การสรา้งแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เช่น การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 
เพิ่มเงินเดือน ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและยุติธรรม โดยการพิจารณาจากผลงานที่เกิดจาก
ความสามารถสว่นบคุคล  

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยแ์ละองคก์รระดับอุดมศึกษา เสนอ
แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และองค์กร โดยแบ่งระดับการเรียนรู้ส  าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลยั ออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้(Inamorato et al., 2019, p. 10) 

1. การพัฒนาหน่วยงาน (Faculty development) มุ่งเนน้ไปที่ระดับบุคคล
ของบุคลากรในองค์กรและบทบาทการสอนที่เฉพาะ เช่น วิธีการสอน การจัดชั้นเรียน การ
ประเมินผล เทคโนโลยีทางการศึกษา  (การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษา การสอนเชิง
ปฏิบติัการ) การออกแบบการสอน การน าเสนอและอื่น ๆ 

2. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน  (Instructional development) 
มุ่งเน้นไปที่หลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการพัฒนาหลักสูตรใน
สถาบนัการศกึษา  

3. ก า รพัฒนาองค์ก ร  (Organizational development) มุ่ ง เน้น ไปที่
ประสิทธิผลขององคก์รผ่านการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล เช่น ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ทกัษะการบรหิารจดัการความเครียด ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเปา้ประสงคข์ององคก์รที่ 
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สภาการพยาบาล (2562) เสนอแนวคิดการพฒันาสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาลให้
ไดต้ามเกณฑก์ารรบัรองสถาบนัการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดงุครรภ ์พ.ศ.  2562 ตวับ่งชี ้
ที่ 7 การวางแผนและการพัฒนาอาจารย ์(เกณฑส์ าคัญ) โดยค าว่า การวางแผนและการพัฒนา
อาจารย ์หมายถึง “การก าหนดกรอบอัตราก าลงัอาจารยพ์ยาบาลทัง้ดา้นจ านวนและคุณวุฒิให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร ์พ.ศ. 2560 และขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารรบัรองสถาบนัการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.  2562 การวางแผนก าหนดและก ากับภาระงานของ
อาจารย ์การวางแผนการพฒันาอาจารยพ์ยาบาลที่ครอบคลมุทัง้ดา้นจ านวน คณุวฒุิและต าแหน่ง
ทางวิชาการ การพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติการพยาบาลของ
อาจารย ์(Faculty practice)” ซึ่งมีเกณฑม์าตรฐาน ดงันี ้(สภาการพยาบาล, 2562) 

1. “มีแผนอตัราก าลงัอาจารยท์ัง้ระยะสัน้และระยะยาว” 
2. “มีระบบควบคุมและก ากับภาระงานของอาจารย์เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา วิจยั บรกิารวิชาการและท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม” 
3. “มีแผนการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านจ านวน คุณวุฒิและต าแหน่งทาง

วิชาการ แผนการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติการพยาบาลของ
อาจารย ์(Faculty practice) ที่สอดคลอ้งความตอ้งการของสถาบนัการศกึษาและอาจารย”์ 

4. “มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
พรอ้มน าผลมาปรบัปรุง” 

5. “มีระบบการยกย่องและเชิดชูอาจารย์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนด้าน
การศกึษา วิจยั บรกิารวิชาการและท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม” 

อาจารย์พยาบาลเป็นก าลังส าคัญในการผลิตบัณฑิตพยาบาล จึงต้องมีการ
วางแผนรูปแบบแนวทางการพัฒนาอาจารยพ์ยาบาลเพื่อใหไ้ดอ้าจารยพ์ยาบาลที่มีคณุภาพและ
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑแ์ละสอดคลอ้งกับปรชัญาของสถาบัน และส่งเสริมใหอ้าจารย์เกิด
ความรกัในวิชาชีพ ดงันัน้ผูบ้รหิารจึงตอ้งก าหนดนโยบายและแผนการพฒันาอาจารยท์ี่ชดัเจนและ
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล ดว้ยการวางแผนการใช้ทรพัยากร
เพื่อใหไ้ดก้ าลงัคนที่มีทัง้จ านวนที่เหมาะสม มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
และมีประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัการผลิตบณัฑิตพยาบาล  
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การพฒันาสมรรถนะของบคุคลใน ค.ศ. 2020 
จุดเปลี่ยนของโลกในการท างาน ปี ค.ศ. 2020 ท าใหก้ารบริหารและการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรในองค์กรต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู ้บริหารและ
นกัพฒันาทรพัยากรบคุคลมืออาชีพตอ้งมีความเขา้ใจและตระหนกัถึงแนวโนม้ดา้นทรพัยากรคนใน
ทศวรรษ 2020 จากโครงการศึกษาวิจัย ของมหาวิทยาลัยลอนดอน ระบุว่าในทศวรรษที่ 2020 
องคก์รต่าง ๆ จะน าระบบอัตโนมัติมาใชใ้นการท างานมากยิ่งขึน้ ท าใหต้อ้งมีการปรบัทักษะการ
ท างาน และพัฒนาระบบการท างานจากที่เคยเนน้บทบาทและต าแหน่งไปสู่ระบบที่เนน้ทกัษะใน
การท างาน 5 ประการ ที่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานดา้นทรพัยากรบุคคลตอ้งมีความเขา้ใจและมี
ความพรอ้ม ดงันี ้(สรุพงษ ์มาลี, 2563, น. 10-11) 

1. เนน้การปรบัทกัษะของบคุลากร ใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งงานที่ปรบัเปลี่ยน
อยู่ตลอดและสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของงาน โดยจะเนน้การปรบัระบบการเรียนรูง้านจากลกัษณะ
เดิม เป็นการเรียนรูง้านเพื่อตอบโจทยท์ี่เหมาะส าหรบัเฉพาะบุคคล 

2. เน้นความเป็นมนุษย์ในการท างาน โดยองค์กรมีแนวโน้มจะน าระบบ
อัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์มาใชม้ากขึน้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในลักษณะที่เป็น 
องคก์รดิจิทลั (Digital Organizations) และใหค้วามส าคญักบับทบาทของความเป็นมนษุย ์ 

3. เน้นจริยธรรมท่ามกลางระบบอัตโนมัติ การใช้ระบบอัตโนมัติและ
ปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มมากขึน้ ก่อใหเ้กิดความกงัวลและความห่วงใยที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องจริยธรรม
และความเสี่ยงในมนษุย ์

4. ใหค้วามส าคญักบัประสบการณข์องพนกังาน โดยการสรา้งประสบการณ์
ใหก้บัพนกังาน (Employee Experience) ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นกลยุทธท์ี่ส  าคญัในการดึงดดูและธ ารง
รกัษาผูท้ี่มีศกัยภาพความสามารถสงูไวก้ับองคก์รเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการสรา้งประสบการณ์ที่ดีต่อ
บคุลากรที่จะสง่ผลต่อความส าเรจ็ขององคก์รอีกดว้ย 

5. ใส่ใจความเป็นอยู่ที่ดีและผลการปฏิบติังาน เทคนิคและวิธีการบริหารยุค
ใหม่หลายอย่างรวมทัง้วฒันธรรมการท างานที่เนน้การอยู่ใหเ้ห็นตลอดเวลา (Always On Culture) 
ก่อให้เกิดความเครียดและเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดังนั้นองค์กรจึงให้
ความส าคญักบัความเป็นอยู่ที่ดีของคนท างานมากขึน้  

การพฒันาสมรรถนะของบคุคลในภมูิภาคเอเชีย ค.ศ. 2020 
ผลการส ารวจของบริษัท Management Event พบว่า องคก์รเอกชนและองคก์ร

ภาครัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับการปรับปรุงกระบวนการพัฒนา
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สมรรถนะของคนในองค์กร และการสรา้งวัฒนธรรมองค์กรเพื่อรักษาบุคลากรและดึงดูดผู้ที่มี
ความรูค้วามสามารถ โดยผูบ้ริหารดา้นทรพัยากรบุคคลที่ตอบแบบส ารวจมีความเห็นว่า ค.ศ.  
2020 เป็นตน้ไป รูปแบบที่มาแรงด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มีดังนี ้(สุรพงษ์ มาลี , 
2563, น. 12-13) 

1. การปรับวัฒนธรรมการท างานและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกัน โดยกลยุทธ์ในอนาคตจะใชก้ารพฒันาองคก์รจากภายใน เนน้การปรบั
วัฒนธรรมการท างานเพื่อใหส้ามารถสรรหาและรักษาผู้ที่มีความรูค้วามสามารถไวก้ับองค์กร 
รวมทัง้เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล ประกอบดว้ย 

1.1 วัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญต่อการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานกับชีวิตส่วนตัวมากขึน้ การสรา้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเชิงบวกและการสรา้ง
ประสบการณเ์ชิงบวกใหก้บัพนกังาน  

1.2 การปรบัปรุงกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล โดยการใชดิ้จิทัล
และเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล การอบรม พัฒนาและการเรียนรู ้
การเพิ่มประสิทธิภาพก าลังคน การออกแบบงานใหม่เพื่อรองรบังานในอนาคต การสรา้งความ
เป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิต การสรา้งความผูกพัน และการน าขอ้มูลมาใชใ้นการขับเคลื่อนงาน
บคุคล รวมทัง้การน าเทคโนโลยีดิจิทลัผลกัดนัใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนองคก์รแบบพลิกโฉม 

2. การดึงดูด การสรรหา และการรักษาบุคลากร รวมทั้งผู้มีความรู้
ความสามารถสูงไว้กับองคก์ร ประกอบดว้ย 

2.1 การสรา้งวัฒนธรรมการท างานทางบวกและวัฒนธรรมที่ดึงดูด การ
สรา้งภาพลกัษณข์องนายจา้งใหม้ีความโดดเด่น การสรรหาบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถเพื่อ
สรา้งความหลากหลายโดยไม่แบ่งแยกและการสรรหาแบบเชิงรุก 

2.2 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดึงดูด การเพิ่มความผูกพันต่อ
องคก์ร การสรา้งโอกาสเติบโตในสายอาชีพ การใหก้ารยอมรบัในผลงานที่พนักงานทุ่มเทให้กับ
องคก์ร และการมีเงินเดือนและสิทธิประโยชนท์ี่แข่งขนักบัองคก์รอ่ืนได ้

2.3 การสรรหาผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถสงูเพื่อดงึดดูคนที่ใช่เขา้สูอ่งคก์ร 
เป็นประเด็นที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง และมีความส าคัญมากกว่าการส่งเสริมและสื่อสาร
ภาพลกัษณข์องนายจา้งและการย่ืนขอ้เสนอเก่ียวกบังาน 

3. การน าเทคโนโลยีมาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยผูบ้ริหารดา้นทรพัยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชียระบุว่า การน าเทคโนโลยี
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คลาวดแ์ละการวิเคราะหฐ์านขอ้มูลขนาดใหญ่มาใชจ้ะเป็นนโยบายส าคัญในอนาคต นอกจากนี ้
ยงัตอ้งบรูณาการเทคโนโลยีต่อไปนีใ้นกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล ประกอบดว้ย 

3.1 Internet of Think จะเป็นส่วนหนึ่งของการสรา้งประสบการณใ์หก้บั
พนกังาน และช่วยสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความยืดหยุ่น 

3.2 Big Data Analytics จะมีบทบาทส าคัญมากยิ่งขึน้ในการคน้หาองค์
ความรูแ้ละภมูิปัญญาใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชนต่์อการตดัสินใจดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

3.3 Real Time Analytics จะช่วยใหพ้นกังานเขา้ถึงขอ้มลูต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
รวดเรว็ ทนัททีนัใด  

3.4 Machine Learning and AI จะช่วยลดเวลาในการปฏิบติังานบุคคล
ที่เป็นงานประจ าและต้องใช้เวลามาก เพิ่มประสิทธิภาพของการสรรหาบุคลากรและใช้เป็น
เครื่องมือในการวดัความคุม้ค่าหรือผลตอบแทนการลงทนุในทรพัยากรมนษุย ์

3.5 Cloud Technology จะเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างานด้าน
ทรพัยากรบุคคล ตัง้แต่การสรรหา การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน ไปจนถึงการพัฒนาความ
เป็นมืออาชีพในงาน ดว้ยการใชซ้อฟตแ์วรแ์ละคลาวดค์อมพิวติง้ 

3.6 Visual Assistants/ Chatbots ช่วยลดงานประจ าหรืองานธุรการ ซึ่ง
จะท าใหผู้น้  าดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล มีเวลาส าหรบังานเชิงกลยทุธท์ี่มีมลูค่าเพิ่มไดม้ากขึน้ 

แนวโนม้ในอนาคตยังเป็นเรื่องของคน แมว้่าการแปลงโฉมไปสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทลั (Digital Transformation) จะตอ้งอาศยัเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน แต่ความส าเร็จในการปรบัเปลี่ยนเพื่อแปลงโฉมองคก์รยงัขึน้กับคน 
ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการบริหารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวน นอกจากการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีแลว้ยังตอ้งอาศัยความร่วมมืออย่างใกลช้ิดระหว่างฝ่ายบริหารและพนกังานดว้ย โดย
สรา้งแรงบันดาลใจรวมทั้งสรา้งประสบการณ์ที่ดีใหก้ับพนักงานและผูส้มัครงาน ออกแบบงาน
เพื่อใหเ้กิดการสบัเปลี่ยนหมนุเวียนงานไดอ้ย่างคล่องตวั และพฒันาเพื่อปรบัเปลี่ยนและยกระดบั
ทักษะ (Reskilling and Upskilling) ขณะที่ฝ่ายพนักงานก็จะต้องตระหนักว่า ตนเองได้รับการ
พฒันาในเรื่องใดเพื่อรองรบัการท างานในอนาคต เพื่อการตดัสินใจว่าจะไปต่อหรือเปลี่ยนเสน้ทาง 
ทัง้นีอ้งคก์รในอนาคตตอ้งมีพืน้ที่แห่งการเรียนรูร้่วมกัน ตอ้งยอมใหพ้นักงานลองผิดลองถูกและ
เรียนรูจ้ากความผิดพลาด ซึ่งเป็นกลยทุธท์ี่ส  าคญั 

สรุปแนวคิดสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะ จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่ามีความหลากหลายของแนวคิด รูปแบบและวิธีการ ซึ่งลว้นส่งผลท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
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และยกระดบัทกัษะ ความรู ้ความสามารถ หรือสมรรถนะของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ ซึ่งถือว่าการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์พยาบาลเป็นกลยุทธ์ที่ส  าคัญที่สุดขององค์กร
สถาบนัการศกึษาพยาบาลในการแข่งขนัในยุคปัจจุบนั 

2.2 แนวคิดสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที ่21 
พรชัย เจดามาน และคณะ (2560) เสนอแนวคิดองคก์รในศตวรรษที่ 21 ที่มีความ

แตกต่างจากองคก์รแบบเดิมที่มีลกัษณะเป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด โดยไม่ยึดติดกับ
แนวปฏิบติัอย่างใดอย่างหนึ่ง มีความยืดหยุ่นในการปฏิบติั ดงันัน้องคก์รจะตอ้งพฒันาบุคลากรให้
มีสมรรถนะท างานไดห้ลากหลายมากขึน้ เพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ดงันี ้

การเปล่ียนแปลงขององคก์รในศตวรรษที ่21  
ปัจจุบันอัตราการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวดเร็วมาก โดยเป็นการ

เปลี่ยนแปลงทั้งโลกทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอ้มและการศึกษา โดยมี
เทคโนโลยีดิจิทลัเป็นตวัขับเคลื่อนใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง เรียกโลกยุคนีว้่า “ยุคดิจิทลัเปลี่ยนโลก 
(The New Digital Age)”  หรือ “ยุคโลกไรพ้รมแดน (Borderless World)” ซึ่งเรียกว่าเป็น “ยุคหลงั
สงัคมฐานความรู ้(Post Knowledge-Based Society)” เป็นโลกที่มีความเป็นอิสระและการพึ่งพา
อาศัยกัน ที่ชื่อว่า “โลกแห่งศตวรรษที่ 21 (Meaning of the 21st Century)” ซึ่งสถานการณท์ี่มีผล
ต่อการพฒันาประเทศไทยทัง้ในระดบัโลก ดงันี ้

1. จากวิกฤตทางดา้นการเงินและเศรษฐกิจของโลกที่ผ่านมาไดส้่งผล
ใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบในการบรหิารจดัการเศรษฐกิจโลกทัง้ดา้นการลงทุน ดา้นการเงิน 
และสิ่งแวดลอ้มเพื่อการจดัระเบียบใหม่ที่เนน้การสรา้งความโปรง่ใส และการก ากบัติดตามสถานะ
ทางการเงินที่เขม้งวดขึน้ 

2. การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้ง
ภูมิภาคเอเชีย ความส าคญัเพิ่มขึน้โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอตุสาหกรรมใหม่ อาทิ สิงคโปร ์เกาหลี 
ไตห้วนั และกลุม่ประเทศอาเซียน ที่มีแนวโนม้เป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรมโลก  

3. การเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุของโลกอย่างต่อเนื่องของประเทศส าคัญๆ 
ของโลก ส่งผลต่อการเคลื่อนยา้ยก าลงัคนระหว่างประเทศ เกิดการสรา้งการผลิตที่เปลี่ยนจากการ
ใชแ้รงงานเป็นการใชอ้งคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีมากขึน้ 

4. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน อณุหภูมิโลกสงูขึน้ เกิดภยัพิบติับ่อยครัง้และรุนแรงมากขึน้ เช่น ภยัแลง้ ไฟป่า อทุกภยั 
ระบบนิเวศในหลายพืน้ที่ของโลกอ่อนแอ เป็นตน้ 
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5. พลังงานของโลกและความมั่นคงทางอาหาร มีความต้องการ 
สินคา้เกษตร อาหาร และพลงังานที่มากขึน้จากประชากรโลกที่เพิ่มขึน้  

6. ภยัคกุคามจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนา
สงัคมและเศรษฐกิจ และการด ารงชีวิตของประชาชน 

7. อาชญากรรมขา้มชาติและการก่อการรา้ยสากล ที่มีแนวโนม้ความ
รุนแรงมากขึน้ โดยมีรูปแบบและโครงข่ายที่มีความซับซอ้นมากขึน้ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศโลก 

อนาคตสงัคมโลกในศตวรรษใหม่ มีความกา้วหนา้ของระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทลัที่เปลี่ยนแปลงค่อนขา้งรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าใหว้ิถีชีวิตของมนุษย์
เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหก้ารด าเนินชีวิตมีคุณภาพสูงสุดจากความทา้ทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ทัง้
โลก มนุษยจ์ึงตอ้งคิดวิธีแก้ปัญหาและวิถีการปรบัตัวใหอ้ยู่รอดกบัความทา้ทายในโลกศตวรรษที่ 
21 

สมรรถนะองคก์รในศตวรรษที ่21 
1. สมรรถนะขององคก์รในศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย 

1.1 สมรรถนะการมีวิสัยทัศนเ์ชิงบวกในการบริหารงาน การวิเคราะหแ์ละ
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 

1.2 สมรรถนะการบริหารจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนทุก
รูปแบบ เพื่อน าไปสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายเดียวกนั 

1.3 สมรรถนะการบรหิารในลกัษณะเครือข่ายแบบคู่ขนาน เพื่อใหเ้กิดผลงาน
ทวีคณู การใชท้รพัยากรที่คุม้ค่า น าไปสูค่วามสามารถพึ่งตวัเองไดแ้ละเกิดประสิทธิผล 

1.4 สมรรถนะการมีความสมัพนัธท์ี่ดี จากการสร้างจิตส านึกของสมาชิก การ
ประสานความรว่มมือใหท้กุคนมีสว่นรว่มในการสรา้งและรบัผลประโยชน ์

1.5 สมรรถนะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับรู ้ และการสร้าง
กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รูจ้ักการวิเคราะห์ตนเอง การปรบัปรุงตนเอง มีวุฒิภาวะ
ทางการน า เป็นผูป้ระสานและท างานเป็นทีมเพื่อผลประโยชนข์ององคก์ร 

1.6 สมรรถนะการรวมพลัง จากการเผชิญปัญหาที่เกิดขึน้จริง หรือภาวะ
เสมือนว่าเกิดปัญหา น าไปสู่การวิเคราะหปั์ญหา การหาแนวทางแกไ้ขและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยใช้เวทีประชาสังคมร่วมกัน และความเข้มข้นทางวัฒนธรรมเฉพาะขององค์กร ท าให้เกิด
ความสมัพนัธท์ี่ยั่งยืนและฉนัทเ์ครือญาติ 
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2. สมรรถนะของผู้น าองคก์รในศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย 
2.1 สมรรถนะความรูใ้นอาชีพทัง้ทฤษฎีและปฏิบติั คือ “ความรู ้ความเขา้ใจ

ในการบรหิารจดัการทงัทฤษฎีและปฏิบติั” 
2.2 สมรรถนะในการพฒันา คือ “ความรู ้ความสามารถในการพฒันาตนเอง

ใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา” 
2.3 สมรรถนะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ  “การจัดการกับการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ เกิดขึน้ โดยเฉพาะการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึน้กับบุคลากร และการใช้
เทคโนโลยีทัง้เชิงรุกและเชิงรบัเพื่อใหก้ารด าเนินงานประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมาย” 

2.4 สมรรถนะการบรูณาการ คือ “การน าทรพัยากรและความรูด้า้นต่าง ๆ มา
บรูณาการและใชใ้หเ้กิดประโยชนเ์พื่อใหก้ารบรหิารจดัการและการพฒันาเกิดประโยชน”์ 

3 สมรรถนะของบุคลากรในองคก์รศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย 
3.1 การคิดวิเคราะห ์ความคิดรเิริ่มและสรา้งสรรค ์
3.2 การฉายแววสดใส และการมีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดี 
3.3 การสนใจและการใชเ้ทคโนโลยี 
3.4 การกระตือรือรน้ 
3.5 การเรียนรูไ้ดเ้รว็และความรบัผิดชอบ 
3.6 การมีวินยัในตนเอง 
3.7 การวางแผนและการปอ้งกนัปัญหาได ้
3.8 การมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาไดดี้ 
3.9 การมีคณุธรรม และวฒันธรรมาภิบาล 
3.10 สามารถพดูไดส้องภาษาขึน้ไป 

เลอลกัษณ ์โอทกานนท ์(2561, น. 263-264) เสนอแนวคิดมหาวิทยาลยัในศตวรรษที่ 
21 ประกอบดว้ย 

1. บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย มีหนา้ที่ผลิตบณัฑิตที่มีวฒันธรรมในการ
ท างานร่วมกันและการเรียนรูร้่วมกัน แนวทางการผลิตบณัฑิต โอกาส ภัยคุกคาม โครงสรา้งและ
ความสามารถขององคก์รในการผลิตบณัฑิตนกันวตักรที่มีความรูแ้ละมีทกัษะ 

2. ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2.1 ปรบัเปลี่ยนใหท้นัต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการสอนใหน้กัศึกษามี

ความสามคัคีและสามารถอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นได ้
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2.2 สรา้งโครงสรา้งทางสงัคมใหม่  
2.3 เปลี่ยนแปลงอ านาจแนวตัง้ใหเ้ป็นแนวนอน 
2.4 สรา้งบณัฑิตใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการท างานระดบัโลกที่มีความต่าง

ทางดา้นวฒันธรรม 
2.5 เปลี่ยนจากตวัเองคิดเป็นเราคิด 
2.6 สรา้งสงัคมที่มีการศกึษา และเป็นสงัคมที่มีโอกาสเท่าเทียม 
2.7 การศกึษาตอ้งสรา้งความปรองดองและสรา้งความสขุ 
2.8 หลอ่หลอมทกุสาขาเขา้ดว้ยกนัและรว่มกนัสรา้งคณุค่าใหก้บัสงัคม 

3. การขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ เริ่มจากการมีนโยบายของสภามหาวิทยาลยั
และมีการด าเนินกิจกรรมขบัเคลื่อนไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผล โดยการเปลี่ยนแนวคิดของผูบ้ริหาร 
ผู้สอน การวางแผนและการออกแบบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใหส้อดคล้องสนองตอบ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยสถาบนัการศึกษาจะตอ้งเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่การสรา้งความรูแ้ละผูเ้รียนจะ
เป็นผูแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

4. การเปล่ียนมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อใหบ้ริการสาธารณะ เพื่อให้
บณัฑิตมีความรูแ้ละทกัษะที่จ  าเป็น และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก โดยการปรบักระบวนการใหเ้กิด
การเรียนรูแ้บบเชื่อมโยง และวดัประเมินผลเชิงผลิตภาพ  

5. การบริหารองคก์รการศึกษาเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ มีเปา้หมายเพื่อ
พัฒนาหรือสรา้งนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการศึกษา ซึ่งประกอบดว้ย 1) วัฒนธรรมองคก์ร 2) การ
บรหิารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 3) การบรหิารเชิงวิจยั และ 4) การเนน้การผลิต  

6. กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาเชิ งส ร้างสรรค์และผลิตภาพ 
มหาวิทยาลยัจะตอ้งบริหารจัดการใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสุด โดยใชก้ลยุทธ์การก าหนดวิสยัทัศน ์
การสรา้งแรงบนัดาลใจ การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจและการปฏิบติัสูค่วามเป็นเลิศ  

7. คุณลักษณะของผู้น าในองคก์รนวัตกรรมและองคก์รอัจฉริยะ เป็นคนที่มี
ความรบัผิดชอบ กลา้คิดริเริ่มวิธีการท างานใหม่หรือท าสิ่งใหม่ ๆ เพื่อใหดี้กว่าเดิม ทุกคนใชส้มอง 
ใชค้วามคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์และน าไปสูก่ารทดลองใหม่อยู่ตลอดเวลา 

มหาวิทยาลยั 4.0 เป็นการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาใหผู้เ้รียนมีศักยภาพ เกิดผลงาน
สรา้งสรรคห์รือนวตักรรม รูจ้กัคิดวิเคราะห ์วิจารณ ์และมีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
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ทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต และฐะณุพงศ ์ศรีกาฬสินธุ ์ (2561, น. 56-58) เสนอแนวคิด
มหาวิทยาลยัในศตวรรษที่ 21 ที่ใหค้วามส าคญักับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัช่วยขบัเคลื่อน
การจดัการเรียนการสอนและการบรหิารจดัการภายในองคก์ร มีลกัษณะดงันี ้ 

1. การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ การ
ทดแทนของดิจิทัลท าใหห้นังสือเรียนลดการผลิตเนื่องจากสามารถสืบคน้จากขอ้มูลออนไลนไ์ด ้
โดยมหาวิทยาลยัไดจ้ดัใหเ้รียนรูผ้่าน MOOC โดยมีอาจารยท์ี่เชี่ยวชาญสามารถสอนไดท้ั่วโลกตาม
แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น การเรียนรูแ้นวใหม่ การเรียนรูเ้ชิงลึกผ่านการปฏิบติัโดยใหผู้เ้รียนลงมือ
ท า ซึ่งความรูท้ี่เกิดขึน้เป็นความรูจ้ากประสบการณม์ากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว และไดเ้รียนรู้
โดยการอ่าน เขียน โตต้อบ และการวิเคราะหปั์ญหา จนถึงการสงัเคราะหแ์ละการประเมินค่าจาก
กระบวนการคิดขัน้สงู 

2. เคร่ืองมือ อุปกรณ ์ส่ือการเรียน จะเข้ามาทดแทนการท างานของคนใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือลดต้นทุนในการจัดการ การมีอีเลิรน์นิง แพลตฟอรม์ การบอรด์แคสตจ์ากทั่ว
ทกุมมุโลกโดยไม่จ าเป็นตอ้งเขา้มาเรียนในมหาวิทยาลยั จากการเรียนสองเทอมต่อปีจะเปลี่ยนเป็น
การเรียนตลอดทัง้ปี โดยการแทนที่ของเทคโนโลยีดิจิทัลท าใหต้น้ทุนการจัดการศึกษาลดลงจาก
การใชส้ิ่งอ านวยความสะดวกจากภายนอกมหาวิทยาลยั 

3. มหาวิทยาลัยจะเข้ามามีบทบาทสร้างงานที่หลากหลายขึ้นเพ่ือเชื่อม
องคค์วามรู้ด้านความถนัด โดยร่วมมือกบัภาคทอ้งถิ่น ภาคธุรกิจ อตุสาหกรรม นานาชาติ โดย
สรา้งความสมัพนัธเ์ครือข่ายกนัทั่วโลก หลกัสตูรที่สรา้งโดยมหาวิทยาลยัจะถูกทดแทนดว้ยผูเ้รียน
ก าหนดโปรแกรมการศกึษาเองเพื่อที่จะเตรียมบณัฑิตสูโ่ลกการท างานที่จ  าเป็นในโลกความจรงิ คือ
การสรา้งคณุลกัษณะ จรยิธรรม พฤติกรรม มีปัญญา และสามารถควบคมุอารมณข์องตนเองได ้

4. การแบ่งแยกกันของแต่ละส่วนจะหมดไป ผูเ้รียนจะไดเ้รียนเนือ้หาสาระที่
ประยุกตใ์หเ้ชื่อมโยงกับตัวเอง มีความสามารถในการเรียนรูท้ี่ดี สามารถเขา้ถึงเรื่องการวิจัย การ
เรียนการสอนในรูปแบบใหม่จะตอ้งอาศัยความร่วมมือกันมากขึน้ และเป็นผูเ้รียนที่มีความคิด
สรา้งสรรค ์ 

5. การวัดผลและการประเมินผลของมหาวิทยาลัยจะเปล่ียนรูปแบบใหม่ 
วิธีการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูข้องผูเ้รียน  และการใหข้อ้มูล
ป้อนกลบัแก่ผูเ้รียนอย่างรวดเร็วจะเป็นการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน และการประเมินผลจะเป็นการ
วดัผลการเรียนแทนการสอบ 

6. ใบประกาศนียบัตรจะไม่มีความส าคัญอีกต่อไป เอกสารรบัรองจากทาง
ราชการจะเข้ามามีบทบาทแทนหนังสือรับรองจากโรงเรียน สิ่งส าคัญที่ต้องการเห็นคือการ
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สรา้งสรรคผ์ลงานหรือการกระท าเพื่อใหอ้ะไรกบัสงัคม การเรียนคือการ Making Things หรือการ
ลงมือท า การท าวิจัยหรือการร่วมมือกับผูอ่ื้น เพื่อใหเ้กิดการติดต่อสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน ก็จะได้
ผลงานที่เยี่ยมยอดซึ่งมีค่ามากกว่าผลการเรียนที่เป็นจีพีเอ  

สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องปรับในศตวรรษที่  21 คือการปรับใช้การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีหรือนวตักรรมมาบูรณาการในวิธีการหรือรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อใหเ้กิดการเรียน
แบบผสมผสานและไดร้บัผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมหาวิทยาลยัเปรียบเสมือนผูท้ี่วางรากฐานใน
การสรา้งบคุลากรที่มีคณุภาพและมีคณุธรรมจรยิธรรมใหก้บัประเทศในยคุดิจิทลั 

อดุมรตัน ์สงวนศิรธิรรม (2553) เสนอแนวคิดองคก์รวิชาชีพพยาบาลในศตวรรษที่ 21 
โดยการผลกัดนันโยบายและแนวปฏิบติัต่าง ๆ ใหบ้รรลเุปา้หมายไดโ้ดยง่าย โดยการสรา้งพลงัของ
กลุ่มและกระตุน้ส่งเสริมใหพ้ยาบาลเขา้รวมกลุ่มและแสดงพลงัอย่างเขม้แข็งในกิจกรรมทุกระดับ 
ทัง้ในระดบัโลก ระดบัชาติและระดบัทอ้งถิ่น ดงันี ้ 

1. ระดับโลก  (Global) เป็นการสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพเสนอแนะเชิง
นโยบายสขุภาพของประชากรโลก และส่งเสริมใหพ้ยาบาลวิชาชีพร่วมผลกัดนัใหน้โยบายสขุภาพ
นั้นน าสู่การปฏิบัติแก่ประชาชนทั่วทุกมุมโลกอย่างทั่วถึงและไดผ้ลดี โดยใชอ้งคก์รวิชาชีพเป็น
แหล่งสนับสนุนที่ส  าคัญ เช่น ส่งเสริมความรูด้้านการพยาบาลระดับสูง การมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายสขุภาพ การท างานร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพอ่ืนในฐานะที่เท่าเทียมกนั การพฒันา
ภาวะผู้น าของพยาบาล การสร้างเครือข่ายการท างานทั้งภายในและภายนอกวิชาชีพ การ
รบัผิดชอบของพยาบาลในโครงการพิเศษต่าง ๆ การส่งเสริมใหม้ีการปฏิบติัการพยาบาลในระดับ
วิชาชีพ การประชมุรว่มกนัเพื่อแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ ์เป็นตน้ 

2. ระดับชาติ  (Nation) เป็นการสนับสนุนเพื่อให้พยาบาลสามารถเข้าไปมี
บทบาททางดา้นการเมืองและการก าหนดนโยบายดา้นสขุภาพของประเทศ การสง่เสรมิในดา้นการ
สรา้งองคค์วามรูจ้ากการวิจยัทางการพยาบาล รวมทัง้การปรบัปรุงและการพฒันาการควบคมุการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทัง้ในดา้นกฎหมายและจริยธรรม ทัง้นีเ้พื่อใหอ้งคก์รวิชาชีพสามารถ
ช่วยใหพ้ยาบาลในประเทศนัน้ ๆ ท างานใหเ้ป็นประโยชนไ์ดอ้ย่างแทจ้ริง ไดแ้ก่ 1) การสนับสนุน
ทางดา้นการเมือง เช่น การส่งเสริมดา้นความรูแ้ละการสรา้งโอกาสทางดา้นการเมือง การใหทุ้น
สนบัสนุนในการหาเสียง ใหทุ้นพยาบาลเรียนต่อดา้นกฎหมาย ใหโ้อกาสไดท้ างานที่เก่ียวขอ้งกับ
มวลชน 2) การสนบัสนุนทางดา้นการวิจัย เช่น การใหค้วามรูแ้ละสนบัสนุนทุนวิจยั รวมทัง้จดัเวที
การวิจัยใหพ้ยาบาลไดแ้ลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการวิจัยหรือน าผลการวิจัยไป
ทดลองใชป้รบัปรุงพัฒนางาน 3) การเผยแพร่ความรูท้างดา้นการพยาบาล ทัง้ต ารา วารสารและ
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อินเตอรเ์น็ต เนื่องจากพยาบาลมีจ านวนมากและท างานกระจายอยู่ทุกทอ้งถิ่น การจดัตัง้หอ้งสมดุ
ทางการพยาบาลในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ การแปลบทความทางการพยาบาลเป็นภาษาของ
ประเทศนัน้ ๆ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่องคก์รจะช่วยในการพฒันาวิชาชีพใหร้วดเรว็ยิ่งขึน้ และ 4) 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพและการรบัรองความรูค้วามเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อให้
สงัคมไวว้างใจในคุณภาพการพยาบาล ซึ่งรวมทัง้การพฒันาระบบการด าเนินงานในการควบคมุ
ทางดา้นจริยธรรม มาตรฐานการพยาบาล สมรรถนะทางการพยาบาลและการศึกษาต่อเนื่อง
ทางดา้นการพยาบาล 

3. ระดับท้องถ่ิน  (Local) เป็นการดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พยาบาล คณุภาพชีวิต สวสัดิการต่าง ๆ ผลประโยชนแ์ละความเป็นธรรมในการท างาน รวมทัง้การ
สนบัสนุนใหพ้ยาบาลมีส่วนร่วมในองคก์รวิชาชีพเพิ่มมากขึน้ ไดแ้ก่ การส่งเสริมสภาพแวดลอ้มใน
การประกอบวิชาชีพ เพื่อให้พยาบาลได้รับความปลอดภัยในการท างานและสามารถแสดง
สมรรถนะสงูสดุในการท างานได ้การดแูลใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อพยาบาลในการท างาน เช่น การ
จัดอัตราส่วนของพยาบาลกับบุคลากรช่วยการพยาบาล จ านวนชั่วโมงการท างานของพยาบาล 
การท างานลว่งเวลา รวมทัง้การมอบหมายความรบัผิดชอบแก่พยาบาล เพื่อมิใหเ้กิดการเอาเปรียบ
จากนายจา้ง การสนบัสนุนและใหโ้อกาสแก่พยาบาลไดม้ีส่วนร่วมในองคก์รวิชาชีพ เช่น การเชิญ
ชวนเป็นสมาชิก การขอความร่วมมือและการใหทุ้นสนับสนุนเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปเขา้
รว่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่องคก์รวิชาชีพจดัขึน้ 

วิภาดา คุณาวิกติกุล (2558) เสนอแนวคิดการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาลในศตวรรษที่ 21 ที่มีความแตกต่างไปจากเดิมเนื่องจากเป็นยุคของการใชค้อมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ความสนใจของผูเ้รียนจึงมุ่งสู่เรื่องที่ตนเองใหค้วามสนใจเป็นส าคญั
และศึกษาดว้ยตนเองมากขึน้ โดยผูเ้รียนจะมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และชอบในการ
เรียนรูก้ับกลุ่มที่มีความสนใจคลา้ยกันมากกว่าเรียนจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการวาง
แผนการสอนจะมีลกัษณะความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม มีการใชอี้เลินนิ่ง เฟสบุค ส าหรบัช่วย
สอน โดยแนวโนม้วิชาชีพพยาบาลในศตวรรษที่ 21 มีผลท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพ
และการใหบ้ริการสาธารณสุข จากโครงสรา้งประชากรเปลี่ยนแปลงไป การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งมีขนาดลดลงจากอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงและความสมัพันธ์ของ
ครอบครวัมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้ การพัฒนาประเทศที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมท าใหช้าว
ชนบทจ านวนมากตอ้งอพยพยา้ยถิ่นจากชมุชนชนบทมาสู่เมืองเพื่อขายแรงงานและบริการมากขึน้ 
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลให้มีการย้ายแรงงานจากประเทศข้างเคียง การ
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เปลี่ยนแปลงดา้นความเชื่อและวฒันธรรมเกิดขึน้อย่างรวดเรว็ผ่านกระแสโลกาภิวตันแ์ละเครือข่าย
สงัคมออนไลน ์ท าใหพ้รมแดนทางวัฒนธรรมถูกลบลา้ง จากประเด็นการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อ
การศกึษาพยาบาล ดงันี ้(อญัชลี แกว้สระศรี และคณะ, 2560) 

1. การพยาบาลที่เน้นการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ จากการเขา้สู่
สงัคมผูส้งูอายุ เกิดโรคเรือ้รงัจากการมีพฤติกรรมไม่ถูกตอ้ง ส่งผลใหท้ิศทางการวิจัยเนน้ประเด็น
ทางสขุภาพของผูส้งูอายุ และสถาบนัการศึกษาจะตอ้งปรบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอน และ
เนือ้หาที่เก่ียวกับการพยาบาลผูส้งูอายุ ทัง้นีจ้ากการปรบัเปลี่ยนแนวทางการดแูลรกัษาผูป่้วย ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นโรคเรือ้รงัและตอ้งการการรกัษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เป็นรูปแบบการดูแลที่
บา้น การดแูลผูป่้วยแบบประคบัประครอง การดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย มีแนวโนม้สงูขึน้เรื่อย ๆ 

2. บทบาทของการพยาบาลเพ่ือการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัวของประชาชน ท าใหว้ิชาชีพพยาบาลมีบทบาทส าคญัในทีมสหสาขาวิชาชีพในฐานะ
ทีมหมอครอบครวัที่มีเป้าหมายหลกัเพื่อใหป้ระชาชนสามารถดแูลสขุภาพของตนเองและครอบครวั
ได้ ดังนั้นทิศทางหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาลควรมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
ใหบ้รกิารสขุภาพของประเทศ  

3. การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศกับการพยาบาล จากความกา้วหนา้ของ
วิทยาการสมัยใหม่ ท าใหส้ารสนเทศทางการพยาบาลและทางการแพทยม์ีความเจริญกา้วหน้า
มากยิ่งขึน้ สง่ผลใหแ้นวโนม้ของสถาบนัการศึกษาพยาบาลมีการน าคอมพิวเตอร ์ไอแพด แทบเล็ต
มาใชเ้ป็นสื่อช่วยสอน และใชส้รา้งบทเรียนสถานการณจ์ าลองมากขึน้  

4. การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ผลของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทยและกระแสยุคโลกาภิวตัน ์ท าให้สงัคมไทยมีความหลากหลายทางวฒันธรรม เกิดการ
เพิ่มขึน้ของโรคอุบัติใหม่หรือโรคไรพ้รมแดน ส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการการพยาบาลแบบข้าม
วัฒนธรรมได ้มีผลใหท้ิศทางของสถาบันการศึกษามุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรูสู้่การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative learning) ที่มีมาตรฐานระดบัสากล 

5. ความแตกต่างกันในกลุ่มอายุ และคุณภาพการบริการพยาบาล 
สงัคมไทยมีประชากรหลากหลายกลุม่อายจุากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของประชากร ท าใหก้ลุม่
ผู้ปฏิบัติงานมีความหลากหลายรุ่นอายุ ต่างรุ่นต่างมีความคิดที่แตกต่างกันทางค่านิยมและ
ทัศนคติที่เก่ียวกับงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านีผ้ลักดันใหท้ิศทางของสถาบันการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากนกัศึกษาพยาบาลซึ่งอยู่ในกลุม่ที่มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ดงันัน้รูปแบบการสอนจึงยดึ
หลกั “สอนใหน้อ้ยลง แต่ใหเ้รียนรูใ้หม้ากขึน้ (Teach less, Learn more)” โดยใชน้วตักรรมใหม่ใน
การจดัการเรียนรู ้โดยเรียนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ การสง่เสรมิการสรา้งแรงจงูใจภายในเพื่อใหเ้กิด
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การเรียนรู ้การเรียนรูเ้ป็นกลุ่มย่อย การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการเรียนรู ้และการเรียนรูโ้ดย
เนน้การลงมือปฏิบติั เป็นตน้  

สรุป จากการเปลี่ยนแปลงสงัคมและวฒันธรรมไทยท าใหเ้กิดผลต่อภาวะสขุภาพและ
ระบบการใหบ้ริการสาธารณสุข ไดแ้ก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ 
การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการเจ็บป่วยดว้ยที่รุนแรงและซับซอ้นมากขึน้ ความเจ็บป่วยเรือ้รงัที่
เพิ่มขึน้ และมีโรคอบุติัใหม่ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางความคิดความเชื่อ จากการที่ประเทศไทย
เขา้ร่วมประชาคมอาเซียนและความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ จากปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดแรงผลักดันต่อแนวโน้มหรือทิศทางการจั ดการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาพยาบาล ซึ่งตอ้งใชก้ระบวนทศันใ์หม่ในการจดัการศึกษาที่สอดคลอ้งกบัองคก์ร
วิชาชีพพยาบาลในศตวรรษท่ี 21  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2558, น. 7-9) เสนอแนวคิดการ
ปฏิรูปการศกึษาทัง้ระบบ (พ.ศ. 2558-2564) โดยจดัการศกึษาใหก้ าลงัคนมสีมรรถนะและสามารถ
แข่งขนับนเวทีโลกได ้จึงเสนอสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้

1. มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
1.1 “การใชข้อ้มูลความจริงจากกระบวนการสงัเกตตั้งประเด็นค าถามจาก

แหลง่เรียนรูช้มุชนเชื่อมโยงไปสูส่าระการเรียนรูร้ายวิชา” 
1.2 “การบรูณาการความรู ้และความซ า้ซอ้นของเนือ้หาสาระ” 
1.3 “การสรา้งทกัษะการสืบคน้ รวบรวมขอ้มลู” 
1.4 “การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเชิงลกึมากกว่าแบบผิวเผิน” 
1.5 “การสรา้งความเชี่ยวชาญตามความถนดัและสนใจใหเ้กิดกบัผูเ้รียน” 
1.6 “การใชห้ลกัการวดัประเมินผลที่มีคณุภาพระดบัสงู” 

2. การประเมินทักษะในศตวรรษที ่21 
2.1 “สรา้งความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ (ความรู ้ความถนัด

สาขาอาชีพ ทศันคติต่อการท างานและอาชีพ)” 
2.2 “น าประโยชนข์องผลสะทอ้นจากการปฏิบัติของผูเ้รียนมาปรบัปรุงการ

แกไ้ขงาน (เครื่องมือวดัผลตามสภาพจรงิ การปฏิบติั ทศันคติและความรู)้” 
2.3 “ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ (คลงัขอ้สอบระบตุวัชีว้ดัมาตรฐานรายวิชา ระบรุะดบัขัน้พฤติกรรม)” 
2.4 “สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานและเส้นทางการศึกษาสู่การ

ประกอบอาชีพของผูเ้รียนใหเ้ป็นมาตรฐานและมีคณุภาพ” 
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3. หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที ่21 
3.1 “สอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary: ความรูท้ี่ไดจ้ากหลายสาขาวิชาประกอบกนั) ของวิชาแกนหลกั” 
3.2 “สรา้งโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการขา้มสาระเนือ้หา และ

สรา้งระบบการเรียนรูท้ี่เนน้สมรรถนะเป็นฐาน” 
3.3 “สรา้งนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูใ้นเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตวั

เกือ้หนนุ การเรียนรูแ้บบสืบคน้ และวิธีการเรียนจากการใชปั้ญหาเป็นฐาน” 
3.4 “บูรณาการแหล่งเรียนรูจ้ากชุมชนเขา้มาใชใ้นกระบวนการเรียนรูแ้บบ 

Project-Based Learning: PBL” 
4. การพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที ่21 

4.1 “ฝึกฝนทกัษะความรูค้วามสามารถในเชิงบรูณาการ” 
4.2 “ใชม้ิติของการสอนดว้ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย” 
4.3 “ฝึกฝนทกัษะความรูค้วามสามารถในเชิงลึกเก่ียวกับการแกปั้ญหา การ

คิดแบบวิจารณญาณ” 
4.4 “สามารถวิเคราะหผ์ูเ้รียนไดท้ัง้รูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน จุด

แข็ง ในตวัผูเ้รียนและสามารถวิจยัเชิงคณุภาพที่มุ่งผลต่อคณุภาพของผูเ้รียน” 
4.5 “พัฒนาความสามารถใหสู้งขึน้ น าไปใชส้  าหรบัการก าหนดกลยุทธ์และ

จดัประสบการณท์างการเรียนไดเ้หมาะสมกบับริบททางการเรียนรู”้ 
4.6 “ประเมินผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งทักษะและเกิดการพัฒนาการ

เรียนรู”้ 
4.7 “แบ่งปันความรูร้ะหว่างชุมชนทางการเรียนรู ้โดยใชช้่องทางหลากหลาย

ในการสื่อสารใหเ้กิดขึน้” 
5. สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

5.1 “สรา้งสรรคแ์นวปฏิบติัทางการเรียน การรบัการสนับสนุนจากบุคลากร
และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่เกือ้หนนุ เพื่อช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลผุล” 

5.2 “สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในดา้นการใหก้ารศึกษา การมีส่วน
ร่วม การแบ่งปันสิ่งปฏิบติัที่เป็นเลิศระหว่างกนั รวมทัง้การบูรณาการหลอมรวมทกัษะหลากหลาย
สูก่ารปฏิบติัในชัน้เรียน” 

5.3 “สรา้งผูเ้รียนเกิดการเรียนรูจ้ากสิ่งที่ปฏิบติัจริงตามบริบท โดยเฉพาะการ
เรียนแบบโครงงาน” 
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5.4 “สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหลง่การเรียนรูท้ี่มี
คณุภาพ” 

วิจารณ ์พานิช (2558, น. 11-14) เสนอแนวคิดสมรรถนะคนในศตวรรษที่ 21 โดยจดั
การศึกษาเพื่อเตรียมคนไปเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของโลก ใหเ้ป็นคนท างานที่มีความรู ้ทกัษะ
สงูและสามารถปรบัตวัเพื่อการแข่งขนัได ้ดงันัน้ สมรรถนะที่ส  าคญัที่สดุของศตวรรษท่ี 21 มีดงันี ้

1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลหลากหลายแบบตามสถานการณ ์การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและ
ประเมินจากการกล่าวอา้งและหลกัฐานขอ้มูลเชิงประจักษ์ การสงัเคราะหเ์ชื่อมโยง การตีความ
และแปลความหมาย และการตัง้ค าถามเพื่อหาทางออกที่ดีรว่มกนั 

2. การส่ือสารและความร่วมมือ หมายถึง ความสามารถในการเรียบเรียงความ
คิดและมุมมอง สามารถสื่อสารออกมาใหเ้ขา้ใจง่ายทัง้วาจา การเขียนและภาษาท่าทาง การฟัง
อย่างมีประสิทธิผล การสื่อสารอย่างไดผ้ลในสภาพแวดลอ้มที่หลากหลายที่สื่อสารกันดว้ยหลาย
ภาษา ความสามารถในการท างานอย่างเห็นไดผ้ล 

3. การสร้างสรรค์นวัตกรรม หมายถึง ความสามารถในการใชเ้ทคนิคสรา้ง
มุมมองหลากหลายเทคนิค การระดมความคิด การสรา้งมุมมองแปลกใหม่หรือเป็นหลักการที่
แหวกแนวโดยสิน้เชิง การพัฒนาความเข้าใจเก่ียวกับการคิดอย่างสรา้งสรรค ์การสื่อสารด้วย
มมุมองใหม่กบัผูอ่ื้นอยู่เสมอ การเปิดรบัและตอบสนองต่อมมุมองใหม่ ๆ การประเมินผลงานกลุ่ม
การยอมรบัฟังความคิดเห็นเพื่อน าไปสูผ่ลส าเรจ็ที่เป็นรูปธรรม 

การเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ผูส้อนจะตอ้งออกแบบการจัดการเรียนรู ้เป็นผูอ้  านวย
ความสะดวกการเรียนรู้ เน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตัวผู้เรียนเอง ดังนั้นผู้สอนต้องพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองใหส้ามารถออกแบบการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สพุิศ รุง่เรืองศรี และ อดุมรตัน ์สงวนศิรธิรรม (2558) เสนอแนวคิดสมรรถนะอาจารย์
พยาบาลในศตวรรษที่  21 จะต้องเผชิญกับงานที่มีความหลากหลายอย่างมากทั้งกิจกรรมที่
ด  าเนินการโดยบุคคลและกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งท างานเก่ียวขอ้งดว้ยทัง้ทางตรง
และทางออ้ม แต่โดยรวมแลว้จะเป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบังานวิชาการเป็นส าคญั ทัง้งานที่มีเวลา
เตรียมตวัและงานที่เกิดขึน้อย่างทนัทีทนัใด อาจารยพ์ยาบาลจึงตอ้งมีการเตรียมตวัใหพ้รอ้มและมี
ความคล่องตวัสงูในการด าเนินกิจกรรมตัง้แต่การสอนนกัศึกษาจนถึงการท าวิจยัและสรา้งผลงาน
วิชาการ โดยไม่ลืมว่าการอุดมศึกษามุ่งหวังสรา้งคนใหเ้ขา้สู่บทบาทที่เหมาะสมกับอาชีพที่เลือก
และสามารถประกอบอาชีพนั้นไดเ้ป็นอย่างดี อาจารยพ์ยาบาลจึงตอ้งมีความเชี่ยวชาญในการ
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ปฏิบติัการพยาบาล (Clinical competence in healthcare setting) ประกอบกับความเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชาการในระดับอุดมศึกษา (Academic competence in university setting) ซึ่งได้
ก าหนดไวช้ดัเจนแลว้ สิ่งที่อาจารยพ์ยาบาลตอ้งเรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจคือ การศึกษาพยาบาล
ในศตวรรษที่  21 ที่นักการศึกษาพยาบาลจะต้องปรับบทบาทให้เหมาะสมกับสิ่งต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในยุคนี ้ เป็นตน้ว่า ความรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัยและซับซ้อนซึ่งนิยม
น ามาใชใ้นการบริการสุขภาพเพิ่มมากขึน้ โครงสรา้งประชากรโลกที่มีการเพิ่มอย่างกา้วกระโดด
ของผูสู้งอายุ สติปัญญาและการเรียนรูเ้ก่ียวกับสขุภาพของประชาชนที่ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วม
อย่างเต็มรูปแบบในการดูแลสุขภาพของตนเอง การดูแลสุขภาพที่ใหค้วามส าคัญต่อการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วย ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของผูค้นที่เปลี่ยนไปทัง้ผู ้
ใหบ้ริการและผูร้บับริการ โดยเฉพาะผูร้บับริการต่างเรียกรอ้งคุณภาพและความโปร่งใสในการ
กระท าเพิ่มมากขึน้ นอกจากนีส้ิ่งที่ทุกคนตอ้งเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไดคื้อ การแข่งขันทางดา้น
เศรษฐกิจและสังคมของคนทั่วโลกที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ อาจารยพ์ยาบาลจึง
จ าเป็นตอ้งเรียนรูแ้ละเขา้ใจ เพื่อใหส้ามารถปรบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงนี ้เพราะ
อาจารย์พยาบาลจะต้องสร้างพยาบาลวิชาชีพที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูร้บับรกิารในยคุใหม่นี ้ทัง้ดา้นความรูค้วามสามารถ การแสดงบทบาทและความรบัผิดชอบรวมทัง้
การจ้างงาน เพื่อให้มีรายได้ที่ เหมาะสม ดังนั้นอาจารย์พยาบาลควรมีสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ดงันี ้ 

1. พัฒนาการท างานของตนเองใหเ้หมาะสมกับการเป็นอาจารยพ์ยาบาล โดย
สรา้งความเขม้แข็งอดทนและเชื่อมั่นในคณุค่าที่ตนเองยึดถือ (Strong woman with enduring and 
strong values) หากเชื่อมั่นว่าการเป็นอาจารยพ์ยาบาลเป็นอาชีพที่เหมาะสมกบัตนเอง สิ่งที่ตอ้งมี
ในการท างานคือ ความยึดมั่นผูกพนักับงาน (Strong commitment) ที่จะตอ้งทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อ
เอาชนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ โดยเชื่อมั่นว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้อาจน าไปสู่สิ่งดี ๆ ที่
ตามมาอีกมาก หากเราไดเ้รียนรูอ้ย่างจริงจงั และเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ จากประสบการณใ์นการท างาน 
(Experience is to know) โดยท าความเขา้ใจทศันคติของบุคคลรอบขา้งเพื่อสรา้งสรรคก์ารท างาน
เป็นทีมใหเ้กิดความร่วมมือที่ดีต่อกัน และพยายามปรบัปรุงวิธีการสอนโดยยึดหลักการสอนให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถช่วยตนเองได้ (Experience based learning) เพื่อ
พฒันาการสอนของตนเอวใหป้ระสบความส าเรจ็เพิ่มมากขึน้ 

2. เขา้ใจลกัษณะของหลกัสตูรการพยาบาล (Nursing curriculum) ที่ตอ้งมีการ
ปรบัปรุงอยู่เสมอเพื่อแสดงใหเ้ห็นชดัเจนยิ่งขึน้ถึงการใชค้วามรูเ้ชิงวิทยาศาสตรแ์ละศิลปะศาสตรท์ี่
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ทนัสมยัในการเรียนการสอนระดบัอดุมศึกษา ซึ่งตอ้งมีองคค์วามรูท้ี่เฉพาะเจาะจงของวิชาชีพการ
พยาบาล และโดยเฉพาะหลักสูตรในศตวรรษที่  21 ที่มุ่งเน้นให้พยาบาลวิชาชีพสามารถคิด
วิเคราะหแ์ละแกปั้ญหาได ้รวมทัง้มีความคิดสรา้งสรรคแ์ละมีทกัษะในการติดต่อสื่อสาร 

3. ให้ความส าคัญต่อการวิจัยทางการพยาบาล (Nursing research) เพื่อน า
ผลการวิจยัมาปรบัปรุงและพฒันาการพยาบาลอยู่ตลอดเวลา ดว้ยระเบียบวิธีวิจยัและเทคโนโลยีที่
ทนัสมยัในการศึกษาวิจยัที่มีการด าเนินการโดยนกัวิจยัระดบัปริญญาโทและเอกทางการพยาบาล 
เพื่อใหไ้ดค้วามรูท้ี่มีคณุค่าและสามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัมาสรา้งเป็นองคค์วามรูท้างการพยาบาล 

4. มีความพยายามในการขยายการศึกษาทางการพยาบาลในระดับ
บัณฑิตศึกษา (Graduate education) ทั้งด้านความกว้างและความลึกในการศึกษาหาความรู้
เพื่อใหส้ามารถผลิตผูน้  าทางการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะในการท าวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู้
ทางการพยาบาลเพิ่มมากขึน้ 

5. สง่เสรมิการสรา้งทฤษฎีการพยาบาล (Nursing theory) เพื่อพฒันาองคค์วามรู้
ทางการพยาบาลใหม้ีหลกัวิชาการและเหตุผลที่สมบูรณเ์พื่อรองรบัทุกกิจกรรมการพยาบาล ทัง้นี ้
เพื่อท าใหง้่ายต่อการเรียนรูข้องนกัศึกษาพยาบาลในการสรา้งความเขา้ใจและน าไปใชใ้นการดแูล
ผูป่้วย 

6. สนับสนุนการปฏิบติัจากหลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based practice) 
ในยุคของการแข่งขันเพื่อคุณภาพในการดูแลผูป่้วย การท างานบนพืน้ฐานของการใชค้วามรูเ้ชิง
ประจกัษ์ที่ไดศ้ึกษาคน้ควา้วิจัยมาแลว้เป็นสิ่งที่จ  าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการพิสจูนข์อ้เท็จจริงในสภาพ
สงัคมที่มีความซบัซอ้นอย่างเช่นปัจจบุนั 

7. มุ่งเนน้การใชคุ้ณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล (Moral and 
ethical knowing) เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันเพิ่มมากขึ ้นย่อมมี
ผลกระทบต่อศีลธรรมจรรยาของบุคคล แต่อย่างไรก็ตามคุณค่าของการพยาบาลยังคงเน้นการ
ปฏิบติัต่อมนุษยด์ว้ยพฤติกรรมจริยธรรมที่ดี ดังนัน้การสอนของอาจารยพ์ยาบาลจ าเป็นตอ้งเนน้
จริยธรรมเพิ่มมากขึน้ โดยสอนเนือ้หาวิชาไปพรอ้มกับความรูท้างด้านจริยธรรมในการสอนทุก
บทเรียน 

8. การขยายขอบเขตความรูข้องตนเอง (Personal knowing or self directed 
learning) เมื่อเทคโนโลยีมีการขยายตัวและความรู้ขยายขอบเขตอย่างรวดเร็ว การให้บริการ
พยาบาลจ าเป็นตอ้งขยายตวัตาม ดงันัน้แนวความคิดเดิมของการพยาบาลอาจไม่เพียงพอต่อการ
ท างาน การพยาบาลจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการท างาน ทันต่อเหตุการณ์ของโลกที่
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เปลี่ยนแปลงไปพยาบาลทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาหาความรูอ้ยู่ตลอดเวลาและเป็นความรูท้ี่มี
ขอบเขตกวา้งขึน้ มิใช่แต่เพียงความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการพยาบาลโดยตรงเท่านัน้ ความสามารถใน
การสรา้งพลงัอ านาจในตนเองและการส่งเสริมใหผู้อ่ื้นมีพลงัอ านาจในการศึกษาหาความรูด้้วย
ตนเองจึงเป็นเรื่องส าคญัของอาจารยพ์ยาบาล 

9. การปรบัตัวเขา้กับยุคพหุความจริง (Multiple truths) โดยไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม
มากนกั เพราะปัจจุบนัสิ่งแวดลอ้มรอบตวัเปลี่ยนแปลงไปรวดเรว็ ท าใหค้วามถูกตอ้งบางเรื่องกลบั
กลายเป็นความไม่ถูกต้อง ผู้ที่จะมีชีวิตรอดได้ในปัจจุบันจึงต้องเข้าใจกฎของความหมุนเวียน
เปลี่ ยนไป (Uncertainty and changing law) และสามารถปรับตัว ให้มี ความสุขกับการ
เปลี่ยนแปลงหลักคิดและสภาพความไม่แน่นอนของสังคม โดยการคิดอย่างรอบคอบและใช้
ประสบการณท์ี่ผ่านมาใหเ้ป็นประโยชนต่์องานในปัจจบุนั 

10. การรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีสมยัใหม่ (Technological knowing) ที่ใชใ้นการดูแล
ผูป่้วย ใหเ้กิดประโยชนต่์องานและการด ารงชีวิตโดยตรง และตอ้งระวงัเพื่อมิใหเ้ทคโนโลยีท าลาย
ความมีคณุค่าของการพยาบาลที่พึงมีต่อผูป่้วยในฐานะมนุษย ์(Human being) การเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคมที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วท าใหเ้กิดจุดพลิกผนัในการจดัการศึกษาเพื่อผลิตผูป้ระกอบอาชีพ
ในสหัสวรรษใหม่ โดยสอนใหน้ักศึกษามีทักษะในการท างานและการด ารงชีวิตอย่างอิสระ โดยมี
จิตส านึกต่อโลกและรูเ้ท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ มีความยืดหยุ่นและสามารถในการ
ปรบัตวั มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคแ์ละสามารถน าตนเอง มีทกัษะการเรียนรูข้า้มวฒันธรรม รวมทัง้
การมีภาวะผูน้  าที่สมบรูณ ์

การเรียนรูส้ิ่งเหล่านีจ้ะช่วยใหอ้าจารยพ์ยาบาลมีความพรอ้มในการปรบัตวัเพื่อสรา้ง
สมรรถนะของตนเองให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งอาจารย์พยาบาลในศตวรรษที่ 21 ที่มี
ความส าคัญในการผลิตพยาบาลเพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยพยาบาลวิชาชีพที่
สนใจจะมาเป็นอาจารยพ์ยาบาลควรไดศ้ึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัลักษณะงานในหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบของอาจารยพ์ยาบาล ที่ส  าคัญคือการไดม้ีประสบการณ์ตรงในงานนีเ้พื่อใหส้ามารถ
ประเมินไดอ้ย่างชดัเจนว่าเป็นงานที่ตรงกบัความตอ้งการที่แทจ้รงิของตนเองหรือไม่ แมว้่าลกัษณะ
งานในต าแหน่งอาจารยพ์ยาบาลจะมีความยุ่งยากซบัซอ้นอยู่บา้ง เนื่องจากเป็นงานของการสรา้ง
คนเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่ และเป็นงานบริการที่เก่ียวขอ้งกับชีวิตของมนุษย์
โดยตรง อย่างไรก็ตามก็เป็นงานที่สามารถสรา้งความภาคภมูิใจใหเ้กิดขึน้ไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันัน้ผูท้ี่
จะเลือกมาเป็นอาจารย์พยาบาลจึงควรตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสภาพการ
ปฏิบติังานของอาจารยพ์ยาบาลในฐานะนักการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อใหส้ามารถเตรียม
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สมรรถนะสว่นตวัใหส้อดคลอ้งกบัต าแหน่งและประสบความส าเรจ็ในการเป็นอาจารยพ์ยาบาลที่ดี
ต่อไป 

ฉตัรชยั หวงัมีจงมี และองอาจ นยัพฒัน ์(2560, น. 49-60) เสนอแนวคิดสมรรถนะครู
ไทยในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากผูส้อนมีความส าคญัในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการศึกษา
และเป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญในการพัฒนาผูเ้รียนใหพ้รอ้มที่จะออกไปสู่สงัคมที่มีการแข่งขันสูง 
ครูจึงตอ้งไดร้บัการพฒันาสมรรถนะตามสภาพสงัคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ดงันี ้

1. สมรรถนะดา้นการจัดการเรียนการสอนโดยมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หมายถึง
ความสามารถของผูส้อนที่จะต้องปรบัเปลี่ยนให้มีการจัดการเรียนรูแ้บบโครงการ ส่งเสริมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบติัจริง ใหค้  าแนะน าและคอยเสริมความรูโ้ดยที่ยงัไม่บอกค าตอบเพื่อใหเ้กิดการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบติัดว้ยตนเอง เป็นผูเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง สามารถออกแบบการเรียนรูโ้ดยเปลี่ยน
จากผูส้อนเป็นผูฝึ้กและท าหนา้ที่อ  านวยความสะดวก 

2. สมรรถนะดา้นการวดัประเมินผล หมายถึง ความสามารถของผูส้อนในการวดั
ประเมินผลในศตวรรษที่ 21 เป็นการวดัประเมินผลจากมมุมองที่หลากหลายและมีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สามารถท าไดทุ้กที่ทุกเวลา เนน้การวดัประเมินทักษะดา้นการพูดและการสนทนา 
เป็นการวดัประเมินเพื่อการพฒันาผูเ้รียนอย่างแทจ้รงิและใชว้ิธีการวดัที่หลากหลาย  

3. สมรรถนะด้านคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี และการรูเ้ท่าทันสื่อ หมายถึง
ความสามารถของผู้สอนในการบูรณาการเทคโนโลยี ดิจิทัลกับการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาคณุภาพการศึกษา การใชค้วามรูด้า้นไอซีทีสรา้งสื่อและใชค้อมพิวเตอรช์่วยสอน 
สามารถชีแ้นะและแนะน าการใชเ้ทคโนโลยีอย่างรูเ้ท่าทัน และการพฒันาตนเองใหเ้กิดการเรียนรู้
เทคนิคหรือวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ  

4. สมรรถนะดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึง ผูส้อน
ตอ้งมีคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรกัและความเมตตาต่อศิษย ์ใหค้วามเอา
ใจใสช่่วยเหลือสง่เสรมิแก่ศิษยอ์ย่างเสมอภาคและเท่าเทียม การเป็นตน้แบบหรือเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการวางตนใหเ้หมาะสมทัง้กาย วาจาและใจ 

5. สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง
ความสามารถของผูส้อนในการปรบัเปลี่ยนวิธีการท างานหรือวิธีการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุดโดยอาศัยความร่วมมือกัน การร่วมมือพัฒนาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน จนเกิดเป็น
วฒันธรรมหรือชมุชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นโรงเรียนหรือต่างโรงเรียนกนั 
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6. สมรรถนะดา้นการขา้มวฒันธรรม หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกถึง
การยอมรบัทางความคิดและความรูส้ึก การเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการ
แสดงออกทางการประสานการหาช่องทางการติดต่อสื่อสารกบัผูส้อนต่างวฒันธรรม  

7. สมรรถนะดา้นการเป็นผูอ้  านวยความสะดวก หมายถึง การปรบัตัวใหเ้ขา้กับ
สถานการณใ์นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ การเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรูแ้ทน โดยท า
หนา้ที่วางแผนจดักิจกรรมที่เนน้ผูเ้รียนแสวงหาความรูแ้ละคน้พบค าตอบดว้ยตนเอง สรา้งความรู้
ดว้ยตนเอง สามารถเตรียมประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละออกแบบการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนลงมือท า 

ความแตกต่างของสมรรถนะผูส้อนในศตวรรษที่ 21 คือการวัดประเมินผลเพื่อการ
พฒันาผูเ้รียน การรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทัล การแลกเปลี่ยนเรียนรูข้า้มวัฒนธรรมและการท างาน
เป็นทีม ดงันัน้ ผูส้อนตอ้งเรง่ปรบัสมรรถนะใหเ้ขา้สูโ่ลกในยุคศตวรรษที่ 21 พรอ้มที่จะกา้วทนัความ
เปลี่ยนแปลงและกา้วทนัโลกที่เปลี่ยนไป 

นเรศ ปู่ บุตรชา และคณะ. (2561) เสนอแนวคิดสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่มี
ความส าคัญในกระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาผูเ้รียน ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ 
ดงันี ้

1. สมรรถนะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 1) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ 2) พฤติกรรมเชิงสรา้งสรรค ์
และ 3) ความฉลาดทางอารมณ ์

2. สมรรถนะดา้นภาวะผูน้  า ไดแ้ก่ 1) วฒุิภาวะความเป็นครู 2) การสื่อสารอย่าง
สรา้งสรรค์ 3) การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4) การปฏิบัติอย่างไตร่ตรอง และ 5) การพัฒนา
ผลสมัฤทธิ์ของผูเ้รียน 

3. สมรรถนะดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ 1) ความ
ศรทัธาในวิชาชีพ 2) ความรบัผิดชอบ 3) การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม และ 4) การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  

4. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ได้แก่ 1) การจัดบรรยากาศการ
เรียนรู ้2) การดแูลก ากบัในชัน้เรียน และ 3) การท าสารสนเทศในชัน้เรียน 

5. สมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู ้ไดแ้ก่ 1) การพฒันาหลกัสตูร 2) การออกแบบ
สภาพแวดลอ้มทางการศกึษา 3) การยดึผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 4) การพฒันานวตักรรม และ 5) การ
วดัประเมินผล 
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จะเห็นไดว้่าคุณภาพผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 ถือว่าเป็นการวางรากฐานที่ดีในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทัง้นีอ้าศัยปัจจัยต่าง ๆ ในการส่งเสริมและพฒันาการเรียนรูแ้ละหนึ่ง
ปัจจยัที่มีความส าคญัอย่างยิ่งคือสมรรถนะครู 

สมสมร เรืองวรบูรณ์ และสุชาดา ปราบมีชัย (2561) เสนอแนวคิดสมรรถนะสากล
ของวิชาชีพพยาบาลในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และช่วยในการพฒันาศักยภาพ
เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานในโลก
ศตวรรษที่ 21 โดยการเตรียมบุคลากรใหม้ีความพรอ้มกับสงัคม สภาพแวดลอ้มและวิถีชีวิตของ
โลกในอนาคตที่เปลี่ยนไป เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน สามารถเทียบเคียงกนัได้
เพื่อใหท้นัสมยั เป็นสากล ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีศกัยภาพที่สามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล ดงันัน้วิชาชีพพยาบาลจึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาสมรรถนะสากล ดงันี ้

1. การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของคนสะดวกมากขึ ้น วัฒนธรรมภาษามีความ
หลากหลายมากยิ่งขึน้ ปัจจุบนัพบว่าความสามารถดา้นการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษและภาษา
อ่ืนๆ ยงัไม่ไดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรบั  

2. ปัญหาดา้นสขุภาพของประชากรโลกมีการเปลี่ยนแปลงและซบัซอ้นมากยิ่งขึน้ 
เช่น การเกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ  า้ ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นตน้ ลว้นส่งผลต่อความปลอดภัยของ
มนษุย ์วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ปฏิบติักบัมนษุยโ์ดยตรงควรมีสว่นในการจดัการ 

3. การเริ่มเป็นสงัคมที่หลากหลายวฒันธรรมของประเทศไทย มีปรากฏเด่นชดัขึน้
เรื่อย ๆ เป็นอุปสรรคต่อการใหบ้ริการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพจากความไม่เขา้ใจต่อ
ผูร้บับรกิารจากความหลายหลายทางวฒันธรรม 

4. ระบบสขุภาพของโลกสง่เสรมิใหป้ระชาชนมีสขุภาพถว้นหนา้ โดยใหร้ฐับาลแต่
ละประเทศมีหนา้ที่จดับริการดา้นสขุภาพใหเ้ป็นธรรมและเสมอภาค แต่ที่ผ่านมาสะทอ้นความไม่
เป็นธรรมดา้นสขุภาพในเรื่องชนชัน้ และโอกาสการเขา้ถึงบรกิาร 

5. ปัจจยัที่ก าหนดสงัคมทางสขุภาพที่ส่งผลกระทบต่อสขุภาพ ความไม่เป็นธรรม
ดา้นสุขภาพ การขาดโอกาสทางการศึกษา มีความเสี่ยงสูงจากการท างาน ลักษณะอาชีพและ
สิ่งแวดลอ้ม 

นอกจากนี ้สมสมร เรืองวรบูรณ์, อญัชลี สารรตันะ และสวุดี เอือ้อรญัโชติ (2559, น. 
265) ไดศ้กึษาองคป์ระกอบของสมรรถนะสากลของนกัศกึษาพยาบาล สรุปไดด้งันี ้

1. สมรรถนะสากลด้านการสื่อสาร หมายถึงความสามารถในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพด้วยภาษาท่าทางและค าพูด การเขียนเพื่อการสื่อสาร หรือการมีความรู้และ
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ความสามารถในการจดัการกบัความคลมุเครือดว้ยวิธีที่สะทอ้นตนเอง การวิพากษ์วิจารณเ์พื่อการ
พฒันาตนเอง แสวงหาโอกาสในการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

2. สมรรถนะสากลด้านเทคโนโลยี หมายถึงความสามารถในการใช้ระบบ
เครือข่ายอินเตอรเ์น็ตในการสืบค้นได้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสมถูกกาลเทศะ ใชค้อมพิวเตอรช์่วยในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล วิจยัหรือบริการสขุภาพแก่
ผูร้บับริการได ้สามารถน าขอ้มูลใหม่ ๆ ที่สืบคน้ไดใ้นระบบสารสนเทศมาวิเคราะห ์ปรบัปรุงการ
บรกิารไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. สมรรถนะสากลดา้นการสรา้งผลิตผลที่มีคุณภาพ หมายถึงความสามารถใน
การปฏิบติังานอย่างมืออาชีพ การสนบัสนุนใหเ้กิดสิ่งใหม่ ๆ และท าอย่างต่อเนื่องใหส้อดคลอ้งกบั
จรยิธรรมและจรรยาบรรณ โดยบรูณาการความรูจ้ากสหวิชาชีพ การพฒันาและมีความสมัพนัธ์กบั
เพื่อนรว่มงานและสมาชิกทีม ดว้ยการกระท าท่ีมุ่งผลสมัฤทธิ์ การแสวงหาโอกาส เสนอแนวคิดใหม่ 
รวมทัง้การปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ตลอดจนการ
จดัการกบัความขดัแยง้อย่างสรา้งสรรค ์

4. สมรรถนะสากลดา้นวฒันธรรม หมายถึงการมีแนวคิดมมุมองเชิงบวกกบัความ
แตกต่างทางวฒันธรรม อารยธรรมที่หลากหลาย เห็นความแตกต่างเป็นโอกาสในการสรา้งความ
นบัถือ ความสงบระหว่างบคุคล การยอมรบัความเสมอภาคและสิทธิ์สว่นบุคคล  

5. สมรรถนะสากลดา้นการบริหารจัดการ หมายถึงความสามารถในการสรา้ง
แรงจูงใจใหบุ้คลากรท างานที่ทา้ทาย ใหบ้รรลุวัตถุประสงค ์ส่งเสริมการเป็นเจา้ของและความ
รบัผิดชอบต่อผลลพัธ์ โดยจัดความส าคัญของวิธีการ พัฒนาแผนปฏิบติัการ จัดสรรทรพัยากรที่
จ  าเป็นและติดตามผลด าเนินงาน สรา้งการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร โดยการแบ่งปันขอ้มลูช่วยเหลือสนบัสนนุงานซึ่งกนัและกนั 

6. สมรรถนะสากลด้านการเป็นผู้น า หมายถึงความสามารถในการน าการ
ขับเคลื่อนองคก์รใหป้ระสบผลส าเร็จ โดยมีความเขา้ใจที่ซบัซอ้นของการเจริญเติบโตในประเด็น
สขุภาพและกิจกรรมทางสขุภาพ สรา้งวิสยัทศันร์ว่มกนัพฒันาเสน้ทางความส าเรจ็ พฒันาสขุภาวะ
ของประชาชน 

7. สมรรถนะด้านความรูเ้ชิงวิชาการ หมายถึงความสามารถในการสรา้งองค์
ความรูท้ี่เป็นสากล มีความรูแ้ละความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ ตระหนกัรูใ้นเรื่องเก่ียวกบันานาชาติและ
เหตกุารณข์องโลกที่เก่ียวขอ้งกบัระบบสุขภาพ และเขา้ใจเก่ียวกบัทอ้งถิ่นและเหตกุารณต่์าง ๆ ที่
กระทบต่อประเทศ  
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สมรรถนะสากลมีคุณลกัษณะที่คลา้ยคลึงกันเป็นไปในทิศทางเดียวกนัต่างก็มุ่งไปที่
สมรรถนะของบุคคล และมีความคาดหวงัว่าหากวิชาชีพพยาบาลมีสมรรถนะดงักล่าว จะสามารถ
ปรบัตวัด ารงชีพท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัณยตา บณัฑิตกุล, สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ และเมธี ดิสวัสดิ์ (2562, น. 113-120) 
เสนอแนวคิดสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 หมายถึง “ความรู ้ทกัษะ ความสามารถและคณุลกัษณะ
ดา้นจิตใจที่ส่งผลใหแ้สดงพฤติกรรมที่พึงประสงคแ์ละทักษะที่จ  าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความ
เก่ียวข้องกับงานปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้สามารถด าเนินไปสู่เป้าหมายและเกิด
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้” ประกอบดว้ย 12 สมรรถนะ ดงันี ้

1. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ หมายถึง  ความสามารถในการจัด
สภาพแวดล้อมในการเรียนรูเ้พื่อตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียน การ
สง่เสรมิใหผู้เ้รียนใชส้ื่อ เทคโนโลยีดิจิทลัสนบัสนนุการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

2. สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการในชัน้เรียน หมายถึง ความสามารถในการให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการเรียนรู ้การสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรูร้่วมกนั และการ
ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 

3. สมรรถนะดา้นการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถใน
การยอมรบัและมองเห็นความสวยงามในความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม การ
รบัฟังและเคารพความคิดเห็นและการแสดงออกของผูอ่ื้น  

4. สมรรถนะดา้นภาวะผูน้  า หมายถึง การเป็นบคุคลที่ยอมรบัต่อการเปลี่ยนแปลง 
มภีาวะผูน้  าและแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ ์การสนทนาและการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอย่างเหมาะสมและสรา้งสรรค ์ 

5. สมรรถนะดา้นการบริการ หมายถึง ความสามารถในการเอือ้อ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูเ้รียน การไม่รบัผลประโยชนอ่ื์นที่นอกเหนือจากที่ควรไดร้บั ความจริงใจและความ
เสมอภาคในการใหบ้รกิารผูเ้รียน การปฏิบติังานสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน 

6. สมรรถนะดา้นคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ หมายถึง ความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาบนพืน้ฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การ
ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม แสดงออกต่อความรบัผิดชอบในวิชาชีพ 

7. สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความสามารถในการปรับปรุง
พฒันางานใหม้ีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ปฏิบติัตนตามหนา้ที่และประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานมี
ความถกูตอ้งเหมาะสม 
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8. สมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หมายถึง  ความสามารถในการ
วิเคราะหผ์ูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามสถานการณต่์าง ๆ การสงัเคราะหข์อ้เท็จจรงิ ขอ้มลูต่าง ๆ อย่าง
มีคณุภาพ และการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่จากการท าวิจยัในชัน้เรียน 

9. สมรรถนะดา้นการพัฒนาผูเ้รียน หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาดา้น
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน การส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม การพัฒนา
ความรูค้วามสามารถของผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร การสรา้งแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์และ
แรงบนัดาลใจใหก้บัผูเ้รียน 

10. สมรรถนะด้านการสร้างชุมชนการเรียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง
ความสามารถในการรวมกลุม่จดัการความรูเ้พื่อพฒันาวิชาชีพ การสรา้งเครือข่ายความรว่มมือเพื่อ
การจดัการเรียนรู ้

11. สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง หมายถึง  ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องทัง้ในดา้นวิชาชีพและส่วนตวั ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ และ
ความสามารถในการเป็นพี่เลีย้งเพื่อสง่เสรมิการเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียน 

12. สมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถในการปรบัตวัและ
สรา้งการเปลี่ยนแปลงใหส้อดรบักบัสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงโดยมุ่งผลส าเรจ็ของงาน การท างาน
โดยมุ่งความส าเรจ็ไปพรอ้ม ๆ กนั ทัง้ความส าเรจ็สว่นตวัและองคก์ร 

ดังนัน้ เงื่อนไขของระบบการศึกษาที่ประสบความส าเร็จจึงขึน้อยู่กับสมรรถนะของ
ผูส้อนเป็นปัจจยัส าคญั โดยเฉพาะการเตรียมความพรอ้มใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะในโลกศตวรรษที่ 21 

อติญาณ ์ศรเกษตริน และคณะ (2562) เสนอแนวคิดการจัดการศึกษาพยาบาลใน
ศตวรรษที่ 21 ยังมุ่งเนน้รูปแบบการเรียนรูสู้่การเปลี่ยนแปลง (Transformative education) ตาม
ขอ้เสนอแนะขององคก์รอนามยัโลก ซึ่งการจดัการศกึษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 มีแนวโนม้ดงันี ้ 

1. การจดัการศกึษาที่เชื่อมโยงระบบการใหบ้รกิารสขุภาพ 
2. การก าหนดคณุลกัษณะบณัฑิตที่พงึประสงคด์า้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ มาจาก

ความคิดเห็นของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในระบบสขุภาพของประเทศ 
3. หลกัสตูรการศึกษามีความเชื่อมโยงระหว่างวิชาพืน้ฐานวิชาชีพกับวิชาปฏิบติั

ทางคลินิก 
4. อาจารยม์ีความเขา้ใจในระบบสขุภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการส่งเสริม

ให้ชุมชนจัดการสุขภาพของตนเอง ให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง 
ตลอดจนค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและการรูเ้ท่าทันด้านสุขภาพ ทั้งจากการศึกษาด้วยตนเอง การ
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ฝึกอบรม หรือการเขา้ร่วมปฏิบติัในสถานการณจ์รงิ และน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ  

5. บณัฑิตมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ตรงตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  
6. จดัการศกึษารว่มกนัระหว่างสหสาขาวิชาชีพในหลกัสตูร 
7. หลกัสตูรไดร้บัการประกนัคณุภาพการศึกษา ตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
8. มีระบบการพฒันาความรูท้างวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
9. วิธีการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลาย บณัฑิตมีทักษะในศตวรรษที่ 

21 อาศยัหลกัการ “สอนใหน้อ้ยลง แต่ใหเ้รียนรูม้ากขึน้ (Teach less, Learn more)”  
เยาวเรศ สมทรัพย์ และอัชฌา วารีย์ (2562) เสนอแนวคิดสมรรถนะของวิชาชีพ

พยาบาลไทยในศตวรรษที่ 21 นอกเหนือจากสมรรถนะหลักที่สภาการพยาบาลก าหนดไว ้เพื่อ
ก าหนดคุณลักษณะและสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาล พัฒนาความรู้ ทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัในการสรา้งแบรนดพ์ยาบาลไทยในศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้

1. ความรูแ้ละทกัษะการดูแลแบบทางเลือกหรือแบบผสมผสาน หมายถึง การมี
พืน้ฐานความรูเ้รื่องการดแูลแบบทางเลือกหรือแบบผสมผสาน ความสามารถในการน าความรูแ้ละ
ทักษะดา้นการดูแลแบบทางเลือกมาประยุกตใ์ชเ้พื่อสรา้งเสริมสุขภาพ เสริมประสิทธิผลและลด
ความทุกขท์รมานจากภาวะเทรกซอ้นหรือผลข้างเคียงของวิธีการรักษาแบบเดิม การผสานกับ
ฐานความรูเ้ดิมของพยาบาลและการเลือกศาสตรไ์ปใชใ้หเ้หมาะสมกับผูร้บับริการแต่ละกลุ่มวัย
และแต่ละปัญหาสขุภาพ 

2. ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง หมายถึงการใช้
ภาษาต่างประเทศสื่อสารกบัผูร้บับริการชาวต่างชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ความเขา้ใจในความหลากหลายทางวฒันธรรม หมายถึงความสามารถในการ
ยอมรบัความแตกต่างและมีความไวต่อการแสดงออกทางวัฒนธรรมของบุคคล การปรบัตัวกับ
วัฒนธรรมที่แตกต่างใหอ้ยู่และท างานร่วมกันได ้หรือเมื่อมีปัญหาดา้นจริยธรรมหรือขัดแยง้กับ
ความเชื่อและวัฒนธรรมของผูร้บับริการสามารถหาขอ้มูลประกอบการตัดสินใจและแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้บนพืน้ฐานของความเขา้ใจวฒันธรรมแต่ละชาติได ้

4. การมีทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล หมายถึงการมีความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สารสนเทศทางสุขภาพให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติการพยาบาล การบริการสุขภาพและการบริหารการพยาบาล การใชผ้ลวิจัยและข้อมูล
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หลกัฐานเชิงประจกัษ์เพื่อประยุกตใ์ชใ้นการดูแลผูร้บับริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสงู 
การพัฒนาระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลประวัติผู้ร ับบริการและการเข้าถึงข้อมูลผู้รับบริการแบบ
ออนไลนไ์ดส้ะดวก รวดเร็ว มีทกัษะการเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้หมาะกบังานของตน การ
ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัสนนุการตดัสินใจในการบรหิารและน ามาใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ 

การสรา้งแบรนดพ์ยาบาลไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นความทา้ทายอย่างยิ่งต่อวิชาชีพ
พยาบาล กระบวนการสรา้งแบรนดเ์ริ่มจากวิเคราะหล์กัษณะส าคญัของงานบริการพยาบาล การ
ท าความเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อสรา้งการยอมรับ 
ตอบสนองต่อความตอ้งการและความคาดหวังของผูร้บับริการ น ามาซึ่งความพึงพอใจ เชื่อมั่น 
ยอมรบัและผกูพนัในแบรนดพ์ยาบาลไทยในที่สดุ 

อุมาสวรรค์ ชูหา และคณะ (2562, น. 176-185) เสนอแนวคิดความท้าทายของ
อาจารยพ์ยาบาล ในการผลิตพยาบาลใหต้อบโจทยผ์ูใ้ชบ้ณัฑิตในศตวรรษที่ 21 อาจารยพ์ยาบาล
จึงจ าเป็นตอ้งมีสมรรถนะในการออกแบบการสอนตามหลกั 3 A ดงันี ้ 

1. การเรียนรูแ้บบกระตือรือรน้ (Active Learning) หมายถึง ความสามารถของ
อาจารย์พยาบาลในการช่างสังเกตและคอยควบคุมก ากับห้องเรี ยน มีความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลาย ยืดหยุ่น การกระตุน้ใหเ้กิดหอ้งเรียนที่อยากรูอ้ยากเห็น 
อยากหาค าตอบ และส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้มากขึน้ น ากระบวนการวิจัยและผลการวิจัย
ต่อยอดจนถึงการคิดคน้นวตักรรม สามารถวิเคราะหผ์ูเ้รียนรายบุคคลเพื่อหาขอ้จ ากดัและเร่งแกไ้ข 
การกระตุน้ใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงการอยู่รว่มกนั การแบ่งปันและมีจิตสาธารณะ 

2. การเรียนรูต้ามสภาพจริง (Authentic Learning) หมายถึง ความสามารถของ
อาจารยพ์ยาบาลในการสอนใหผู้เ้รียนสามารถคิด ประมินและตัดสินใจไดเ้องอย่างเป็นระบบ
เก่ียวกับสิ่งที่เรียนรูต้ามสถานการณ์จริง ปัญหาจริง การคิดเชื่อมโยงกับปัญหาจนสรา้งกรอบ
ความรู ้การคิดระดับสูง การให้อิสระเสรีภาพในการเลือกความสนใจที่ผู ้เรียนอยากเรียนรู ้ใช้
ปฏิสมัพนัธใ์นการเสริมแรง เนน้แชรป์ระสบการณก์ระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการคิด การใชว้ิธีการใหม่ 
ๆ โดยอาศัยพืน้ฐานที่มีอยู่เดิมจัดการเรียนรูต้ามสภาพจริง การสรา้งสถานการณจ์ าลองเพื่อให้
ผูเ้รียนหาค าตอบเกิดการเรียนรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

3. การเรียนรูแ้บบชีแ้นะและอ านวยความสะดวก (Administration) หมายถึง 
ความสามารถของอาจารยพ์ยาบาลในการออกแบบกรบัวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลต่อ
ผูเ้รียน อาจารยจ์ะตอ้งรูจ้งัหวะช่วงเวลาที่ตอ้งกระตุน้ผูเ้รียน ประเมินใหข้อ้เสนอแนะยอ้นกลบัเพื่อ
ต่อยอดใหผู้เ้รียนได ้เขา้ใจปัจจยัพืน้ฐานของผูเ้รียนเพื่อออกแบบการสอน การใชค้ าถามกระตุ้นให้
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ผูเ้รียนเกิดการคิดวิเคราะหแ์ละเปิดโอกาสอย่างทั่วถึง เนน้ฟังเชิงลกึ รว่มพฒันากระบวนการเรียนรู้
เป็นที่ปรกึษา รบัฟังปัญหาของผูเ้รียน มีทกัษะการวิจยั สามารถน ากระบวนการและผลการวิจัยมา
ใชใ้นการเรียนการสอน 

อาจารยพ์ยาบาลเป็นผูท้ี่มีความรูใ้นศาสตรท์างการพยาบาลอย่างลึกซึง้และมีความรู้
ในศาสตรก์ารสอนและการเรียนรู ้จึงจะสามารถออกแบบหอ้งแห่งการเรียนรูไ้ดดี้ ท าใหก้ารด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ดังนั้นอาจารย์จะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองให้มี
ความสามารถและใชว้ิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในศตวรรษที่ 21  

วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2563, น. 16-17) เสนอสมรรถนะผูเ้รียนในยุค VUCA World ที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน ์และการพฒันาอย่างกา้วกระโดดของ
เทคโนโลยี ที่เป็นทักษะหลกัและทักษะทางสงัคมที่ส  าคัญ ที่ส  าคัญจ าเป็นต่อการใชช้ีวิตและการ
ปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเรจ็ ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ ดงันี ้

1. การจัดการ หมายถึง “การรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง น าตนเองในการเรียนรู้ 
ก าหนดเป้าหมายชีวิต และการท างานตามความสามารถและความถนัดของตน มีวินัยในตนเอง 
สามารถบริหารจดัการเวลาและทรพัยากรเพื่อบรรลเุป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รูเ้ท่าทนัการ
เปลี่ยนแปลง มีความสขุสมดลุทัง้รา่งกาย จิตใจ อารมณแ์ละสงัคม” 

2. การสื่อสาร หมายถึง “ความสามารถในการสื่อสารบนความเขา้ใจ รูเ้ท่าทัน
สื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถสื่อสารเชิงดิจิทัล เคารพในความคิดเห็นและ
วฒันธรรมที่แตกต่างใหบ้รรลเุป้าหมาย โดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษไดเ้ป็นอย่างดี” 

3. การรวมพลงัท างานเป็นทีม หมายถึง “การเป็นผูน้  าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความร่วมแรงร่วมใจ มีกระบวนการท างานและมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 
พร้อมปรับตัว ประสานความคิดที่แตกต่าง ใช้สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้งจนประสบ
ความส าเรจ็” 

4. การคิดขั้นสูง หมายถึง “การจัดระบบการคิด วิเคราะห ์วิพากษ์ สามารถใช้
ขอ้มูลในการตัดสินใจแกปั้ญหา มีความยืดหยุ่นทางความคิด ประสานหรือสงัเคราะหค์วามคิดที่
แตกต่าง รเิริ่มความคิดใหม่ ๆ โดยค านึงถึงผลกระทบรอบดา้น” 

5. การเป็นพลเมืองที่เขม้แข็ง หมายถึง “การปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองไทย พล
โลกและพลเมืองดิจิทลั ที่มีความรบัผิดชอบต่อส่วนรวม เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย
ค านึงถึงสิทธิและหนา้ที่และกติกา มีส่วนร่วมรบัผิดชอบในการแกปั้ญหา การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
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การพฒันาสงัคมและสรา้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมในระดบัทอ้งถิ่น ประเทศและโลก มีบทบาท
ในการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม อตัลกัษณค์วามเป็นไทย มีวิถีชีวิตพอเพียงและยั่งยืน” 

นันทกา สวัสดิพานิช และพิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ (2563, น. 263-270) เสนอ
แนวคิดสมรรถนะพยาบาลพี่ เลีย้งในศตวรรษที่  21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ 
เนื่องจากการศึกษาระดบัอดุมศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งพฒันาทรพัยากรบุคคลใหเ้ชี่ยวชาญตาม
สาขาวิชาที่ตนถนัด ปัจจุบนัการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรเ์นน้ความส าคญัที่ผลลพัธก์ารเรียนรู้
และคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงคใ์หต้อบสนองกับบริบทและความตอ้งการของสงัคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง แต่เนื่องดว้ยปัญหาการขาดแคลนอาจารยพ์ยาบาล พยาบาลพี่เลีย้งจึงเป็นกลไกหนึ่ง
ในการพัฒนานักศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีสมรรถนะเพื่อช่วยพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรูใ้ห้ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ดงันี ้

1. ดา้นคณุธรรมจริยธรรม หมายถึง พยาบาลพี่เลีย้งสามารถเป็นแบบอย่างของ
การแสดงพฤติกรรมที่อยู่ในขอบเขตของวิชาชีพและสืบทอดวฒันธรรมในวิชาชีพแก่ผูเ้รียนในเรื่อง
ระเบียบวินัย ความมีเมตตากรุณา การปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความคาดหวัง
ของสงัคมต่อวิชาชีพพยาบาล การสรา้งความตระหนกัในความแตกต่างของบุคคลและวฒันธรรม 
ตลอดจนสิทธิผูร้บับรกิาร และการสรา้งความรกัและศรทัธาต่อวิชาชีพ 

2. ดา้นความรู ้หมายถึง พยาบาลพี่เลีย้งสามารถอธิบายและซกัถามความรูข้อง
ผูเ้รียนในขณะสอนภาคปฏิบติัไดต้ลอดเวลา ความรูเ้ก่ียวกับโรค พยาธิสรีรวิทยาของโรค อาการ
และอาการแสดงและการดูแลรกัษาพยาบาลผูร้บับริการ สามารถมอบหมายผูเ้รียนไปแสวงหา
ความรูเ้พิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ แลว้น ามาแลกเปลี่ยนในการประชุมปรกึษาทางการพยาบาลหรือ
อภิปรายกลุม่ 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา หมายถึง พยาบาลพี่เลีย้งสามารถสง่เสรมิผลการเรียนรู้
โดยการมอบหมายเคสกรณีศึกษา สามารถกระตุน้การใชค้วามสามารถในการใหเ้หตผุลทางคลินิก 
การใชเ้หตผุลในการเชื่อมโยงความรูเ้ดิมกบัความรูใ้หม่หรือเสริมสรา้งความรูใ้หก้วา้งขวางขึน้ การ
มุ่งใหผู้เ้รียนฝึกฝนในการเผชิญปัญหาและแกไ้ขปัญหา การจดัใหผู้เ้รียนมีการสะทอ้นคิดจากการ
ปฏิบัติการพยาบาลเป็นการเชื่ อมโยงความรู้ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติโดยทบทวน
ประสบการณด์ว้ยความใครค่รวญและสะทอ้นคิด 

4. ดา้นความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ หมายถึง พยาบาลพี่
เลีย้งสามารถสอนและชี ้แนะผู้เรียนในเรื่องการปรับตัวและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งเพื่อน 
บุคลากรทีมสุขภาพและผูร้บับริการ แนะน าการช่วยเหลือสนับสนุนงานของทีมพยาบาลและการ
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แกไ้ขปัญหาของกลุม่อย่างสรา้งสรรค ์การสอนใหผู้เ้รียนมีความรบัผิดชอบในการเรียนรู ้การพฒันา
ตนเองและการพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง พยาบาลพี่เลีย้งสามารถพฒันาผลลพัธก์ารเรียนรูโ้ดยการมอบหมายใหผู้เ้รียนศึกษาและ
ฝึกวิเคราะหข์อ้มูลทางคลินิกหรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการมอบหมายใหผู้เ้รียนเขียนบนัทึกทางการพยาบาลและน าเสนอต่อกลุม่เพื่อฝึกทกัษะการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ดา้นทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ หมายถึง พยาบาลพี่เลีย้งสามารถพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบติัทักษะการพยาบาล การแนะน าการใชท้รพัยากรทางคลินิกไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพดว้ยความช านาญและประสบการณท์างคลินิก การสรา้งสิ่งแวดลอ้มการเรียนรูใ้น
คลินิกเชิงบวก 

สรุปแนวคิดสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
บุคลากรจะตอ้งมีสมรรถนะที่มีความหลากหลายรอบดา้น มีลักษณะเป็นพลวัตที่พรอ้มรับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสามารถปรบัตวัใหอ้ยู่รอดกบัการแข่งขนัสงูจากความทา้ทายใหม่ 
ๆ ในโลกศตวรรษท่ี 21  

2.3 องคป์ระกอบสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาล  
วิไลวรรณ ทองเจริญ และคณะ (2553, น. 56) ศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะอาจารย์

พยาบาลประกอบดว้ย 7 สมรรถนะ 45 ตวับ่งชี ้ดงันี ้
1. สมรรถนะวิชาชีพการพยาบาล (Nursing Competencies) ประกอบด้วย  

9 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 1) มีความสามารถในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) มีความสามารถในการสอน ฝึกทักษะและเป็นพี่เลีย้งในการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) มีความสามารถในการจดัการและประเมินผลลพัธท์างการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
4) มีความสามารถในการเป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลงที่ดี 5) มีความสามารถใหค้ าปรกึษาเฉพาะกลุ่ม
ที่ตนเองเชี่ยวชาญ 6) มีความสามารถในการให้เหตุผลและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม  
7) มีความสามารถในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 8) มีความสามารถในการเสริมสรา้ง
พลงัอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ และ 9) มีสมรรถนะดา้นการสอน แนะน า และใหค้ าปรกึษาดา้น
สขุภาพอนามยั 

2. สมรรถนะดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethic) ประกอบดว้ย 11 ตัวบ่งชี ้
ไดแ้ก่ 1) ปฏิบติัหนา้ที่อย่างมีวินยัดว้ยความรบัผิดชอบ 2) การปฏิบติัหนา้ที่อย่างเป็นธรรม โปรง่ใส 
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ตรวจสอบได้ 3) รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 4) ร่วมมือและปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานอย่าง
กัลยาณมิตร 5) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 6) สั่งสอนศิษยอ์ย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเท 
เสียสละ 7) ปกปอ้งคุม้ครองผูป่้วยใหป้ลอดภยั 8) ใหก้ารพยาบาลดว้ยความเคารพในศกัดิ์ศรี/ สิทธิ
ส่วนตัว 9) ยึดมั่น ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอ้ง 10) ศึกษาคน้ควา้หาความรูเ้พิ่มเติมทัง้เชิงวิชาการและ
วิชาชีพอยู่เสมอ และ 11) มีจรรยาบรรณของนกัวิจยั 

3. สมรรถนะด้านการสอน (Teaching) ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่   
1) มีความสามารถในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 2) มีความสามารถในการจัดใหผู้เ้รียน
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู/้ ประสบการณต์ามความเหมาะสม 3) มีความสามารถ
ท าใหผู้เ้รียนเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องวิชาที่เรียน 4) มีความสามารถในการใชส้ื่อการสอน 5) มี
ความสามารถในการสง่เสรมิการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์6) มีความสามารถในการพฒันาคณุภาพ
ผูเ้รียนเป็นระบบ 7) มีความสามารถในการแนะน าแหล่งความรูเ้พื่อใหผู้เ้รียนคน้ควา้เพิ่มเติม 8) มี
ความสามารถในการสรา้งกิจกรรมการเรียนรูใ้นทุกสถานการณ ์9) มีการเตรียมการสอนและวาง
แผนการสอนอย่างเป็นระบบ ใหส้ามารถปฏิบัติอย่างไดผ้ลจริง 10) มีความสามารถใชเ้ทคนิค
วิธีการสอนหลากหลาย 11) มีความสามารถในการสอนให้รูจ้ักการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์และ
วิจารณ ์และ 12) มีสมรรถนะในการพฒันาวิชาชีพใหม้ีความกา้วหนา้อย่างต่อเนื่อง 

4. สมรรถนะด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  (Research and Academic 
Service) ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) มีผลงานวิจยัและงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพเ์ผยแพร่อย่าง
ต่อเนื่อง 2) ไดร้บัเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์3) มีการแต่งหรือเรียบเรียงต ารา 
หนงัสือ หรือบทความวิชาการอย่างต่อเนื่อง 4) มีผลงานวิจยัที่ไดร้บัการอา้งอิงในฐานขอ้มลู และ 
5) มีความสามารถดา้นกระบวนการวิจยัอย่างดี 

5. ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น คุณ วุฒิ แ ล ะ ค ว า ม รู้  (Education and Knowledge) 
ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) มีความรูด้า้นการวิจยัทางการพยาบาลและสาขาที่เก่ียวขอ้ง 2) มี
ความรู้ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศระดับดีขึน้ไป และ 3) มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศกึษา 

6. สมรรถนะดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (Art and Culture) ประกอบดว้ย 
2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) อนรุกัษ ์พฒันา และสรา้งเสรมิเอกลกัษณ ์ศิลปวฒันธรรม และ 2) รเิริ่มงานดา้น
ศิลปวฒันธรรม ภมูิปัญญาไทยอย่างสรา้งสรรค ์

7. สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Competencies) 
ประกอบดว้ย 3 ตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) มีสมรรถนะดา้นการป้องกันโรคและเสริมภูมิคุม้กันโรคเพื่อลด
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ความเจ็บป่วย 2) มีสมรรถนะดา้นการฟ้ืนฟูสุขภาพใหส้ามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างเต็มศักยภาพ 
และ 3) มีสมรรถนะดา้นการสง่เสรมิสขุภาพบคุคลใหส้ามารถดแูลสขุภาพตนเองได ้

Guy et al. (2011) ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะอาจารย์พยาบาล  ประกอบด้วย  
10 สมรรถนะ ดงันี ้

1. การใชก้ลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลที่สะทอ้นถึงปรชัญาทางการพยาบาลร่วมสมัย
เพื่อบรูณาการผลลพัธก์ารเรียนรูก้บัความตอ้งการทางสงัคม 

1.1 แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้เ ก่ียวกับสังคมออสเตรเลียที่มีความ
หลากหลายของวฒันธรรม ค่านิยมและความเชื่อ 

1.2 แสดงใหเ้ห็นถึงองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัความตอ้งการดา้นสขุภาพของสงัคม 
1.3 การบูรณาการปรัชญาทางการพยาบาลกับกลยุทธ์ทางการศึกษาที่

ตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นสขุภาพของสงัคมไดดี้ที่สดุ 
1.4 การคาดการณถ์ึงประเด็นและแนวโนม้ทางสงัคมในการเปลี่ยนแปลงทาง

การศกึษา 
1.5 มีส่วนช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบายถึงการวางเป้าหมายองค์กรให้

สอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นการศกึษาและเทคโนโลยี 
2. การพฒันาและธ ารงไวซ้ึ่งความเป็นวิชาชีพพยาบาล 

2.1 พฒันาความรูท้างวิชาชีพโดยการวิจยัรว่มกบัเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
2.2 ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมทางความคิดอย่างมืออาชีพร่วมกับองค์กร

วิชาชีพ  
2.3 มีสว่นช่วยในการสง่เสรมิความสนใจดา้นการศึกษาพยาบาลและเวทีทาง

การเมือง 
2.4 ธ ารงไวซ้ึ่งความประพฤติและจรยิธรรมในวิชาชีพ 

3. การบรูณาการความรูก้บัความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลเพื่อใหบ้รรลผุลลพัธ์
การเรียนรู ้

3.1 จดัท าแผนงานดา้นสขุภาพที่ค  านึงถึงสภาพแวดลอ้มทางสงัคม การเมือง
และเศรษฐกิจ ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในบรบิททางการศกึษา 

3.2 ใชท้ักษะความเป็นผูน้  าสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย
ดา้นการศกึษาพยาบาล 

4. อ านวยความสะดวกในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย 
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4.1 มีสว่นช่วยในการพฒันาหลกัสตูรที่ผสมผสานทศันคติ คณุค่าทางวิชาชีพ
และมาตรฐานวิชาชีพที่สะทอ้นการปฏิบติัการพยาบาลรว่มสมยั 

4.2 สง่เสรมิกระบวนการพฒันาหลกัสตูรรว่มกนั 
4.3 การพฒันาหลกัสตูรโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
4.4 การก ากับติดตามและทบทวนแนวปฏิบัติของกระบวนการพัฒนา

หลกัสตูรเพื่อใหม้ั่นใจว่าผลลพัธก์ารเรียนรูจ้ะประสบผลส าเรจ็ 
5. การน าหลกัสตูรไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยตระหนกัถึงหลกัสตูร บรบิทของ

สถานศกึษา ทรพัยากรทางกายภาพและการเงินการคลงั 
5.1 ใชป้ระสบการณท์างการศึกษาและการเรียนรูท้ี่หลากหลายเพื่อใหบ้รรลุ

จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
5.2 การวางแผนและด า เนินการจัดประสบการณ์ทางการศึกษาใน

สภาพแวดลอ้มที่สง่เสรมิการเรียนรู ้
5.3 ตระหนกัถึงโอกาสในการท างานและขอ้จ ากดัเมื่อน าหลกัสตูรไปใช ้

6. การสอนในวชิาชีพเพื่อเพิ่มผลลพัธส์งูสดุใหก้บัผูเ้รียน 
6.1 แสดงใหเ้ห็นถึงความรูแ้ละทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อเป็น

พืน้ฐานส าหรบัการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
6.2 วางแผนและด าเนินการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
6.3 ส่งเสริมความเป็นอิสระของผูเ้รียนในดา้นการเรียนรู ้การพฒันาและการ

เปลี่ยนแปลง 
6.4 ก ากบัติดตามความกา้วหนา้ การใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูเ้รียนเก่ียวกบัความ

ตอ้งการความส าเรจ็ในการศกึษา 
6.5 การประเมินผลการเรียนรูแ้ละกระบวนการที่สอดคลอ้งกับปรชัญาทาง

การศกึษาและจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
7. แสดงให้เห็นถึงทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพในทกุแง่มมุของกระบวนการจดัการศกึษา 
7.1 การใช้ทักษะการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจัดท าเอกสารและ

ขอ้เสนอแนะที่มีประสิทธิภาพแก่ผูเ้รียน  
7.2 ใชท้กัษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลผุลลพัธ์การเรียนรูข้อง

ผูเ้รียน 
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8. การประเมินผลการศกึษา 
8.1 การใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมในการประเมินกระบวนการจดัการศกึษา 
8.2 การประเมินผลหลกัสตูรเพื่อใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียและผูท้ี่

มีอิทธิพลต่อทิศทางการศึกษาพยาบาลเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นสุขภาพของสงัคมได้
อย่างมีประสิทธิผล 

8.3 แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการน าการเปลี่ยนแปลง 
9. การจดัการทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

9.1 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ใหเ้กิดประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูร 

9.2 การใชท้กัษะการจดัการเพื่อการวางแผนและตรวจสอบการเงินการคลงั 
9.3 การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัการศกึษา 

10. การแสวงหาโอกาสในการพฒันาวิชาชีพเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการดา้น
สขุภาพของสงัคม 

10.1 การพัฒนาการวิจัยทางการพยาบาลและการศึกษาเข้ากับการ
ปฏิบติัการพยาบาลและการสอน 

10.2 การส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
เพื่อปรบัปรุงการสอนทางการพยาบาลและผลลพัธท์างการพยาบาล 

World Health Organization (2016) ศกึษาองคป์ระกอบสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาล 
ประกอบดว้ย 8 สมรรถนะ ดงันี ้

1. สมรรถนะดา้นการใช้ทฤษฎีและหลักการเรียนรูแ้บบผูใ้หญ่ (Theories and 
principle of adult learning) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
แนวคิดพืน้ฐานทฤษฎีและหลกัการการเรียนรูแ้บบผูใ้หญ่ 2) การวิเคราะหผ์ลลพัธก์ารเรียนรู  ้(พทุธิ
พิสยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั) และการประยุกตใ์ชใ้นบริบทที่แตกต่างกัน และ 3) การออกแบบ
หลักสูตรรวมทั้งการประเมินความต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของปรชัญาและ
แนวคิดหลกัสตูร 

2. สมร รถนะด้านการพัฒนาหลักสูต รและการน า ไปใช้  (Curriculum 
development and implementation) ประกอบดว้ย 8 ตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) การออกแบบหลักสูตรที่
สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  2) การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้
นวตักรรมจดัการเรียนการสอนและใชก้ลยุทธใ์นการอ านวยความสะดวกใหก้ับผูเ้รียนและกลยุทธ์
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ดา้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 3) การสนับสนุนการใชเ้หตุผลเชิงทฤษฎีและทางคลินิกในกลุ่มผูเ้รียนที่
หลากหลายที่มีความแตกต่างของความตอ้งการการเรียนรู้ 4) การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการเรียนรูเ้ชิงประจักษ์ และการประยุกตใ์ชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์ในการเรียนการสอนใน
คลินิก 5) การจดัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรูภ้าคทฤษฎี ภาคทดลองและการปฏิบติัการทาง
คลินิก 6) ใชก้ลยุทธก์ารเปลี่ยนแปลงและประสบการณใ์นการพฒันาความรูแ้ละทกัษะเชิงวิชาชีพ  
7) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลในการจัดการเรียนการสอน  และ 8) การก าหนด
เครื่องมือการประเมินผลลพัธก์ารเรียนรู ้

3. สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาล  (Nursing practice) ประกอบด้วย  
3 ตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) การคงไวซ้ึ่งสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล 2) การปฏิบติัการพยาบาล
ตามขอ้มูลหลกัฐานเชิงประจักษ์และความรูใ้นปัจจุบนั และ 3) การวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรค ์และการใชน้วตักรรมในการปฏิบติัการพยาบาล 

4. สมรรถนะดา้นการวิจยัและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Research and evidence) 
ประกอบดว้ย 3 ตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) สังเคราะหค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการศึกษาและการปฏิบัติการ
พยาบาล 2) การน าความคิดใหม่ ๆ ไปใชป้รบัปรุงการศึกษาพยาบาลและการปฏิบติัการพยาบาล 
และ 3) การพฒันาผลงานทางวิชาการและการเผยแพร ่

5. สมรรถนะดา้นการสื่อสาร ความรว่มมือ และการประสานความรว่มมือระหว่าง
หน่วยงาน (Communication, collaboration and partnership) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่  
1) แสดงถึงความสามารถในการท างานกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมและการท างานระหว่าง
สหสาขาวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร การสอนและการปฏิบัติการพยาบาล 2) การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพกับผูเ้รียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และ 3) สนับสนุนการท างานเป็นทีมและประสาน
ความรว่มมือกบัฝ่ายการศกึษาในแหลง่ฝึกปฏิบติัการพยาบาล 

6. สมรรถนะด้านกฎหมาย จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ (Ethical/ legal 
principles and professionalism) ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 1) ส่งเสริมความยุติธรรมใน
สงัคม การพิทักษ์สิทธิ์ผูป่้วยและการใหบ้ริการพยาบาล 2) ส่งเสริมการมีจริยธรรม ความซื่อสตัย์
ทางวิชาการ 3) การพฒันาและสนบัสนุนการเรียนรูข้องผูร้่วมวิชาชีพ 4) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสะทอ้น
คิด วางแผนเป้าหมายและขัดเกลาบทบาททางสังคม  และ 5) รักษาความเป็นมืออาชีพด้าน
หลกัสตูร การปฏิบติัการพยาบาลและสมรรถนะดา้นการสอน 

7. สมรรถนะด้านการติดตามและประเมินผล  (Monitoring and evaluation) 
ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 1) ก ากับติดตามการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้และ
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ประสบการณ ์2) ประเมินสมรรถนะดา้นการสอนของตนเอง 3) พฒันาเครื่องมือการประเมินและ
วิธีการประเมินที่หลากหลาย 4) ส่งเสริมทักษะการประเมินตนเองของผู้เรียนและสะท้อนคิด
กิจกรรมการเรียนการสอน และ 5) ประสานความร่วมมือในการพัฒนา การประเมินผลและการ
บรหิารหลกัสตูร 

8. สมรรถนะด้านการจัดการและภาวะผู้น า (Management and leadership) 
ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) การวางแผนกลยุทธเ์พื่อเปลี่ยนแปลงองคก์ร 2) มีภาวะผูน้  าดา้น
การวางแผนนโยบาย ดา้นการศกึษาพยาบาลและการปฏิบติัการพยาบาล 3) มีการจดัการดา้นการ
บริหารบุคลากรและการเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของหลักสูตร การเทียบเคียงเพื่อการพัฒนา  และ5) การใช้กลยุทธ์ที่
หลากหลายสง่เสรมิการศกึษาพยาบาลและการปฏิบติัการพยาบาล 

Zlatanovic, Havnes และ Mausethagen (2017, p. 209-210) ศึกษาองคป์ระกอบ
สมรรถนะอาจารยพ์ยาบาล ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ ดงันี ้

1. สมรรถนะดา้นวิชาการ ประกอบดว้ย 2 ตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) ความรูท้างวิชาการ 
การวิจยั และ 2) ความรูท้างการปฏิบติั รวมถึงการใชผ้ลการวิจยัในการเรียนการสอน 

2. สมรรถนะดา้นวิชาชีพ ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) องคค์วามรูท้างวิชาชีพ
พยาบาล การตระหนกัถึงแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงขององคค์วามรูท้ี่ทนัสมยัในการดแูลสขุภาพ 2) 
ทกัษะการปฏิบติัการพยาบาล และทกัษะความสามารถทางคลินิก  

3. สมรรถนะด้านทัศนคติ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 1) คุณลักษณะส่วน
บุคคล การเสริมสรา้งพลังอ านาจตามความคาดหวังในบทบาท  2) ทัศนคติต่อวิชาชีพ การให้
คุณค่าทางวิชาชีพ ความศรทัธาต่อความน่าเชื่อถือในวิชาชีพ ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ และ
ความรบัผิดชอบต่อวิชาชีพพยาบาล 

4. สมรรถนะดา้นการสอน ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) มีองคค์วามรูท้างการ
สอนตามบทบาทสมรรถนะ 2) การปฏิบติัทางการสอน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
สรา้งความมั่นใจและการใหก้ารสนบัสนุนแรงจงูใจและชีน้  า การพฒันากลยทุธท์ี่สง่เสรมิทกัษะการ
เรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  

5. สมรรถนะดา้นการจดัการและเทคโนโลยีดิจิทลั ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 
1) การบริหารจัดการ การใหก้ารสนบัสนุนและก าลงัใจในบทบาทการท างานดา้นการจัดการ การ
ประสานความรว่มมือในองคก์รในความทา้ทาย 2) การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการติดต่อสื่อสารและ
การพฒันาเครือข่ายสารสนเทศ 
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สภาการพยาบาลแห่งชาติ (National League for Nursing: NLN) องคก์รที่ท าหนา้ที่
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาพยาบาล ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนด
สมรรถนะอาจารยพ์ยาบาล ประกอบดว้ย 8 สมรรถนะ ดงันี ้(Halstead, 2018) 

1. สมรรถนะดา้นการอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู ้ 
2. สมรรถนะดา้นการสนบัสนนุการพฒันาผูเ้รียนและการขดัเกลาทางสงัคม  
3. สมรรถนะดา้นการใชก้ลยทุธก์ารวดัและการประเมินผลการศึกษา 
4. สมรรถนะดา้นการออกแบบหลกัสตูรและการประเมินผลหลกัสตูร  
5. สมรรถนะดา้นการเป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลง 
6. สมรรถนะดา้นการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องในบทบาทอาจารยพ์ยาบาล  
7. สมรรถนะดา้นการพฒันาตนเองดา้นวิชาการ  
8. สมรรถนะดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางการศกึษา 

สภาการพยาบาล (2561, น. 5-7) ประกาศสมรรถนะของอาจารย์พยาบาลที่
สอดคล้องกับคุณสมบัติพื ้นฐานของอาจารย์พยาบาล ผู้ที่ส  าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ซึ่งเป็นสมรรถนะหลกั ประกอบดว้ย 8 สมรรถนะ ดงันี ้

1. “สมรรถนะดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งชี ้
ไดแ้ก่ 1) มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการ 2) เสนอและมีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อใหเ้กิด
นโยบายทางสุขภาพที่มีความยุติธรรม ความเท่าเทียม 3) สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจบน
พื ้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการ 4) ให้
ค าปรกึษาและชีแ้นะทางกฎหมายและจริยธรรมที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ และ 5) สรา้งความเป็นธรรม
ในการบรกิารสขุภาพ โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. “สมรรถนะดา้นการปฏิบติัพยาบาลและการผดงุครรภ ์ประกอบดว้ย 8 ตวับ่งชี ้
ได้แก่ 1) สามารถจัดการรายกรณีผูป่้วย/ ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาซับซ้อน โดยบูรณาการศาสตร์
ทางการพยาบาล ศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้ง หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ประสบการณแ์ละเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
โดยค านึงถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม 2) เลือกใชเ้ครื่องมือในการประเมินผลลพัธท์างการ
พยาบาลที่เฉพาะเจาะจง จดัการผลลพัธท์างการพยาบาล ทัง้ในระดบับุคคลและกลุ่มเป้าหมายที่
รบัผิดชอบ รวมทั้งผลลัพธ์ของระบบการดูแล 3) สามารถสอน ชีแ้นะ ฝึกทักษะ เสริมพลังและ
พฒันาศกัยภาพใหผู้ป่้วย/ ผูใ้ชบ้ริการและครอบครวั สามารถประเมินและจดัการปัญหาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 4) สามารถสอน ชี ้แนะ เป็นพี่เลีย้งและต้นแบบในการปฏิบัติส  าหรับพยาบาล 
นักศึกษาและบุคลากรในทีมสุขภาพ 5) ประเมินและคาดการณ์ปัญหาของผูป่้วย/ ผูใ้ชบ้ริการที่
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รบัผิดชอบและสามารถจัดการได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ 6) สามารถช่วยท าหัตถการ/ 
ทกัษะที่ตอ้งการความเชี่ยวชาญเฉพาะ 7) ประยกุตห์ลกัการดา้นคณุภาพและความปลอดภยัมาใช้
ในการดูแลผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการที่รับผิดชอบ และ 8) สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นมาใชใ้นการจดัการการดแูลสขุภาพของประชาชนทัง้ในระดบับคุคล ครอบครวัและชมุชน” 

3. “สมรรถนะดา้นคณุลกัษณะเชิงวิชาชีพ ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) สรา้ง
และปกปอ้งภาพลกัษณว์ิชาชีพ 2) มีความใฝ่รู ้ศกึษาคน้ควา้ สามารถวิเคราะหป์ระเด็นปัญหาของ
วิชาชีพดว้ยตนเอง และ 3) มีวฒันธรรมในการท างานที่มุ่งความเป็นเลิศ” 

4. “สมรรถนะดา้นภาวะผูน้  า การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ ประกอบดว้ย 
 4 ตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) เป็นผูน้  าทางคลินิก สามารถริเริ่มการเปลี่ยนแปลงได ้2) มีความรูแ้ละทักษะ
ของภาวะผูน้  าทางคลินิกในการบูรณาการองคค์วามรู ้เพื่อส่งเสริมคุณภาพบริการและการดูแล
อย่างปลอดภัย 3) ท างานร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง สรา้ง/ รกัษาสมัพันธภาพ 
สื่อสาร ประสานงานท างานร่วมทีม และปรกึษากบัทีมวิชาชีพ เพื่อการจดัการดแูลอย่างมีคณุภาพ
และปลอดภัย และ 4) สามารถบริหารจัดการเพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึงระบบบริการตามสิทธิที่พึงมี
พงึไดอ้ย่างเท่าเทียม ทั่วถึง” 

5. “สมรรถนะดา้นวิชาการและวิจยั ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) สามารถคิด
เชิงวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ท าวิจยั สรา้งนวตักรรม และน าเสนอรายงาน
ผ่านสื่อสิ่งพิมพท์างวิชาการหรือสื่ออ่ืน ๆ 2) สามารถท าวิจัยทางคลินิก เพื่อปรบัปรุงคุณภาพการ
พยาบาลทางคลินิก และ 3) สามารถเขียนและเผยแพรบ่ทความทางวิชาการทางคลินิก” 

6. “สมรรถนะดา้นการสื่อสารและสัมพันธภาพ ประกอบดว้ย 3 ตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่  
1) สื่อสารกบัผูป่้วย/ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีปัญหาซบัซอ้นและมีความเครียดสงู รวมทัง้ครอบครวัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) ประสานทีมสขุภาพ เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ที่ดีต่อผูป่้วย/ ผูใ้ชบ้ริการ และ 3) สื่อสาร 
เผยแพรผ่ลงาน และแลกเปลี่ยนความรูใ้หม่ ๆ ทัง้ในระดบัองคก์ร ระดบัชาติและระดบันานาชาติ” 

7. “สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่  
1) สามารถสืบคน้ขอ้มูล และวิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือ เพื่อน าไปสรา้งแนวปฏิบติัในการปรบัปรุง
คุณภาพการพยาบาล 2) สามารถวิเคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลูทางคลินิก เพื่อการติดตามเฝ้า
ระวงั เพื่อจดัการกบัความเสี่ยงและปรบัปรุงคณุภาพการบริการ และ 3) สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
การติดต่อสื่อสารในการประสานการดแูลอย่างต่อเนื่อง” 

8. “สมรรถนะดา้นสงัคม ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) สามารถวิเคราะหก์าร
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม เพื่อใชใ้นการพฒันาปรบัปรุงระบบการพยาบาล 
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และระบบบริการสขุภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และ 2) มีส่วนร่วมในการชีน้  า
สงัคมในดา้นสขุภาพ และพิทกัษส์ิทธิใหก้บัผูป่้วย/ ผูใ้ชบ้รกิาร” 

อติญาณ์ ศรเกษตริน และคณะ (2562, น. 12-20) ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ
อาจารยพ์ยาบาลประกอบดว้ย 9 สมรรถนะ ดงันี ้

1. สมรรถนะดา้นการใช้ทฤษฎีและหลักการเรียนรูแ้บบผูใ้หญ่ (Theories and 
principle of adult learning) โดยอาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการเรียนรู้
แบบผูใ้หญ่ เพื่อช่วยใหอ้าจารยส์ามารถออกแบบหลกัสูตรที่สามารถส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถ
เรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

2. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  (Transformative 
learning) โดยอาจารยพ์ยาบาลสามารถจดัสภาพการเรียนรูแ้ละกระบวนการเรียนรูเ้พื่อส่งเสรมิให้
นกัศกึษาเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยกระบวนการสะทอ้นคิด 

3. สมร รถนะด้านการพัฒนาหลักสูต รและการน า ไปใช้  (Curriculum 
development and implementation) โดยการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและจากสภาพจรงิของปัญหา 

4. สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาล  (Nursing practice) โดยอาจารย์
พยาบาลจะตอ้งคงไวซ้ึ่งความรูแ้ละทกัษะในการปฏิบติัการพยาบาลบนพืน้ฐานของการปฏิบติัที่ดี
ที่สดุ มีความเป็นนกัวิชาการทางคลินิกและใหค้วามส าคญักบัการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. สมรรถนะดา้นการวิจยัและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Research and evidence) 
โดยอาจารยพ์ยาบาลสามารถคน้ควา้วิจยั และน าไปใชป้ระโยชนต์ลอดจนหาแนวทางแกไ้ขปัญหา
ทางการจดัการศกึษาและการปฏิบติัการพยาบาล 

6. สมรรถนะดา้นการสื่อสาร ความรว่มมือ และการประสานความรว่มมือระหว่าง
หน่วยงาน (Communication, collaboration and partnership) โดยอาจารย์พยาบาลสามารถ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีการประสานความร่วมมือกับทีมสุขภาพทัง้ฝ่ายการศึกษาและผูป้ฏิบติั
ทางคลินิก มีการสรา้งเครือข่ายทางดา้นสขุภาพทัง้ในและต่างประเทศ 

7. สมรรถนะด้านกฎหมาย จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ  (Ethical/ legal 
principles and professionalism) โดยอาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งเป็นผูม้ีความรูเ้รื่องกฎหมายกับ
สถานการณต่์าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้บรบิททางดา้นการเมือง สงัคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้มบนหลกั
พืน้ฐานของกฎหมายและจรยิธรรมของวิชาชีพ 
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8. สมรรถนะดา้นการติดตามและประเมินผล (Monitoring and evaluation) โดย
อาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งมีกลยทุธท์ี่หลากหลายในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนทัง้ในหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการและคลินิกในทกุ ๆ ดา้นของการเรียนรู ้

9. สมรรถนะดา้นการจัดการ ภาวะผูน้  าและการเป็นผูส้นับสนุน (Management, 
leadership and advocacy) โดยอาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งเป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูน้  า
ในศตวรรษที่ 21 เป็นผูน้  าในดา้นการศึกษาพยาบาลและการปฏิบติัการพยาบาลที่มีคุณภาพและ
ไดม้าตรฐานมุ่งสูส่ากล 

จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง สามารถสงัเคราะหเ์ป็น
องคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรบัการวิจยัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ ไดด้งัตาราง 1 
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ตาราง 1 สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 
ของอาจารยพ์ยาบาล 

องคป์ระกอบสมรรถนะ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแข่งขัน 
ในศตวรรษที ่21  
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1. ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล                
2. ดา้นการวิจยัและหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

               

3. ดา้นการสื่อสารและการ
ท างานเป็นทีม 

               

4. ดา้นจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

               

5. ดา้นการสอน                
6. ดา้นการจดัการและภาวะผูน้ า                
7. ดา้นการพฒันาหลกัสตูร                
8. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั                
9. ดา้นการปรบัตวัในยคุพหุ
วฒันธรรม 

               

10. ดา้นการพฒันาวิชาชีพ                

 
จากการวิเคราะห ์สงัเคราะหแ์นวคิดสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แข่งขันในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลในครัง้นี ้ผูว้ิจัยอาศัยความเห็นของนักวิชาการที่มี
ความถ่ีไม่นอ้ยกว่า 7 คน สามารถสรุปองคป์ระกอบไดท้ัง้หมด 6 ดา้น แต่เมื่อศกึษาคน้ควา้เพิ่มเติม
พบว่า องคป์ระกอบดา้นการพัฒนาหลกัสูตร ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล ดา้นการปรบัตัวในยุค
พหุวัฒนธรรม และดา้นการพัฒนาวิชาชีพ องคป์ระกอบดังกล่าวอาจารยพ์ยาบาลจ าเป็นต้อง
เรียนรูแ้ละเขา้ใจเพื่อใหส้ามารถปรบัตัวได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง เพราะอาจารย์
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พยาบาลจะตอ้งมีความสามารถที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและผูร้บับริการในยุคใหม่ 
ทั้งดา้นทักษะ ความรูค้วามสามารถ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงสรุปองคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 
21 ประกอบดว้ย 10 ดา้น ดงันี ้

2.3.1 ด้านการปฏิบัติการพยาบาล 
ความหมาย 

Guy et al. (2011) ใหค้วามหมายสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 
หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการบูรณาการความรูก้บัความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ และการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลและการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อปรบัปรุงการสอนทางการพยาบาลและผลลพัธท์างการพยาบาล  

สมสมร เรืองวรบูรณ์ และสุชาดา ปราบมีชัย (2561) ให้ความหมาย
สมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาล หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลอย่างมือ
อาชีพ การสนับสนุนให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ โดยบูรณาการความรูจ้ากสหวิชาชีพ การพัฒนาและมี
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานและสมาชิกทีม ดว้ยการกระท าท่ีมุ่งผลสมัฤทธิ์ การแสวงหาโอกาส 
เสนอแนวคิดใหม่ รวมทัง้การปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิง
บวก ตลอดจนการจดัการกบัความขดัแยง้อย่างสรา้งสรรค ์ 

เยาวเรศ สมทรพัย ์และอัชฌา วารีย ์(2562) ใหค้วามหมายสมรรถนะ
ดา้นการปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง การมีความรูแ้ละทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
สารสนเทศทางสขุภาพใหเ้ป็นประโยชนต่์อการปฏิบติัการพยาบาล  

อุมาสวรรค์ ชูหา และคณะ (2562) ใหค้วามหมายสมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง ความสามารถในการสรา้งสถานการณ์จ าลองเพื่อให้ผู ้เรียนหา
ค าตอบ เกิดการเรียนรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  

นันทกา สวัส ดิพานิช  และพิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ (2563) ให้
ความหมายสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาล หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัทกัษะการ
พยาบาล โดยการใหค้ าแนะน า ใหก้ าลงัใจในระหว่างการปฏิบติั การพยาบาล สามารถแนะน าการ
ใชท้รพัยากรทางคลินิกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดว้ยความช านาญและจากประสบการณท์างคลินิก 
และการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรูใ้นคลินิกเชิงบวก 

วิไลวรรณ ทองเจริญ และคณะ (2553) ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับ 
องคป์ระกอบสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลไวว้่า เป็นความสามารถในการป้องกนัโรคและ
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เสริมภูมิคุม้กนัโรคเพื่อลดความเจ็บป่วย มีสมรรถนะดา้นการฟ้ืนฟูสภาพใหส้ามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างเต็มศกัยภาพ และมีสมรรถนะดา้นการสง่เสรมิสขุภาพใหส้ามารถดแูลสขุภาพตนเองได ้

World Health Organization (2016) ไ ด้ อ ธิ บ า ย แน ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ 
องค์ประกอบสมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลไว้ว่า เป็นความสามารถในการคงไว้ซึ่ง
สมรรถนะในการปฏิบติัการพยาบาล การปฏิบติัการพยาบาลตามขอ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละ
ความรู้ในปัจจุบัน และการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายส่งเสริมความคิด
สรา้งสรรค ์และการใชน้วตักรรมในการปฏิบติัการพยาบาล  

Zlatanovic, Havnes และ  Mausethagen (2017) ได้อ ธิบายแนว คิด
เก่ียวกบัองคป์ระกอบสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลไวว้่า เป็นความสามารถในการมีองค์
ความรูท้างวิชาชีพพยาบาล ตระหนกัถึงแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงขององคค์วามรู้ที่ทนัสมยัในการ
ดแูลสขุภาพ มีทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลและทกัษะความสามารถทางคลินิก  

สภาการพยาบาล (2561) ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบ
สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลไว้ว่า เป็นความสามารถในการจัดการรายกรณีผู้ป่วย/ 
ผู้ร ับบริการที่มีปัญหาซับซ้อน โดยบูรณาการศาสตร์ที่เก่ียวข้องและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
ค านึงถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม สามารถเลือกใชเ้ครื่องมือในการประเมินผลลพัธท์างการ
พยาบาลที่เฉพาะเจาะจง รวมทัง้ผลลพัธข์องระบบการดแูล  สามารถสอน ชีแ้นะ เป็นพี่เลีย้งและ
ต้นแบบในการปฏิบัติการพยาบาล และสามารถประเมินและคาดการณ์ปัญหาของผู้ป่วย/ 
ผูร้บับรกิารท่ีรบัผิดชอบและสามารถจดัการไดอ้ย่างถกูตอ้งและทนัเหตกุารณ ์ 

จากแนวคิดสมรรถนะข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบด้านการ
ปฏิบติัการพยาบาล เป็นความสามารถเก่ียวกบั 1) ความสามารถที่แสดงออกถึงการเป็นพยาบาลที่
ดีในการปฏิบติัการพยาบาล 2) ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลทางคลินิกอย่างมืออาชีพ 
3) ความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ส่งเสริมความคิด
สรา้งสรรค ์และการใชน้วตักรรมในการปฏิบติัการพยาบาล 4) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศทางสุขภาพใหเ้ป็นประโยชนต่์อการปฏิบติัการพยาบาล และ 5) ความสามารถในการ
จดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรูใ้นคลินิกเชิงบวก 

2.3.2 ด้านการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ ์
ความหมาย 

สมสมร เรืองวรบูรณ์ และสุชาดา ปราบมีชัย (2561) ให้ความหมาย
สมรรถนะดา้นการวิจยัและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ หมายถึง ความสามารถในการใชร้ะบบเครือข่าย
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อินเตอรเ์น็ตในการสืบค้นให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมถูก
กาลเทศะ  

อมุาสวรรค ์ชหูา และคณะ (2562) ใหค้วามหมายสมรรถนะดา้นการวิจยั
และหลกัฐานเชิงประจกัษ์ หมายถึง ความสามารถของอาจารยพ์ยาบาลในการส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ศึกษาคน้ควา้มากขึน้ น ากระบวนการวิจัยและผลการวิจัยมาใชใ้นการสอน การกระตุน้ให้เกิด
ความคิดสรา้งสรรคเ์พื่อต่อยอดจนถึงการคิดคน้นวัตกรรม สามารถวิเคราะหผ์ูเ้รียนรายบุคคลเพื่อ
หาขอ้จ ากดัและเรง่แกไ้ข  

ปัณยตา บณัฑิตกุล, สธุาสินี บุญญาพิทกัษ์ และเมธี ดิสวสัดิ์ (2562) ให้
ความหมายสมรรถนะด้านการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ หมายถึง  ความสามารถในการ
วิเคราะหผ์ูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามสถานการณต่์าง ๆ การสงัเคราะหข์อ้เท็จจรงิ ขอ้มลูต่าง ๆ อย่าง
มีคณุภาพ และการท าวิจยัในชัน้เรียน 

วิไลวรรณ ทองเจริญ และคณะ (2553) ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับ
องคป์ระกอบสมรรถนะดา้นการวิจัยและหลกัฐานเชิงประจักษ์ไวว้่า เป็นความสามารถในการมี
ผลงานวิจยัและงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพเ์ผยแพร่อย่างต่อเนื่อง การไดร้บัเงินทนุสนบัสนุนงานวิจยั มี
การแต่งหรือเรียบเรียงต ารา หนงัสือ หรือบทความวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจยัที่ไดร้บัการ
อา้งอิงในฐานขอ้มลู และมีความสามารถดา้นกระบวนการวิจยัอย่างดี  

สุพิศ รุ่งเรืองศรี และอุดมรตัน ์สงวนศิริธรรม (2558) ไดอ้ธิบายแนวคิด
เก่ียวกบัองคป์ระกอบสมรรถนะดา้นการวิจัยและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไวว้่า เป็นความสามารถใน
การน าผลการวิจัยมาปรบัปรุงและพัฒนาการพยาบาลอยู่ตลอดเวลา ดว้ยระเบียบวิธีวิจัยและ
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการศึกษาวิจยั เพื่อใหไ้ดค้วามรูท้ี่มีคณุค่าและสามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัมา
สรา้งเป็นองคค์วามรูท้างการพยาบาล และสนบัสนนุการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการปฏิบติัการ
พยาบาล ในยุคของการแข่งขันเพื่อคุณภาพในการดูแลผูป่้วย การท างานบนพืน้ฐานของการใช้
ความรูเ้ชิงประจกัษ์ที่ไดศ้ึกษาคน้ควา้วิจยัมาแลว้เป็นสิ่งที่จ  าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการพิสจูนข์อ้เท็จจริง
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยเฉพาะในสภาพสงัคมที่มีความซบัซอ้นอย่างเช่นปัจจุบนั  

World Health Organization (2016) ไ ด้ อ ธิ บ า ย แน ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ 
องคป์ระกอบสมรรถนะดา้นการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ไว้ว่า เป็นความสามารถในการ
สงัเคราะหค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการศึกษาและการปฏิบติัการพยาบาล  การน าความคิดใหม่ ๆ ไป
ใชป้รบัปรุงการศกึษาพยาบาลและการปฏิบติัการพยาบาล และการพฒันาผลงานทางวิชาการและ
การเผยแพร ่ 
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Zlatanovic, Havnes และ  Mausethagen (2017) ได้อ ธิบายแนว คิด
เก่ียวกับองคป์ระกอบสมรรถนะดา้นการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ไวว้่า เป็นความสามารถ
ดา้นความรูท้างวิชาการ การวิจยั และความรูท้างการปฏิบติั รวมถึงการน าผลการวิจยัไปใช ้ 

สภาการพยาบาล (2561) ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบ
สมรรถนะดา้นการวิจัยและหลกัฐานเชิงประจักษ์ไวว้่า เป็นความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ ท าวิจัย สรา้งนวัตกรรม และน าเสนอรายงานผ่านสื่อ
สิ่งพิมพท์างวิชาการหรือสื่ออ่ืน ๆ สามารถท าวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการพยาบาลทางคลินิก และ
สามารถเขียนและเผยแพรบ่ทความทางวิชาการทางคลินิก 

จากแนวคิดสมรรถนะขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า องคป์ระกอบดา้นการวิจัย
และหลกัฐานเชิงประจักษ์ เป็นความสามารถเก่ียวกับ 1) ความสามารถในการสรา้งผลงานทาง
วิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ท าวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม  3) ความสามารถในการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ความรูท้ี่มีคุณค่าและน าความรูท้ี่ได้รบัมาสรา้งเป็นองค์ความรู้
ทางการพยาบาลใหม่ ๆ และ 4) ความสามารถในการท างานบนพืน้ฐานของการใชห้ลักฐานเชิง
ประจกัษใ์นการปฏิบติัการพยาบาล เพื่อคณุภาพในการดแูลผูป่้วย 

2.3.3 ด้านการส่ือสารและการท างานเป็นทมี 
ความหมาย 

วิไลวรรณ ทองเจริญ และคณะ (2553) ใหค้วามหมายสมรรถนะดา้นการ
สื่อสารและการท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ร่วมมือและปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานอย่าง
กลัยาณมิตร 

Guy et al. (2011) ให้ความหมายสมรรถนะด้านการสื่อสารและการ
ท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถของอาจารยท์ี่แสดงถึงทกัษะการสื่อสารและความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลที่มีประสิทธิภาพในทกุแง่มมุของกระบวนการจดัการศึกษา  การใชท้กัษะการสื่อสาร
เป็นลายลกัษณอ์ักษรเพื่อจัดท าเอกสารและขอ้เสนอแนะที่มีประสิทธิภาพแก่ผูเ้รียน ใชท้กัษะการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลผุลลพัธก์ารเรียนรูข้องผูเ้รียน  

สุพิศ รุ่งเรืองศรี และอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม (2558) ให้ความหมาย
สมรรถนะด้านการสื่อสารและการท างานเป็นทีม หมายถึง  ความสามารถของอาจารย์ในการ
ท างานของตนเองใหเ้หมาะสมกับการเป็นอาจารยพ์ยาบาล การท าความเขา้ใจกับทัศนคติของ
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บุคคลรอบข้างเพื่อสร้างสรรค์การท างานเป็นทีมให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกัน และพยายาม
ปรบัปรุงวิธีการสอนโดยยึดหลกัการสอนใหน้กัศึกษาพยาบาลเรียนรูด้ว้ยตนเองและสามารถช่วย
ตนเองได ้เพื่อพฒันาการสอนของตนเองใหป้ระสบความส าเรจ็เพิ่มมากขึน้  

เยาวเรศ สมทรพัย ์และอัชฌา วารีย ์(2562) ใหค้วามหมายสมรรถนะ
ด้านการสื่อสารและการท างานเป็นทีม หมายถึง  ความสามารถของอาจารย์ในการใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง และสามารถสื่อสารกับผู้รับบริการชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

นันทกา สวัส ดิพานิช  และพิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ ( 2563) ให้
ความหมายสมรรถนะดา้นการสื่อสารและการท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถในการสอน
และชีแ้นะผูเ้รียนในเรื่องการปรบัตวัและการท างานร่วมกับผูอ่ื้นทัง้เพื่อน บุคลากรทีมสขุภาพและ
ผูร้บับริการ สามารถแนะน าการช่วยเหลือสนับสนุนงานของทีมพยาบาลและการแกไ้ขปัญหาของ
กลุ่มอย่างสรา้งสรรค ์การสอนใหผู้เ้รียนมีความรบัผิดชอบในการเรียนรู ้การพฒันาตนเองและการ
พฒันาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

วฒันาพร ระงบัทกุข ์(2563) ใหค้วามหมายสมรรถนะดา้นการสื่อสารและ
การท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการสื่อสารบนความเขา้ใจ รูเ้ท่าทัน
สื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทลัและสามารถสื่อสารเชิงดิจิทลั 

World Health Organization (2016) ไ ด้ อ ธิ บ า ย แน ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ
องคป์ระกอบสมรรถนะด้านการสื่อสารและการท างานเป็นทีมไว้ว่า เป็นความสามารถในการ
ท างานกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมและการท างานระหว่างสหสาขาวิชาชีพ สามารถสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพกับผูเ้รียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และการสนับสนุนการท างานเป็นทีมและการ
ประสานความรว่มมือกบัฝ่ายการศึกษาในแหลง่ฝึกปฏิบติัการพยาบาล  

สภาการพยาบาล (2561) ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบ
สมรรถนะดา้นการสื่อสารและการท างานเป็นทีมไวว้่า เป็นความสามารถในการสื่อสารกับผูป่้วย/ 
ผูร้บับริการที่มีปัญหาซบัซอ้นและมีความเครียดสงู รวมทั้งครอบครวัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การ
ประสานทีมสุขภาพ เพื่อใหเ้กิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย/ ผูร้บับริการ และการสื่อสาร การเผยแพร่
ผลงาน และการแลกเปลี่ยนความรูใ้หม่ ๆ  

จากแนวคิดสมรรถนะขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า องคป์ระกอบดา้นการสื่อสาร
และการท างานเป็นทีม เป็นความสามารถเก่ียวกบั 1) ความสามารถในการแสดงออกใหเ้ห็นถึงการ
มีทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 2) ความสามารถในการ
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ท างานกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการท างานเป็นทีมระหว่างสหสาขาวิชาชีพ 3) 
ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศสื่อสารกับผูป่้วยชาวต่างชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และ 4) ความสามารถในการสื่อสารอย่างรูเ้ท่าทันสื่อสารสนเทศ และการสื่อสารเชิงดิจิทลัในการ
ท างาน 

2.3.4 ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ความหมาย 

Guy et al. (2011) ให้ความหมายสมรรถนะด้านจริยธ รรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการพัฒนาและธ ารงไวซ้ึ่งความเป็น
วิชาชีพพยาบาล การพฒันาความรูท้างวิชาชีพโดยท าวิจยัรว่มกบัเพื่อนรว่มวิชาชีพ การตระหนกัถึง
การมีส่วนร่วมทางความคิดอย่างมืออาชีพร่วมกับองคก์รวิชาชีพ การมีส่วนช่วยในการส่งเสริม
ความสนใจด้านการศึกษาพยาบาลและเวทีทางการเมือง  การธ ารงไว้ซึ่งความประพฤติและ
จรยิธรรมในวิชาชีพ  

สุพิศ รุ่งเรืองศรี และอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม (2558) ให้ความหมาย
สมรรถนะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง  ความสามารถของอาจารย์ในการ
มุ่งเน้นการใชคุ้ณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและมีการแข่งขันเพิ่มมากขึน้ย่อมส่งผลกระทบต่อศีลธรรมจรรยาของบุคคล แต่อย่างไรก็
ตามคณุค่าของการพยาบาลยงัคงเนน้การปฏิบติัต่อมนุษยด์ว้ยพฤติกรรมจริยธรรมที่ดี ดงันัน้การ
สอนของอาจารยพ์ยาบาลจ าเป็นตอ้งเนน้จริยธรรมเพิ่มมากขึน้ โดยการสอนเนือ้หาวิชาไปพรอ้ม
กบัความรูท้างดา้นจรยิธรรมในทกุบทเรียน  

ปัณยตา บณัฑิตกุล, สธุาสินี บุญญาพิทกัษ์ และเมธี ดิสวสัดิ์ (2562) ให้
ความหมายสมรรถนะดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถของอาจารย์
ในการคิดแกไ้ขปัญหาบนพืน้ฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ การประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่
ดี การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม ความซื่อสตัยแ์ละความรบัผิดชอบต่อวิชาชีพ  

นันทกา สวัส ดิพานิช  และพิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ (2563) ให้
ความหมายสมรรถนะดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถในการเป็น
แบบอย่างของการแสดงพฤติกรรมที่อยู่ในขอบเขตของวิชาชีพและสืบทอดวฒันธรรมในวิชาชีพแก่
ผูเ้รียนในเรื่องระเบียบวินัย ความมีเมตตากรุณา การปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ความคาดหวงัของสงัคมต่อวิชาชีพพยาบาล การสรา้งความตระหนักในความแตกต่างของบุคคล
และวฒันธรรม ตลอดจนสิทธิผูร้บับรกิาร และการสรา้งความรกัและศรทัธาต่อวิชาชีพ  
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วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2563) ใหค้วามหมายสมรรถนะดา้นจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการเป็นพลเมืองที่เขม้แข็ง การปฏิบติั
ตนในฐานะพลเมืองไทย พลเมืองโลกดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การเคารพความ
แตกต่างของบคุคลโดยค านึงถึงสิทธิ หนา้ที่และกติกา 

วิไลวรรณ ทองเจริญ และคณะ (2553) ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับ
องคป์ระกอบสมรรถนะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไว้ว่า เป็นความสามารถในการ
ปฏิบติัหนา้ที่อย่างมีวินัยดว้ยความรบัผิดชอบ ปฏิบติัหนา้ที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้
สามารถรกัษาผลประโยชนข์องส่วนรวม ร่วมมือและปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานอย่างกลัยาณมิตร ยึด
มั่นในระบอบประชาธิปไตย สั่งสอนศิษยอ์ย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเท เสียสละ ปกป้องคุม้ครอง
ผูป่้วยใหป้ลอดภยั ใหก้ารพยาบาลดว้ยความเคารพในศกัดิ์ศรี/ สิทธิสว่นตวั ยดึมั่น ยืนหยดัในสิ่งท่ี
ถกูตอ้ง ศกึษาคน้ควา้หาความรูเ้พิ่มเติมทัง้เชิงวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ และมีจรรยาบรรณของ
นกัวิจยั  

World Health Organization (2016) ไ ด้ อ ธิ บ า ย แน ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ
องคป์ระกอบสมรรถนะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไว้ว่า เป็นความสามารถในการ
สง่เสรมิความยุติธรรมในสงัคม การพิทกัษส์ิทธิ์ผูป่้วยและการใหบ้ริการพยาบาล การสง่เสรมิการมี
จริยธรรม ความซื่อสัตยท์างวิชาการ การพัฒนาและสนับสนุนการเรียนรูข้องผูร้่วมวิชาชีพ  การ
สง่เสรมิใหผู้เ้รียนสะทอ้นคิด วางแผนเปา้หมายและขดัเกลาบทบาททางสงัคม และการรกัษาความ
เป็นมืออาชีพ  

สภาการพยาบาล (2561) ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบ
สมรรถนะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไว้ว่า เป็นความสามารถในการมีคุณธรรม 
จริยธรรมเชิงวิชาการ สามารถเสนอนโยบายทางสุขภาพใหเ้กิดความเท่าเทียม สามารถวิเคราะห์
และตดัสินใจตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใหค้ าปรกึษาทางกฎหมาย และสรา้งความเป็นธรรม
ในการบรกิารสขุภาพ  

จากแนวคิดสมรรถนะขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า องคป์ระกอบดา้นจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นความสามารถเก่ียวกับ 1) ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจบนพื ้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพในการดูแลผู้ ป่ วย  
2) ความสามารถในการแสดงออกถึงการมีจริยธรรม ความซื่อสตัยท์างวิชาการ 3) ความสามารถ
ในการพัฒนาและธ ารงไวซ้ึ่งความเป็นวิชาชีพ ความประพฤติและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ  
4) ความสามารถในการเป็นแบบอย่างของการแสดงพฤติกรรมที่อยู่ในขอบเขตของวิชาชีพ  
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2.3.5 ด้านการสอน 
ความหมาย 

Guy et al. (2011) ให้ความหมายสมรรถนะด้านการสอน หมายถึง 
ความสามารถของอาจารย์ในการสอนเพื่อเพิ่มผลลัพธ์สูงสุดให้กับผูเ้รียน การแสดงให้เห็นถึง
ความรูแ้ละทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อเป็นพืน้ฐานส าหรบัการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
การวางแผนและด าเนินการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  การส่งเสริมความเป็นอิสระของผูเ้รียน
ในดา้นการเรียนรู ้การประเมินผลการเรียนรูแ้ละประเมินผลการศกึษา การวางแผนและด าเนินการ
จดัประสบการณท์างการศกึษาในสภาพแวดลอ้มที่สง่เสรมิการเรียนรู ้  

สุพิศ รุ่งเรืองศรี และอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม (2558) ให้ความหมาย
สมรรถนะด้านการสอน หมายถึง ความสามารถของอาจารย์ในการขยายขอบเขตความรูข้อง
ตนเอง การพยาบาลที่ตอ้งปรบัตวัใหท้นัต่อเหตกุารณข์องโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นความรูท้ี่มี
ขอบเขตกวา้งขึน้  

เยาวเรศ สมทรพัย ์และอัชฌา วารีย ์(2562) ใหค้วามหมายสมรรถนะ
ดา้นการสอน หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการผสานกับฐานความรูเ้ดิมของพยาบาล
และการเลือกศาสตรไ์ปใชใ้หเ้หมาะสมกบัผูร้บับรกิารแต่ละกลุม่วยัและแต่ละปัญหาสขุภาพ  

อมุาสวรรค ์ชหูา และคณะ (2562) ใหค้วามหมายสมรรถนะดา้นการสอน 
หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการสอนใหผู้เ้รียนสามารถคิด ประเมินและตดัสินใจไดเ้อง
อย่างเป็นระบบเก่ียวกับสิ่งที่เรียนรูต้ามสถานการณปั์ญหาจริง และการคิดเชื่อมโยงกบัปัญหาจน
สรา้งกรอบความรูด้ว้ยตนเอง 

นันทกา สวัส ดิพานิช  และพิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ ( 2563) ให้
ความหมายสมรรถนะดา้นการสอน หมายถึง ความสามารถในการส่งเสริมผลการเรียนรูโ้ดยการ
มอบหมายเคสกรณีศึกษา สามารถกระตุน้การใชค้วามสามารถในการใหเ้หตผุลทางคลินิก การใช้
เหตผุลในการเชื่อมโยงความรูเ้ดิมกบัความรูใ้หม่หรือเสรมิสรา้งความรูใ้หก้วา้งขวางขึน้ การมุ่งเนน้
ให้ผู ้เรียนฝึกฝนการเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหา การจัดให้ผู ้เรียนมีการสะท้อน คิดจากการ
ปฏิบัติการพยาบาลเป็นการเชื่ อมโยงความรู้ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติโดยทบทวน
ประสบการณด์ว้ยความใครค่รวญและสะทอ้นคิด 

วิไลวรรณ ทองเจริญ และคณะ (2553) ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับ
องคป์ระกอบสมรรถนะด้านการสอนไว้ว่า เป็นความสามารถในการวัดและประเมินผลผู้เรียน
หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม สามารถท าให้ผู ้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
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ความรู/้ ประสบการณต์ามความเหมาะสม มีความสามารถในการใชส้ื่อการสอน มีความสามารถ
ท าใหผู้เ้รียนคน้หาหลักฐานเชิงประจักษ์ มีความสามารถในการสรา้งกิจกรรมการเรียนรูใ้นทุก
สถานการณ ์มีการเตรียมการสอนและวางแผนการสอนไวอ้ย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการ
ใชเ้ทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และสามารถสอนใหคิ้ดวิเคราะหแ์ละวิพากษไ์ด ้

World Health Organization (2016) ไ ด้ อ ธิ บ า ย แน ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ
องคป์ระกอบสมรรถนะดา้นการสอนไวว้่า เป็นความสามารถในการใชท้ฤษฎีและหลกัการเรียนรู้
แบบผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดพืน้ฐานทฤษฎีและหลกัการการเรียนรูแ้บบ
ผูใ้หญ่ การวิเคราะหผ์ลลพัธก์ารเรียนรู ้การวิเคราะหว์ตัถปุระสงคข์องปรชัญาและแนวคิดหลกัสูตร 
รวมทัง้การจดัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรูแ้ละการก าหนดเครื่องมือการประเมินผลลพัธก์าร
เรียนรู ้และสามารถวดัและประเมินผลลพัธก์ารเรียนรูแ้ละประสบการณ ์การประเมินสมรรถนะดา้น
การสอนของตนเอง การพฒันาเครื่องมือการประเมินและวิธีการประเมินที่หลากหลาย การสง่เสริม
ทักษะการประเมินตนเองของผู้เรียนและสะท้อนคิด และการประสานความร่วมมือในการ
พฒันาการประเมินผลและการบรหิารหลกัสตูร 

National League for Nursing (2018) ได้อ ธิบายแนว คิด เ ก่ี ยวกับ
องคป์ระกอบสมรรถนะดา้นการสอนไวว้่า เป็นความสามารถในการอ านวยความสะดวกการจดัการ
เรียนรู ้สามารถสนับสนุนการพัฒนาผูเ้รียนและการขัดเกลาทางสงัคม สามารถใชก้ลยุทธ์การวดั
และการประเมินผลการศึกษา สามารถออกแบบหลกัสูตรและการประเมินผลหลกัสูตร สามารถ
พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องในบทบาทอาจารยพ์ยาบาล สามารถพฒันาตนเองดา้นวิชาการ และ
สามารถจดัสภาพแวดลอ้มทางการศกึษา  

จากแนวคิดสมรรถนะขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า องคป์ระกอบดา้นการสอน 
เป็นความสามารถเก่ียวกับ 1) ความสามารถในการอ านวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์
ทางการศึกษาดว้ยสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมการเรียนรู ้2) ความสามารถในการวดัและประเมินผล
การเรียนรูด้ว้ยวิธีการที่หลากหลาย 3) ความสามารถในการใชเ้ทคนิควิธีการสอนและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่หลากหลาย และ และ 4) ความสามารถในการสอนให้ผู้เรียนคิด 
ประเมินและตดัสินใจอย่างเป็นระบบและคิดเชื่อมโยงกบัปัญหาจนสรา้งกรอบความรูด้ว้ยตนเอง  

2.3.6 ด้านการจัดการและภาวะผู้น า 
ความหมาย 
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วิไลวรรณ ทองเจริญ และคณะ (2553) ใหค้วามหมายสมรรถนะดา้นการ
จัดการและภาวะผูน้  า หมายถึง ความสามารถของอาจารย์ในการจัดการและประเมินผลลัพธ์
ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และความสามารถในการเป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลงที่ดี 

Guy et al. (2011) ให้ความหมายสมรรถนะด้านการจัดการและภาวะ
ผูน้  า หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการใชท้กัษะความเป็นผูน้  าสนับสนุนการปฏิบติัการ
พยาบาลและการวิจยัดา้นการศกึษาพยาบาล 

National League for Nursing (2018) ใหค้วามหมายสมรรถนะดา้นการ
จัดการและภาวะผูน้  า หมายถึง ความสามารถในการเป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลง (Function as a 
Change Agent and Leader)  

สมสมร เรืองวรบูรณ์ และสุชาดา ปราบมีชัย (2561) ให้ความหมาย
สมรรถนะด้านการจัดการและภาวะผู้น า หมายถึง  ความสามารถของอาจารย์ในการน าการ
ขบัเคลื่อนองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ โดยเขา้ใจในความซบัซอ้นของการเจรญิเติบโตในประเด็น
สขุภาพและกิจกรรมทางสขุภาพ การสรา้งวิสยัทศันพ์ฒันาเสน้ทางความส าเรจ็และพฒันาสขุภาวะ
ของประชาชน  

เยาวเรศ สมทรพัย ์และอัชฌา วารีย ์(2562) ใหค้วามหมายสมรรถนะ
ดา้นการจดัการและภาวะผูน้  า หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
สนบัสนนุการตดัสินใจในการบรหิารและน ามาใชใ้นการวางแผนกลยทุธ ์ 

ปัณยตา บณัฑิตกุล, สธุาสินี บุญญาพิทกัษ์ และเมธี ดิสวสัดิ์ (2562) ให้
ความหมายสมรรถนะดา้นการจัดการและภาวะผูน้  า หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการ
เป็นบคุคลที่ยอมรบัต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นผูน้  าและเหมาะสมกบัสถานการณ ์มีวฒุิภาวะ
ทางอารมณแ์ละทางสงัคม  

วฒันาพร ระงบัทกุข ์(2563) ใหค้วามหมายสมรรถนะดา้นการจดัการและ
ภาวะผูน้  า หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการจดัการ การรูจ้กัตนเอง การพึ่งตนเอง การน า
ตนเองในการเรียนรู ้สามารถบรหิารจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทนัการเปลี่ยนแปลง  

World Health Organization (2016) ไ ด้ อ ธิ บ า ย แน ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ
องคป์ระกอบสมรรถนะด้านการจัดการและภาวะผูน้  าไวว้่า เป็นความสามารถในการวางแผน      
เพื่อเปลี่ยนแปลงองคก์ร มีภาวะผูน้  าดา้นการวางแผนนโยบาย ดา้นการศึกษาพยาบาลและการ
ปฏิบัติการพยาบาล สามารถจัดการด้านการบริหารบุคลากรและการเงินงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิเคราะหจ์ุดอ่อนจุดแข็งของหลกัสูตร การ
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เทียบเคียงเพื่อการพฒันา และสามารถใชก้ลยทุธท์ี่หลากหลายสง่เสรมิการศึกษาพยาบาลและการ
ปฏิบติัการพยาบาล  

สภาการพยาบาล (2561) ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบ
สมรรถนะด้านการจัดการและภาวะผู้น าไว้ว่า เป็นความสามารถในการเป็นผู้น าทางคลินิก 
สามารถริเริ่มการเปลี่ยนแปลงได ้มีความรูแ้ละทักษะภาวะผูน้  าทางคลินิกในการบูรณาการองค์
ความรู ้เพื่อสง่เสรมิคณุภาพบรกิารและการดแูลอย่างปลอดภยั สามารถท างานรว่มกบับคุลากรทีม
สขุภาพและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง สรา้ง/ รกัษาสมัพนัธภาพ สื่อสาร ประสานงานท างานร่วมกบัทีมวิชาชีพ 
เพื่อการจัดการดูแลอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย สามารถบริหารจัดการเพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึง
ระบบบริการตามสิทธิพึงมีอย่างเท่าเทียมทั่วถึง  สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจและวฒันธรรม เพื่อใชใ้นการพฒันาปรบัปรุงระบบการพยาบาลและระบบบริการสขุภาพ 
และมีสว่นรว่มในการชีน้  าสงัคมในดา้นสขุภาพ และพิทกัษส์ิทธิใหก้บัผูป่้วย/ ผูร้บับรกิาร 

จากแนวคิดสมรรถนะขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า องคป์ระกอบดา้นการจดัการ
และภาวะผูน้  า เป็นความสามารถเก่ียวกบั 1) ความสามารถในการเป็นผูน้  าทางคลินิก สามารถใช้
กลยุทธ์น าการเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์ในการพัฒนาความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพ 2) 
ความสามารถในการวางแผนนโยบาย ด้านการศึกษาพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาล  
3) ความสามารถในการใชก้ลยุทธ์ที่หลากหลายส่งเสริมการศึกษาพยาบาลและการปฏิบัติการ
พยาบาล และ 4) ความสามารถในการขับเคลื่อนองคก์รใหป้ระสบผลส าเร็จ โดยมีความเขา้ใจที่
ซบัซอ้นของการเจรญิเติบโตในประเด็นสขุภาพและกิจกรรมทางสขุภาพ  

2.3.7 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
ความหมาย 

Guy et al. (2011) ให้ความหมายสมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร
หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการอ านวยความสะดวกในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การมีส่วนช่วยในการพัฒนาหลักสูตรที่ผสมผสานทัศนคติ คุณค่าทาง
วิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพที่สะท้อนการปฏิบัติการพยาบาลร่วมสมัย  การส่ง เสริม
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรร่วมกนั การพฒันาหลกัสตูรโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง การก ากับ
ติดตามและทบทวนแนวปฏิบัติของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยตระหนกัถึงบริบทของสถาบนัการศึกษา ทรพัยากรทางกายภาพและการเงินการ
คลงั การประเมินผลหลกัสตูรเพื่อใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียและผูท้ี่มีอิทธิพลต่อทิศทาง
การศกึษาพยาบาลเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นสขุภาพของสงัคม   
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สุพิศ รุ่งเรืองศรี และอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม (2558) ให้ความหมาย
สมรรถนะดา้นการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง ความสามารถของอาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตร
ทางการพยาบาล มีความรูเ้ชิงวิทยาศาสตรแ์ละศิลปะศาสตรท์ี่ทันสมัยในการเรียนการสอน
ระดบัอดุมศกึษา มีองคค์วามรูท้ี่เฉพาะเจาะจงของวิชาชีพการพยาบาล  

เยาวเรศ สมทรพัย ์และอัชฌา วารีย ์(2562) ใหค้วามหมายสมรรถนะ
ดา้นการพฒันาหลกัสตูร หมายถึง ความสามารถในการพฒันาหลกัสตูรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัในการสรา้งแบรนดพ์ยาบาลไทยในศตวรรษที่ 21  

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2563) ให้ความหมายสมรรถนะด้านการพัฒนา
หลักสูตร หมายถึง ความสามารถของอาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเป็นกรอบในการจัด
การศึกษาของสถาบันการศึกษา มีความรู ้ความเขา้ใจและความช านาญในการน าหลักสูตรไป
ปฏิบติั 

World Health Organization (2016) ไ ด้ อ ธิ บ า ย แน ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ
องคป์ระกอบสมรรถนะดา้นการพฒันาหลกัสตูรไวว้่า เป็นความสามารถในการออกแบบหลกัสูตรที่
สอดคลอ้งกับแนวโนม้สภาพการณท์ี่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั และสามารถพฒันาหลกัสูตรโดยใช้
นวตักรรมจดัการเรียนการสอน   

นเรศ ปู่ บตุรชา และคณะ (2561) ไดอ้ธิบายแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตรไว้ว่า เป็นความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สามารถ
ออกแบบการเรียนรู ้และสามารถจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  

จากแนวคิดสมรรถนะขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า องคป์ระกอบดา้นการพฒันา
หลกัสูตร เป็นความสามารถเก่ียวกับ 1) ความสามารถในการพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน
ทางการพยาบาลที่ ส อดคล้อ ง กับแนว โน้มสภา พกา รณ์ที่ เ ปลี่ ย นแปลง ใน ปัจจุ บัน  
2) ความสามารถในการน าหลักสูตรไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของสถานศึกษา และ  
3) ความสามารถในการประเมินผลหลักสูตรเพื่อใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียและผูท้ี่มี
อิทธิพลต่อทิศทางการศึกษาพยาบาลเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นสุขภาพของสงัคมได้
อย่างมีประสิทธิผล 

 
 
 
 



  104 

2.3.8 ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ความหมาย 

World Health Organization (2016) ใหค้วามหมายสมรรถนะดา้นการ
ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ความสามารถของอาจารย์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาลในการจดัการเรียนการสอน และการก าหนดเครื่องมือการประเมินผลลพัธก์ารเรียนรู ้

Zlatanovic, Havnes แ ล ะ  Mausethagen (2017) ใ ห้ค ว า มหม า ย
สมรรถนะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลัในการติดต่อสื่อสารและการพฒันาเครือข่ายสารสนเทศ  

สุพิศ รุ่งเรืองศรี และอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม (2558) ให้ความหมาย
สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง  ความสามารถของอาจารย์ในการรู ้เท่าทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย และเกิดประโยชน์ต่องานและการด ารงชีวิต และ
ระมดัระวงัไม่ใหเ้ทคโนโลยีท าลายความมีคณุค่าของการพยาบาลที่พงึมีต่อผูป่้วยในฐานะมนษุย ์  

นเรศ ปู่ บุตรชา และคณะ (2561) ใหค้วามหมายสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัจดัการเรียนรู ้วดั
และประเมินผลการศกึษา  

เยาวเรศ สมทรพัย ์และอัชฌา วารีย ์(2562) ใหค้วามหมายสมรรถนะ
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการใชส้ารสนเทศทางสขุภาพ
ใหเ้ป็นประโยชนต่์อการปฏิบติัการพยาบาล การบริการสุขภาพและการบริหารการพยาบาล การ
พฒันาระบบเชื่อมต่อฐานขอ้มลูประวติัผูร้บับรกิารและการเขา้ถึงขอ้มลูผูร้บับริการแบบออนไลนไ์ด้
สะดวก รวดเร็ว มีทักษะการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะกับงานของตน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดตารางการท างานและประเมินความสามารถในการท างาน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนนุการตดัสินใจในการบรหิารและน ามาใชใ้นการวางแผนกลยุทธ ์

สภาการพยาบาล (2561) ไดอ้ธิบายแนวคิดองคป์ระกอบสมรรถนะดา้น
การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลไวว้่า เป็นความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูลและวิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือ 
เพื่อน าไปสรา้งแนวปฏิบติัในการปรบัปรุงคณุภาพการพยาบาล สามารถวิเคราะหข์อ้มลูทางคลินิก 
เพื่อพฒันาคณุภาพการบริการ และสามารถใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารในการประสานการ
ดแูลอย่างต่อเนื่อง 
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จากแนวคิดสมรรถนะขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า องคป์ระกอบดา้นการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เป็นความสามารถเก่ียวกับ 1) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัทางการ
พยาบาลในการจดัการเรียนการสอน 2) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัติดต่อสื่อสารและ
พฒันาเครือข่ายสารสนเทศ 3) ความสามารถในการวิเคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลูทางคลินิกเพื่อ
ปรบัปรุงคณุภาพการพยาบาล 4) ความสามารถในการรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลัสมยัใหม่และรูเ้ท่า
ทนัความเปลี่ยนแปลง และ 5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการตัดสินใจใน
การท างาน การบรหิารและน ามาใชใ้นการวางแผนการจดัการศึกษา 

2.3.9 ด้านการปรับตัวในยุคพหุวัฒนธรรม 
ความหมาย 

สุพิศ รุ่งเรืองศรี และอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม (2558) ให้ความหมาย
สมรรถนะการปรบัตัวในยุคพหุวัฒนธรรม หมายถึง การไม่ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมา เพราะปัจจุบัน
สิ่งแวดลอ้มรอบตวัเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าใหค้วามถูกตอ้งบางเรื่องกลบักลายเป็นความ
ไม่ถูกต้อง ผู้ที่จะมีชีวิตรอดได้ในปัจจุบันจึงต้องเข้าใจกฎของความหมุนเวียนเปลี่ยนไป และ
สามารถปรบัตัวใหม้ีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงหลกัคิดและสภาพความไม่แน่นอนของสังคม 
โดยการคิดอย่างรอบคอบและใชป้ระสบการณท์ี่ผ่านมาใหเ้ป็นประโยชนต่์องานในปัจจบุนั  

สมสมร เรืองวรบูรณ์ และสุชาดา ปราบมีชัย (2561) ให้ความหมาย
สมรรถนะการปรบัตัวในยุคพหุวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการสรา้งองค์
ความรูท้ี่เป็นสากล มีความรูแ้ละความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ ตระหนกัรูใ้นเรื่องนานาชาติและเหตกุารณ์
ของโลกที่เก่ียวขอ้งกบัระบบสขุภาพ และเขา้ใจเก่ียวกบัทอ้งถิ่นและเหตกุารณต่์าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศ มีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแกปั้ญหา  

เยาวเรศ สมทรพัย ์และอชัฌา วารีย ์(2562) ใหค้วามหมายสมรรถนะการ
ปรบัตวัในยุคพหุวฒันธรรม หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการยอมรบัความแตกต่างและ
มีความไวต่อการแสดงออกทางวฒันธรรมของบุคคล การปรบัตวักบัวฒันธรรมที่แตกต่างใหอ้ยู่และ
ท างานร่วมกันได้ หรือเมื่อมีปัญหาด้านจริยธรรมหรือขัดแย้งกับความเชื่อและวัฒนธรรมของ
ผูร้บับริการสามารถหาขอ้มูลประกอบการตัดสินใจและแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้บนพืน้ฐานของ
ความเขา้ใจวฒันธรรมแต่ละชาติได ้ 

วัฒนาพร ระงับทุกข ์(2563) ใหค้วามหมายสมรรถนะการปรบัตัวในยุค
พหุวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการสื่อสารบนความเขา้ใจในความคิดเห็น
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และวฒันธรรมที่แตกต่างใหบ้รรลเุป้าหมาย สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความร่วมแรงร่วมใจ
พรอ้มปรบัตวั การประสานความคิดที่แตกต่าง และการใชส้นัติวิธีในการจดัการความขดัแยง้ 

จากแนวคิดสมรรถนะข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบด้านการ
ปรบัตวัในยุคพหุวฒันธรรม เป็นความสามารถเก่ียวกับ 1) ความสามารถในการแสดงออกถึงการ
ยอมรับความเห็นที่แตกต่างและมีความไวต่อการแสดงออกทางวัฒนธรรมของบุคคล 2) 
ความสามารถในการปรบัตัวในการท างานใหเ้ขา้กับยุคพหุวัฒนธรรม ทันต่อเหตุการณข์องโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป 3) ความสามารถในการตระหนักรูเ้ก่ียวกับนานาชาติและเหตุการณ์ของโลกที่
เก่ียวขอ้งกบัระบบสขุภาพ และ 4) ความสามารถในการเรียนรูถ้ึงความหลากหลายทางวฒันธรรม 
และการเลือกกิจกรรมการพยาบาลที่สอดคลอ้งกบัวิถีและวฒันธรรม 

2.3.10 ด้านการพัฒนาวิชาชีพ 
ความหมาย 

สุพิศ รุ่งเรืองศรี และอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม (2558) ให้ความหมาย
สมรรถนะดา้นการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการขยายการศึกษา
ทางการพยาบาลในระดับบณัฑิตศึกษา ทัง้ดา้นความกวา้งและความลึกในการศึกษาหาความรู้
เพื่อใหส้ามารถผลิตผูน้  าทางการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะในการท าวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู้
ทางการพยาบาล การส่งเสริมการสรา้งทฤษฎีเพื่อรองรบัทุกกิจกรรมการพยาบาล ทัง้นีเ้พื่อท าให้
ง่ายต่อการเรียนรูข้องนกัศกึษาพยาบาลในการสรา้งความเขา้ใจและน าไปใชใ้นการดแูลผูป่้วย  

สมสมร เรืองวรบูรณ์ และสุชาดา ปราบมีชัย (2561) ให้ความหมาย
สมรรถนะดา้นการพฒันาวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการสรา้งองคค์วามรูท้ี่เป็น
สากล มีความรูแ้ละความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ ตระหนักรูใ้นเรื่องนานาชาติและเหตุการณข์องโลกที่
เก่ียวข้องกับระบบสุขภาพ และเข้าใจเก่ียวกับท้องถิ่นและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศ  

เยาวเรศ สมทรพัย ์และอัชฌา วารีย ์(2562) ใหค้วามหมายสมรรถนะ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง  ความสามารถของอาจารย์ในการมีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการพยาบาลเพื่อการพัฒนาระบบเชื่อมต่อฐานขอ้มูลประวัติผูร้บับริการและการ
เขา้ถึงขอ้มลูผูร้บับรกิารแบบออนไลน ์ 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2563) ให้ความหมายสมรรถนะด้านการพัฒนา
วิชาชีพ หมายถึง ความสามารถของอาจารยใ์นการเป็นพลเมืองที่เขม้แข็ง  โดยค านึงถึงสิทธิและ
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หนา้ที่และกติกา การจดัการสิ่งแวดลอ้ม และสรา้งความเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมในระดับทอ้งถิ่น 
ประเทศและโลก 

จากแนวคิดสมรรถนะขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า องคป์ระกอบดา้นการพฒันา
วิชาชีพ เป็นความสามารถเก่ียวกับ 1) ความสามารถในการขยายการศึกษาทางการพยาบาล ทัง้
ดา้นความกวา้งและความลึกเพื่อผลิตผูน้  าทางการศึกษาพยาบาล เพื่อสรา้งองคค์วามรูท้ี่สะทอ้น
ถึงปรชัญาทางการพยาบาล 2) ความสามารถในการสง่เสรมิการสรา้งทฤษฎีการพยาบาล เพื่อช่วย
พัฒนาองคค์วามรูใ้หม้ีหลักวิชาการและเหตุผลเชิงวิชาการที่สมบูรณเ์พื่อรองรบัทุกกิจกรรมการ
พยาบาล 3) ความสามารถในการสรา้งองคค์วามรูท้ี่เป็นสากล โดยมีความรูแ้ละความเขา้ใจอย่าง
ลึกซึง้ และ 4) ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพ สงัคมและสรา้งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
พยาบาล 

จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาล ไดท้ั้งหมด 10 ดา้น ไดแ้ก่  
1) ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 2) ดา้นการวิจยัและหลักฐานเชิงประจกัษ์ 3) ดา้นการสื่อสารและ
การท างานเป็นทีม 4) ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5) ดา้นการสอน 6) ดา้นการจัดการ
และภาวะผูน้  า 7) ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 8) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 9) ดา้นการปรบัตัวใน
ยคุพหวุฒันธรรม และ 10) ดา้นการพฒันาวิชาชีพ 

3. แนวคิดการสร้างรูปแบบ  
ความหมาย 

วาโร เพ็งสวสัดิ์ (2553, น. 6) ใหค้วามหมายค าว่า รูปแบบ หมายถึง “กรอบความคิด
ของหลกัการ วิธีการด าเนินงาน และเกณฑต่์าง ๆ ของระบบที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค”์ ซึ่งลกัษณะของรูปแบบที่ดีควรมีลกัษณะ ดงันี ้ 

1. แสดงถึงความสมัพนัธเ์ชิงโครงสรา้งองคป์ระกอบของตวัแปร 
2. สอดคลอ้งกบัหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
3. สามารถอธิบายโครงสรา้งรูปแบบดว้ยเหตแุละผลได ้
4. รูปแบบแสดงออกถึงแนวคิดหรือความรูใ้หม่ 
5. รูปแบบขึน้อยู่กบักรอบแนวคิดทฤษฎีของตวัแปรนัน้ ๆ 
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ประเภทของรูปแบบ 
Keeves (1988) เสนอประเภทของรูปแบบ ดงันี ้(วาโร เพ็งสวสัดิ,์ 2553, น. 4) 

1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบที่สรา้งขึน้โดย
อาศยัการเปรียบเทียบกบัขอ้มลูเชิงกายภาพ โดยรูปแบบที่สรา้งขึน้มีองคป์ระกอบชดัเจน พิสจูนไ์ด้
ดว้ยขอ้เท็จจรงิ 

2. รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) เป็นรูปแบบที่สรา้งขึน้โดยใชภ้าษา
ในการอธิบายปรากฏการณห์รือองคป์ระกอบที่ศึกษา 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร ์(Mathematical Model) เป็นรูปแบบที่สรา้งขึน้โดย
ใชส้ญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์ตรรกศาสตรส์ญัลกัษณอ์ธิบาย 

4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบที่มีความซบัซอ้น สรา้งขึน้
จากแนวคิดทฤษฎีหรือระหว่างตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เป็นเหตุและเป็นผลมาก่อน สามารถ
ทดสอบรูปแบบได ้แบ่งออกเป็นรูปแบบระบบเสน้เด่ียว (Recursive Model) และรูปแบบระบบเสน้
คู่ (Non- recursive Model)  

แนวคิดรูปแบบ 
สมาน อศัวภมูิ (2561, น. 6) เสนอแนวคิดรูปแบบ ดงันี ้

1. รูปแบบเป็นแบบจ าลองโดยย่อของทฤษฎี หรือแนวปฏิบติัในการด าเนินงาน 
หรือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งมีองคป์ระกอบที่มีลกัษณะเฉพาะ ที่แสดงถึงความสมัพนัธแ์ละท าหนา้ที่ร่วมกนั
ขององคป์ระกอบตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบนัน้ 

2. ในการน าเสนอและอธิบายทฤษฎีที่ผูเ้ป็นเจา้ของแนวคิดสรา้งขึน้มานัน้ จะเป็น
การน าเสนอเฉพาะองคป์ระกอบที่ส  าคญั คงไม่สามารถน าองคป์ระกอบและรายละเอียดทัง้หมดมา
น าเสนอได ้หรือถา้ท าไดก้็จะมีรายละเอียดมากเกินไป มีความซบัซอ้น และยุ่งยากต่อการท าความ
เขา้ใจ ดังนั้นผูส้รา้งจึงตอ้งเลือกเฉพาะองคป์ระกอบหลักซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของทฤษฎีที่สร้าง
ขึน้มาน าเสนอเท่านัน้ 

3. โดยทั่วไปแลว้ชื่อทฤษฎีจะบ่งบอกวตัถุประสงคข์องการสรา้งสิ่งนัน้อยู่ในตวัอยู่
แลว้ แต่ในการสรา้งและน าเสนอรูปแบบ ผูส้รา้งควรระบุวัตถุประสงคข์องรูปแบบ หลกัการหรือ
ทฤษฎีที่ใชใ้นการสรา้งรูปแบบดงักลา่ว แนวทางการประเมิน และระบเุงื่อนไขความส าเรจ็ในการน า
รูปแบบไปใชไ้วด้ว้ย นอกเหนือไปจากองคป์ระกอบหลกัของรูปแบบ 
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Poell, Krogt และ  Wildemeersch (2001, p. 5) เสนอแนวคิดการสร้าง รูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานกับการเรียนรู้ทางสังคมศาสตร ์ (Models for work-related 
learning: social science in action) ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน ดงัตาราง 2 

ตาราง 2 กระบวนการวิจยัสรา้งรูปแบบ 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลลัพธ ์
1. การทบทวนวรรณกรรม
(Orientation) 

ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการพฒันา
องคก์รการศกึษา โครงการทางการศกึษา 
การเรียนรูอ้ย่างไม่เป็นทางการเก่ียวกบั
องคก์ร การวเิคราะหข์อ้มลูรายกรณี 4 เคส 

ทราบแนวโนม้ทิศทาง มติิ ความ
แตกตา่งกนัในแง่ของโครงสรา้ง 

2. การวเิคราะหข์อ้มลู 
(Open description) 

การวเิคราะหข์อ้มลูทัง้ 8 กรณีศกึษาดว้ยการ
วิจยัทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) 

การอธิบายโครงสรา้งไดบ้าง
ประเภท 

3. การพฒันารูปแบบ 
(Practice development) 

พฒันารูปแบบการเรียนรูใ้น 4 องคก์ร การ
วิเคราะหโ์ดยใชท้ฤษฎีเครือขา่ยการเรียนรู ้
ดว้ยวิธีการนิรนยั (deductive approach) 

ไดห้มวดหมู่รูปแบบเชงิทฤษฎี 

4. สรา้งแบบรูปแบบจ าลอง 
(Modeling) 

มุ่งเนน้กลยทุธร์ะหวา่งการปฏิบตังิานกบัการ
พฒันาพนกังาน ไดรู้ปแบบจ าลองเชงิทฤษฎี 
4 รูปแบบ  

แบบจ าลองเชงิทฤษฎี 4 รูปแบบ 
ประกอบดว้ย นโยบาย โปรแกรม 
แนวทางการปฏิบตัิของพนกังาน 
และผูจ้ดัการใหค้  าปรกึษา 

5. การตรวจสอบรูปแบบ
ครัง้ที่ 1 (Iterative testing-
part I) 

วิเคราะหก์รณี 4 เคส เปรียบเทยีบกบักลยทุธ์
ของรูปแบบ เช่น การวเิคราะหค์วาม
น่าเชื่อถือ กลยทุธก์ารป้อนกลบัเพื่อน าขอ้มลู
ไปพฒันารูปแบบ  

รูปแบบเชิงปฏิบตัิการ 4 รูปแบบ 
ประกอบดว้ย นโยบาย โปรแกรม 
แนวทางการปฏิบตัิของพนกังาน 
และผูจ้ดัการใหค้  าปรกึษา 

6. การตรวจสอบรูปแบบ
ครัง้ที่ 2 (Iterative testing-
part II) 

วิเคราะหซ์  า้ทัง้ 8 กรณีศกึษาในขัน้ตอนท่ี 2 
เปรียบเทียบกบักลยทุธแ์ละขอ้มลูป้อนกลบั
ของรูปแบบจ าลอง  

โมเดลรูปแบบเชงิปฏิบตัิการ 4 
รูปแบบและค าอธิบาย 

7. การทตรวจสอบรูปแบบ
ครัง้ที่ 3 (Iterative testing-
part III) 

การวเิคราะหก์รณี 4 เคส เปรียบเทียบกบักล
ยทุธข์องรูปแบบ  

โมเดลการพฒันารูปแบบและ
ค าอธิบาย ประกอบดว้ย 4 
รูปแบบ 

 
แนวคิดการสรา้งรูปแบบนีส้ามารถน าไปใชไ้ดก้ับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ในองคก์ร สามารถสรา้งรูปแบบไดจ้ากการหลากหลายวิธี จากกระบวนการทัง้ 7 ขัน้ตอนที่กลา่วมา 
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Shiflet และ Shiflet (2006, p. 8-10) เสนอแนวคิดการสร้างรูปแบบ ประกอบด้วย  
6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การวิเคราะหปั์ญหา (Analyze the problem) ตอ้งท าการศึกษาสถานการณ์
ให้เพียงพอเพื่อระบุปัญหาให้ถูกต้องและท าความเขา้ใจเก่ียวกับค าถามพืน้ฐานให้ชัดเจน ใน
ขัน้ตอนนีจ้ะก าหนดวัตถุประสงคข์องปัญหาและตัดสินใจเก่ียวกับการจ าแนกประเภทของปัญหา 
โดยการระบุปัญหาที่ชัดเจนจะสามารถแปลเป็นสญัลักษณท์างคณิตศาสตร ์และพัฒนาไปเป็น
แบบจ าลองได ้

2. การก าหนดรูปแบบ (Formulate a model) ในขั้นตอนนี ้สามารถก าหนด
รูปแบบที่เป็นนามธรรมของระบบการสรา้งแบบจ าลอง ประกอบดว้ย 

2.1 การรวบรวมข้อมูล  (Gather data) รวบรวบข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมของระบบ (system’s behavior) 

2.2 ก า ร ก า ห น ด ส ม ม ติ ฐ า น  ( Make simplifying assumptions and 
document them) ควรก าหนดให้ง่าย เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่มีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะ
พิจารณาไดท้กุรายละเอียด จึงไม่สามารถสรา้งรูปแบบที่จะน ามาแกปั้ญหาไดท้ัง้หมด 

2.3 การก าหนดตัวแปร (Determine variables and units) จะต้องก าหนด
และตัง้ชื่อตวัแปร ตวัแปรอิสระคือตัวแปรที่มาจากหลาย ๆ ปัจจยั โดยรูปแบบจะพยายามอธิบาย
ตวัแปรตาม 

2.4 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับรูปแบบย่อย ๆ (Establish 
relationships among variables and sub-models) หากเป็นไปได้ควรวาดจ าลองโครงสร้าง
ความสมัพันธ์ของรูปแบบ ซึ่งประกอบดว้ยรูปแบบย่อย ๆ และระบุความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร 
เพื่อท าใหก้ารพฒันารูปแบบง่ายขึน้ 

2.5 การก าหนดสมการหรือหน้าที่  (Determine equation and functions) 
ในขณะที่สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร  

3. การปรับแก้ไขรูปแบบ (Solve the model) ขั้นตอนนีเ้ป็นสิ่งส าคัญตอ้งท า
ความเขา้ใจปัญหาและการออกแบบอย่างละเอียด โดยการใชเ้ทคนิคหรือเครื่องมือ เช่น พีชคณิต 
(algebra) กราฟ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ช่วยจ าลองรูปแบบ หากรูปแบบนัน้มีความซบัซอ้นเกินกว่า
จะแก้ปัญหาได ้ตอ้งยอ้นกลับมาในขั้นตอนที่ 2 เพื่อท าการตั้งสมมติฐานใหง้่ายขึน้หรือกลับไป
ขัน้ตอนที่ 1 เพื่อท าการวิเคราะหปั์ญหาใหม่ 
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4. การตรวจสอบรูปแบบ (Verify and interpret the model’s solution) การ
ตรวจสอบรูปแบบอย่างรอบคอบเพื่อใหแ้น่ใจว่ารูปแบบที่พัฒนาขึน้สามารถใชแ้ก้ปัญหาไดจ้ริง 
โดยกระบวนการตรวจสอบรูปแบบจะพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ นัน้ ถูกตอ้งและสามารถแกปั้ญหา
ไดห้รือไม่ โดยจะตอ้งระมดัระวงัการใชรู้ปแบบใหเ้หมาะสมกบับริบทของขอ้มลู 

5. การน าเสนอรูปแบบ  (Report on the model) การน าเสนอรูปแบบ มี
สว่นประกอบขนานกบักระบวนการพฒันารูปแบบดงันี ้

5.1 การวิเคราะหปั์ญหา (Analysis of the problem) โดยอธิบายสถานการณ์
ปัญหา และวตัถปุระสงคข์องการศกึษาอย่างชดัเจน 

5.2 การออกแบบรูปแบบ (Model design) โดยอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตวัแปรกบัรูปแบบย่อย ๆ ของรูปแบบ 

5.3 การปรบัรูปแบบ (Model solution) โดยอธิบายเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ 
ในการแกปั้ญหาอย่างละเอียดเพื่อใหเ้ขา้ใจในเนือ้หาของรูปแบบ อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อักษร
ในภาคผนวกเพิ่มเติม 

5.4 ผลและข้อส รุปรูปแบบ (Results and conclusions) ประกอบด้วย
ผลลัพธ์ของรูปแบบ การตีความ ผลกระทบ ขอ้สรุปของรูปแบบและขอ้เสนอแนะในการพัฒนา
รูปแบบในอนาคต 

6. การก าหนดเงือ่นไขรูปแบบ (Maintain the model) วิธีการใชรู้ปแบบ วิธีการ
แก้ปัญหาของรูปแบบ การปรบัปรุงแก้ไขของรูปแบบ และการเสนอทางเลือกการพัฒนาซ า้ของ
รูปแบบ 

การสรา้งรูปแบบเป็นการสรา้งสรรค์และใช้หลักการทางวิทยาศาสตร ์โดยพบว่า
โมเดลที่ถูกสรา้งสรา้งขึน้อาจไม่ใช่ค าตอบที่ดีที่สุดในการแกปั้ญหาอย่างถูกตอ้ง เนื่องจากปัญหา
อาจจะมีความซบัซอ้นและมีหลายโมเดลที่แกปั้ญหาไดดี้กว่า ดงันัน้การสรา้งโมเดลจึงเป็นความทา้
ทายและเป็นที่น่าสนใจต่อไป 

Saether และ Gottschalk (2010, p. 283) เสนอแนวคิดการสรา้งรูปแบบ (Modeling 
Process for Stage models) จากทฤษฎีและหลกัฐานเชิงประจักษ์ (Theoretical and Empirical 
Work) ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนของการสรา้งรูปแบบ 

ที่มา: Saether และ Gottschalk (2010). The Modeling Process for Stage models. p. 
283. 

 
จากภาพ การสรา้งรูปแบบแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการที่มีเป้าหมาย ซึ่งรูปแบบที่

ไดม้าจากการพฒันาของรูปแบบเชิงทฤษฎีและรูปแบบเชิงประจกัษ ์ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. การเสนอรูปแบบ (Suggested Stage Model) เป็นขัน้ตอนเริ่มตน้ ขึน้อยู่กบั

แนวคิดการวิจยัและจากการปฏิบติั การทบทวนวรรณกรรมท าใหเ้ห็นพฒันาการของปรากฏการณ ์
และผูป้ฏิบติัรบัรูป้รากฏการณแ์ตกต่างกนันัน้ขึน้อยู่กบัระดบัวฒุิภาวะของแต่ละบคุคล  

2. การก าหนดแนวคิดของรูปแบบ (Conceptual Stage Model) โดยแนวคิด
ของรูปแบบในขัน้ตอนนีถู้กพัฒนามาจากวงรอบที่เก่ียวขอ้งกับปัญหาเป็นหลกัที่ดูเหมือนว่าจะมี
ความแตกต่างกันในแต่ละขัน้ตอน และกรณีศึกษาถูกน ามาวิเคราะหเ์นือ้หาอย่างมีนยัส าคัญโดย
ขึน้อยู่กบัปัญหาเป็นหลกั  

3. การพัฒนารูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Stage Model) มีการใชท้ฤษฎีที่
เก่ียวขอ้งอธิบายในแต่ละขัน้ตอน มีการเทียบเคียงของตวัแปรจากทฤษฎีและการอภิปรายตัวแปร
ที่มาจากการสนทนากลุม่  

4. การทดลองใช้รูปแบบ (Empirical Stage Model) โดยตัวแปรแต่ละตัวถูก
ก าหนดใหเ้ป็นตวัแปรย่อย ๆ ของรูปแบบ มีการส ารวจเพื่อทดสอบรูปแบบ 
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5. การปรับปรุงรูปแบบ (Revised Stage Model) เป็นการประเมินรูปแบบเชิง
ประจกัษจ์ากการวิจยัเชิงส ารวจ และน ามาพฒันาเป็นรูปแบบ 

ขัน้ตอนการสรา้งรูปแบบเป็นความทา้ทายของนักวิจัยและสามารถใชก้ระบวนการ
ดังกล่าวเป็นกรอบในการพัฒนา โดยก าหนดประเด็นปัญหาในปัจจุบันเพื่อหาแนวทางในการ
พฒันารูปแบบเพื่อแกไ้ขปัญหา ซึ่งผลงานทางวิชาการและงานวิจยัก่อนหนา้นีส้ว่นใหญ่มาจากการ
สมัภาษณจ์ากการทดลองปฏิบติั โดยวตัถุประสงคข์องการสรา้งรูปแบบบางส่วนไดร้บัการทดสอบ
แต่การวิจยัในอนาคตใหค้วามส าคญักบัการประเมินรูปแบบ  

Shafique และ  Mahmood (2010, p. 8) เสนอกระบวนการวิจัยสร้าง รูปแบบ 
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 3 
 

 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการวิจยัสรา้งรูปแบบ 

ที่มา: Shafique และ Mahmood (2010). Model Development as a research tool: An 
example of PAK-NISEA. p. 8. 
 

จากภาพ กระบวนการวิจยัสรา้งรูปแบบประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เพื่อใหเ้ขา้ใจแนวคิดทฤษฎี

และงานวิจยัที่ผ่านมาอย่างละเอียด 
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2. การส ารวจจากแบบสอบถาม  (Survey) เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของ
การศกึษา  

3. การสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ (Interview) การสมัภาษณโ์ดยใชแ้บบสอบถาม
กึ่งโครงสรา้ง ตวัอย่างเช่น การสมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างที่มาจากการสุม่แบบเฉพาะเจาะจง  

4. การระบุลักษณะองคป์ระกอบที่ส าคัญของโมเดล (Important Features 
of the Proposed Model) ประกอบดว้ย 

4.1 ระบคุวามส าคญัของรูปแบบ (Centralization)  
4.2 การอธิบายระบบของขอ้มลู (Pooling the Existing Information System/ 

Services) 
4.3 การจ าลองรูปแบบจากข้อมูลสภาพแวดล้อม (Access and Services 

based on Knowledge Environment Model) 
4.4 การก าหนดระยะของการพฒันารูปแบบ (Development in Phases) 
4.5 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบ (Clearly Defined 

Objectives and Activities of PAK-NISEA) 
4.6 การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของรูปแบบ (Risk analysis) 
4.7 การพัฒนาและการตรวจสอบรูปแบบ (Development and verification 

of next-level product) 
4.8 การวางแผนพฒันารูปแบบ (Plan of next phase for other provinces) 

5. การตรวจสอบรูปแบบ (Validation of the Model) จากความคิดเห็นของ
กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญก่อนน าเสนอ 

การสรา้งรูปแบบเป็นวิธีการวิจัยรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง
ของนกัวิจยัในการน าเสนอรูปแบบแนวทางใหม่ ๆ  

พฒันา พรหมณี, ศรีสรุางค ์เอ่ียมสะอาด และ ปณิธาน กระสงัข ์(2560, น. 133) ให้
ความหมายค าว่า รูปแบบ หมายถึง  “แบบจ าลองหรือตัวแบบอย่างง่ายหรือย่อส่วนของ
ปรากฏการณต่์าง ๆ ที่ผ่านการศกึษาและพฒันาขึน้มาเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณใ์หเ้ขา้ใจ
ไดง้่ายขึน้ เป็นสิ่งที่สรา้งหรือพัฒนาขึน้จากหลกัปรชัญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดและความเชื่อที่
เก่ียวข้อง เพื่อเป็นการแสดงโครงสรา้งทางความคิดหรือองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของ
องคป์ระกอบที่ส  าคญั” และเสนอแนวคิดการสรา้งรูปแบบ ดงันี ้
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1. ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ศึกษาเอกสารและงานวิจัย การสังเกตและการ
สมัภาษณผ์ูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ ์

2. ก าหนดเปา้หมายและโครงสรา้งองคป์ระกอบของรูปแบบ  
3. ก าหนดรายละเอียด การน ารูปแบบไปใชแ้ละเงื่อนไขความส าเรจ็ เพื่อใหก้ารใช้

รูปแบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใชด้  าเนินงานกบักลุม่ขนาดใหญ่หรือกลุม่ย่อย เป็นตน้ 
4. ประเมินรูปแบบโดยประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฎีโดยผูเ้ชี่ยวชาญ และ 

ประเมินความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
5. ปรบัปรุงแกไ้ขรูปแบบใหส้มบรูณ ์

ชัยวิชิต เชียรชนะ (2560, น. 3) เสนอการสรา้งและการพัฒนารูปแบบบางครัง้อาจ
เขียนต่อเนื่องกนัเพราะมีความหมายที่เชื่อมโยงซึ่งกนัและกนั การสรา้งและการพฒันารูปแบบเกิด
จากปรากฏการณ์ ซึ่งปรากฏการณ์นั้นเกิดความแปรปรวน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ มีความ
น่าสนใจและต้องการที่จะหาความจริงในปรากฏการณ์นั้น ๆ ว่ามีโครงสร้างส่วนประกอบ/ 
องคป์ระกอบตัวแปร/ หลักการ/ แนวคิด ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
เรียกว่า รูปแบบ ซึ่ง แบ่งแนวคิดการสรา้งและการพฒันารูปแบบออกเป็น 2 แนวคิด ดงันี ้

1. แนวคิดของการคน้หารูปแบบ โดยการศึกษาวิเคราะหป์รากฏการณเ์พื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลพืน้ฐาน แลว้น าไปสู่การสงัเคราะหเ์พื่อใหไ้ดข้อ้สรุปของรูปแบบตามปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้ 
เรียกว่า รูปแบบสมมติฐาน 

2. แนวคิดของการน ารูปแบบจากการสรา้งหรือพัฒนาจากแนวคิดแรก หรือเป็น
รูปแบบที่มีอยู่แลว้น ามาพิสจูน ์ตรวจสอบ หรือท าการทดลองเพื่อสรุปผลการใชรู้ปแบบ และน าไปสู่
การปรบัปรุงแกไ้ขหรือพฒันารูปแบบต่อไป 

นอกจากนี ้ ชัยวิชิต เชียรชนะ  (2560, น. 5-9) เสนอแนวคิดการสร้างรูปแบบ 
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศึกษาสภาพปรากฏการณ์ จากบริบทแวดลอ้ม วิเคราะหส์งัเคราะห ์ เพื่อให้
ไดม้าซึ่งขอ้สรุปของการสรา้งหรือพฒันาโมเดล จากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย การศึกษาเฉพาะรายกรณี 
การศกึษาเอกสารหลกัฐานเชิงประจกัษ ์หรือการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญ 

2. สร้างหรือพัฒนารูปแบบ การสรา้งรูปแบบหมายถึงการคิดคน้ขึน้มาใหม่ 
ส่วนการพัฒนารูปแบบเป็นการแก้ไข ปรบัปรุง หรือเพิ่มเติมในส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อใหท้ันสภาพ
ปัจจุบนั น ามาสงัเคราะหเ์ป็นรูปแบบที่เรียกว่า “รูปแบบสมมติฐาน” เพื่ออธิบายปรากฏการณจ์าก
สิ่งที่ไดศ้กึษามา 



  116 

3. การประเมินการสร้างหรือพัฒนารูปแบบ เป็นการประเมินเก่ียวกับ
ลกัษณะรูปแบบว่ามีจดุเด่นหรือขอ้จ ากดัอย่างไร พรอ้มน าไปใชห้รือไม่ เป็นการตดัสินเพื่อใหค้ณุค่า
ของรูปแบบที่พฒันาหรือสรา้งขึน้  

4. ทดลองใช้รูปแบบ โดยน ารูปแบบที่ผ่านการประเมินเบือ้งตน้มาทดลองใชก้บั
กลุ่มตวัอย่างหรือกลุม่เป้าหมาย มีหลกัการคือ การเตรียมรูปแบบ ประกอบดว้ยแผนการทดลองใช้
และคู่มือการใชรู้ปแบบ การก าหนดพืน้ที่การทดลองใช ้พิจารณาเป้าหมายการศึกษา บริบท กลุ่ม
ตวัอย่างและช่วงเวลาที่เหมาะสม  

5. ประเมินการทดลองใช้รูปแบบ เขา้มามีบทบาทอีกครัง้เพื่อพิสจูน ์ตรวจสอบ
หลงัทดลองใชรู้ปแบบ โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ Joint Committee on Standard of Educational 
Evaluation (1994)  

ชิรวัฒน ์นิจเนตร (2560, น. 71-72) ใหน้ิยามค าว่า รูปแบบ หมายถึง “แบบย่อส่วน
ของจรงิหรือแบบจ าลองที่ใชเ้ป็นตวัแทนของความเป็นจรงิ ในสาขาวิชาสงัคมศาสตรแ์ละการศึกษา 
รูปแบบหมายถึงโครงสรา้งหรือความสมัพันธเ์ชิงเหตุผลแบบย่อส่วนของปัจจัยต่าง ๆ ที่ใชอ้ธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายละมองเห็นเป็นรูปธรรม” ในการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบทาง
การศกึษาและสงัคมศาสตรม์ีขัน้ตอนหลกั ๆ ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน คือ 

1. การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย การศึกษารวบรวมข้อมูล 
สถานการณ ์บริบทและปัญหาที่เก่ียวขอ้ง และขัน้ยกร่างหรือสรา้งรูปแบบจากขอ้มูลที่รวบรวมได้
จากการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ ์การสนทนากลุ่ม การวิเคราะหเ์นือ้หา การเก็บขอ้มลูต่าง ๆ 
แลว้น าผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) มายกรา่งรูปแบบ 

2. การตรวจสอบรูปแบบ โดยผูเ้ชี่ยวชาญจากการวิเคราะหห์ลกัฐานเชิงประจกัษ์
ทัง้เชิงปรมิาณและคณุลกัษณะ วิธีการตรวจสอบรูปแบบใชท้ัง้การประเมินโดยผูท้รงคณุวฒุิ  

ส่วนองคป์ระกอบของรูปแบบ ประกอบดว้ย วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย ตวัแปรหรือ
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ระบบหรือโครงสร้าง กลไกหรือกระบวนการท างาน ข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีที่ใชใ้นรูปแบบ และบรบิทหรือสภาพแวดลอ้มของรูปแบบนัน้ ๆ ซึ่งรูปแบบช่วยใหน้กัวิจยั
สามารถบรรยาย ท านายและทดสอบปรากฏการณเ์พื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจปรากฏการณท์ี่
เป็นนามธรรมได ้

สมาน อัศวภูมิ (2561, น. 6) เสนอแนวคิดการวิจัยสรา้งรูปแบบ มี 3 แบบใหญ่ คือ 
แบบจ าลองทฤษฎี แบบจ าลองแนวปฏิบัติ หรือแบบจ าลองของจริง ส าหรับรูปแบบที่ เ ป็น
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แบบจ าลองแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะรูปแบบในการบริหารงาน มีแนวทางในการสรา้งและพัฒนา 
ดงันี ้

1. ออกแบบการวิจั ย โดยใช้ กระบวนการการส ร้า ง รูปแบบเ ป็น
กระบวนการวิจัย 

การท าปริญญานิพนธ์เพื่อสรา้งรูปแบบการด าเนินงานที่ออกแบบการวิจัย
โดยใชก้ระบวนการพัฒนารูปแบบเป็นกระบวนการวิจัยนั้น เริ่มตน้ดว้ยการตัดสินใจของผู้วิจัย 
หลงัจากทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งแลว้ ในการพัฒนารูปแบบครัง้นีจ้ะตอ้งด าเนินการหรือใน
การพัฒนารูปแบบก่ีขั้นตอนก็ออกแบบการวิจัยไปตามขั้นตอนการสร้างรูปแบบที่ก าหนดไว้ 
เรียกว่าขัน้ตอนการวิจยัหรือระยะการวิจยั เช่น การพฒันารูปแบบที่เริ่มตน้จาก 1) การศกึษาขอ้มลู
พืน้ฐาน 2) สรา้งและพัฒนารูปแบบ และ 3) ประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของ
รูปแบบ ขัน้ตอนการวิจัยก็จะแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้การศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานในการสรา้ง
รูปแบบ ขั้นสรา้งและพัฒนารูปแบบ และขั้นประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ ส่วนในแต่ละขั้นตอนการวิจัยนั้น อาจจะมีกิจกรรมการหรือขั้นตอนย่อย ๆ ในการ
ด าเนินการก็ได ้ 

2. ออกแบบการวิจัยโดยใช้กิจกรรมและขั้นตอนการวิจัยน าสู่ผลการสร้าง
รูปแบบ 

การออกแบบการวิจัยโดยใชก้ิจกรรมและขัน้ตอนการวิจัยน าสู่ผลการสรา้ง
รูปแบบ โดยเริ่มตน้จากการก าหนดขัน้ตอนและกิจกรรมการวิจัยที่ตอ้งด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง
รูปแบบในการวิจัย เช่น การทบทวนวรรณกรรม การสรา้งเครื่องมือ การวิเคราะหข์อ้มูล การสรุป
ผลการวิจยั การรายงานผลการวิจยั เป็นตน้ 

3. ออกแบบการวิจัยและการรายงานผลการวิจัยเฉพาะในการสร้าง
รูปแบบน้ัน 

การออกแบบการวิจัยเพื่อสรา้งรูปแบบโดยการออกแบบการวิจัยและการ
รายงานผลการวิจัยในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ ส่วนการรายงานผลการวิจัยอาจเป็นไปตาม
กิจกรรมการวิจัยและผลการวิจัยที่ออกแบบไว้ โดยรายงานผลการวิจัยจะครอบคลุมถึง
วัตถุประสงคข์องรูปแบบ องคป์ระกอบหลกัของรูปแบบและค าอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบบน
ฐานหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเป็นฐานคิดในการออกแบบรูปแบบนัน้ ๆ การประเมินรูปแบบ และ
เงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช ้

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
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สมาน อศัวภูมิ (2561, น. 11-12) น าเสนอองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารควรมี
กลไกที่เป็นโครงสรา้งหลกัในการบรหิาร และเป็นตวัเชื่อมและขบัเคลื่อนกระบวนการบรหิารงานอีก
ชัน้หนึ่ง ซึ่งหวัใจของการวิจยัสรา้งรูปแบบคือ องคป์ระกอบหลักของรูปแบบ ที่ท าใหรู้ปแบบแต่ละ
รูปแบบมีความแตกต่างกนั ที่ส  าคญัคือ ควรเป็นจุดเนน้ในการรายงานผลการวิจยั และน ามาเสนอ
เป็นผลการวิจยัหลกัในบทคดัย่อดว้ย ขณะเดียวกนัองคป์ระกอบหลกัของรูปแบบการบริหารควรมี
ทัง้สองส่วนคือ กลไก และกระบวนการด าเนินงาน โดยสรุปแลว้การน าเสนอรายงานการพัฒนา
รูปแบบควรประกอบดว้ย  

1. วัตถุประสงคข์องรูปแบบ เป็นขอ้ก าหนดว่า รูปแบบนีส้รา้งขึน้เพื่ออะไร 
2. หลักการของรูปแบบ เป็นการกล่าวถึงหลกัการ แนวคิดหรือทฤษฎีที่ผูว้ิจัย

น ามาใชเ้ป็นหลกัในการออกแบบรูปแบบนัน้ โดยระบหุลกัการ แนวคิดหรือทฤษฎี พรอ้มกบัอธิบาย
พอสงัเขป 

3. องคป์ระกอบหลักของรูปแบบ เป็นองคป์ระกอบของรูปแบบที่คน้พบจาก
การวิจัยว่าประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบมีสาระส าคัญอย่างไร มี
ความสัมพันธ์กันและร่วมกันท าหนา้ที่เป็นหนึ่งของรูปแบบเพื่อบรรลุวัตถุประสงคข์องรูปแบบที่
สร้างขึน้อย่างไร หรือแสดงเป็นภาพให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ซึ่งสาระของ
องคป์ระกอบหลักนีเ้ป็นผลส าคัญของการพัฒนารูปแบบ ซึ่งเป็นวัตถุประสงคห์ลักของการวิจัย
พฒันารูปแบบ 

4. เงื่อนไขความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้ เป็นขอ้ก าหนดความส าเร็จ
ของการใชรู้ปแบบที่พัฒนาขึน้ แต่ไม่ควรมีเงื่อนไขเยอะเพราะจะท าใหไ้ม่สะดวกในการน าไปใช้
เนื่องจากรูปแบบที่ถกูพฒันาขึน้มานัน้เพื่อแกไ้ขปัญหา  

ส าหรับแนวทางในการประเมินผลรูปแบบ เ ป็นประเด็น วิธีการและเครื่องมือ 
โดยทั่วไปจะเป็นการประเมินตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบ ดงันัน้การน าเสนอผลการสรา้งรูปแบบ
ควรประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ หลกัการของรูปแบบ องคป์ระกอบหลกัของ
รูปแบบ และเงื่อนไขความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช ้แต่ผลการวิจยัที่น าเสนอในบทคัดย่อควร
น าเสนอเฉพาะ องคป์ระกอบหลกัของรูปแบบ พรอ้มสาระส าคญัของแต่ละองคป์ระกอบ 

นิตยา เกิดแยม้ และคณะ (2562) เสนอรูปแบบการพฒันาสมรรถนะทางการ
วิจยัของอาจารยม์หาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะทางการวิจยั 
ของอาจารยม์หาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่มา: นิตยา เกิดแย้ม (2562) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. หนา้ 85. 
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จากภาพ รูปแบบการพฒันาสมรรถนะทางการวิจยัของอาจารยม์หาวิทยาลยั
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย  

1. องค์ประกอบที่  1 ส่วนน า อธิบายถึงรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการวิจัยของอาจารยม์หาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ความน า 
วัตถุประสงค ์หลักการพัฒนาสมรรถนะ คือน าหลักการพัฒนาสมรรถนะที่เกิดขึน้จริงในสภาพ
ปัจจบุนัมาเปรียบเทียบกบัสมรรถนะที่พงึประสงค ์และสาระการพฒันาสมรรถนะ 

2. องคป์ระกอบที่ 2 อธิบายถึงแนวทางการพฒันาสมรรถนะทางการวิจยั
ของอาจารยม์หาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยการสนับสนุนการพัฒนา
โดยมหาวิทยาลยั เช่น ระบบบริหารจดัการงานวิจยั ระบบทีมวิจยั ระบบเครือข่าย ระบบที่ปรกึษา 
ระบบฝึกอบรมและการจัดบรรยากาศการเรียนรู ้เป็นตน้ และสมรรถนะที่ตอ้งพัฒนา เช่น ความรู้
ความเขา้ใจ ทักษะทางการวิจัย จิตวิจัย การพัฒนาเครือข่ายการวิจัย การวางแผนการพัฒนา
ตนเอง การพฒันาความรูแ้ละการน าผลการวิจยัไปใช ้เป็นตน้ 

3. องค์ประกอบที่  3 ปัจจัยความส า เร็จ  ประกอบด้วย นโยบาย
มหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั อาจารยใ์นมหาวิทยาลยั และการประเมินผลเพื่อเป็นการจัด
กระบวนการในการติดตามผลการปฏิบติังานตามปัจจยัความส าเรจ็ใหบ้รรลเุปา้หมาย โดยก าหนด
ตัวชีว้ัดการประเมินผลตามนโยบายมหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารและอาจารย ์ทัง้นีก้ารประเมินผลควร
ด าเนินการตัง้แต่เริ่มประกาศนโยบาย ระหว่างปฏิบติังาน และสิน้สดุการปฏิบติังานทางการวิจยั 

จากการทบทวนแนวคิดรูปแบบ ผูว้ิจยัจึงสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของรูปแบบ 
ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของรูปแบบ 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
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ส่วนน า       
     ความส าคญัของรูปแบบ       
วัตถุประสงคข์องรูปแบบ       
หลักการของรูปแบบ       

     ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็น       
องคป์ระกอบหลักของรูปแบบ       

     ตวัแปร/ สมรรถนะท่ีตอ้งพฒันา       
     ปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง       
     แนวทาง/ วิธีการพฒันา       
     ระบบการสนบัสนนุ       
     ระยะเวลา       
ปัจจัยความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้       

     บรบิทหรือสภาพแวดลอ้ม       

 
จากตาราง ผูว้ิจยัอาศยัแนวคิดหลกัของ สมาน อศัวภมูิ (2561) เนื่องจากเป็น

องคป์ระกอบหลกัที่มีครบถว้น ครอบคลมุถึงองคป์ระกอบย่อย ๆ ที่ส  าคญัของรูปแบบ ประกอบดว้ย 
4องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. วัตถุประสงคข์องรูปแบบ เป็นขอ้ก าหนดที่ระบุว่า รูปแบบนีส้รา้งขึน้
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21
ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั  
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2. หลักการของรูปแบบ เป็นการกล่าวถึงหลกัการ แนวคิดการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 และแนวคิดรูปแบบ ที่ผูว้ิจัย
น ามาใชเ้ป็นหลกัในการสรา้งรูปแบบนัน้ พรอ้มกบัอธิบายพอสงัเขป 

3. องคป์ระกอบหลักของรูปแบบ เป็นองคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ที่คน้พบจากผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจว่าประกอบดว้ยองคป์ระกอบอะไรบา้ง โดย
น าเสนอวิธีการหรือรูปแบบการพฒันาสมรรถนะเหลา่นัน้ 

4. ปัจจัยความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้ การพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยั
ราชภัฏไปใช ้เช่น นโยบายมหาวิทยาลัย ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย ระบบการสนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั ระบบสนับสนุนและการก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ปัจจัยความส าเร็จให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงบริบทหรือสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา
พยาบาลกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏที่มีผลกับการพัฒนาสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาลเพื่อใหเ้ขา้ใจ
ปรากฏการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบที่สรา้งขึน้ 

สรุปการน าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัราชภัฏ ประกอบด้วย  
4 องคป์ระกอบ คือ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ หลกัการของรูปแบบ องคป์ระกอบหลกัของรูปแบบ 
และปัจจยัความส าเรจ็ในการน ารูปแบบไปใช ้ 

4. แนวคิดการประเมินรูปแบบ  
Eisner (1976) เสนอแนวคิดการประเมินรูปแบบโดยการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ 

เนื่องจากงานวิจยับางเรื่องอาจตอ้งใชค้วามละเอียดอ่อนมากกว่าตวัเลขทางสถิติ ประกอบดว้ย  
1. ประเมินโดยผู้เชี่ ยวชาญที่ เ ก่ียวข้องกับปรากฏการณ์หรือโครงสร้าง

องคป์ระกอบของรูปแบบหรือตัวแปรที่ศึกษานัน้ ๆ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาขอ้สรุปของ
รูปแบบจากการวิเคราะหเ์นือ้หาเชิงคณุภาพ 

2. ประเมินจากความช านาญเฉพาะทางที่มีความละเอียดอ่อน เป็นการตดัสินเชิง
ใหค้ณุค่าของผูป้ระเมินที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาหรือวงการนัน้ ๆ 

3. ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และความ
ช านาญในงานหรือสาขานัน้ ๆ โดยการใชแ้บบประเมินรูปแบบ ที่มีเกณฑก์ าหนดชดัเจน 
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The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation (1994) ภายใต้
การด าเนินงานของ Stufflebeam และคณะ ซึ่ง สวุิมล ว่องวานิช (2549) เสนอแนวคิดการประเมิน
รูปแบบตามมาตรฐาน 4 ดา้น ดงันี ้

1. มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) เป็นการประเมินความ
เป็นไปไดก้่อนการน ารูปแบบไปใชใ้นสถานการณจ์รงิ ประหยดัและคุม้ค่า 

2. มาตรฐานดา้นความเป็นประโยชน ์(Utility Standards) เป็นการประเมินดา้น
อรรถประโยชน ์และการตอบสนองตามความตอ้งการของผูน้  ารูปแบบไปใช ้

3. มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมินความ
เหมาะสมตามหลกัการและประสิทธิภาพของรูปแบบ ไม่สง่ผลกระทบต่อผูน้  ารูปแบบไปใช ้ 

4. มาตรฐานดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy Standards) เป็นการประเมินเนือ้หา
สาระความถกูตอ้งครบถว้น มีความน่าเชื่อถือตรงตามความตอ้งการอย่างแทจ้รงิ 

Shiflet และ  Shiflet (2006, p. 8-10) เสนอแนวคิดการประเมินรูปแบบหรือการ
ตรวจสอบรูปแบบ (Verify and interpret the model’s solution) เป็นการตรวจสอบรูปแบบอย่าง
รอบคอบเพื่อใหแ้น่ใจว่ารูปแบบที่พฒันาขึน้สามารถใชแ้กปั้ญหาไดจ้รงิ โดยกระบวนการตรวจสอบ
รูปแบบจะพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ นั้น ถูกต้องและสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ โดยจะต้อง
ระมดัระวงัการใชรู้ปแบบใหเ้หมาะสมกบับรบิทของขอ้มลู 

Shafique และ Mahmood (2010, p. 8) เสนอแนวคิดการประเมินรูปแบบหรือการ
ตรวจสอบรูปแบบ (Validation of the Model) โดยประเมินจากความคิดเห็นจากผูท้รงคณุวฒุิ หรือ
ผูเ้ชี่ยวชาญก่อนน าเสนอ 

พัฒนา พรหมณี, ศรีสุรางค์ เอ่ียมสะอาด และ ปณิธาน กระสังข์ (2560, น. 133) 
เสนอแนวคิดการประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฎีโดยผูเ้ชี่ยวชาญ และประเมินความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติัการ โดยการน ารูปแบบไปใชแ้ละปรบัปรุงจนกว่าจะพึงพอใจ นอกจากนีแ้นวคิดและ
วิธีการประเมินรูปแบบ (Model Verification) ประเด็นการวิจยัรูปแบบตอ้งมีการทดลองใช้ ซึ่งการ
ทดลองใชรู้ปแบบที่พฒันาขึน้นัน้ ผูว้ิจยัจะไดข้อ้มลูเชิงประจกัษ์ว่ารูปแบบที่พฒันาขึน้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องรูปแบบหรือไม่ แต่ขณะเดียวกนัการวิจยัมีขอ้จ ากดัในตวัมันเองดว้ย และบางครัง้
ก็เป็นขอ้จ ากดัในดา้นเวลา หรือทุนในการวิจยั ดงันัน้ในการท าวิจัยเพื่อพฒันารูปแบบซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการส าเรจ็การศึกษา ควรค านึงและพิจารณาขอ้จ ากดัเหล่านีด้ว้ย โดยเฉพาะขอ้จ ากดัเรื่อง
ที่วิจัยหากเรื่องที่วิจัยรูปแบบนั้นอยู่ในวิสัยที่สามารถทดลองใชไ้ด้ในเวลาที่เหมาะสม และการ
ลงทุนการวิจัยในการศึกษาเหมาะสมก็ควรให้ผู ้วิจัยท าการทดลอง แต่ถ้าผู้วิจัยยืนยันที่จะ
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ตรวจสอบผลการพฒันารูปแบบดว้ยวิธีอ่ืนก็น่าจะเป็นสิทธิ์คณาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธแ์ละ
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิโดยเฉพาะกรรมการสภาของมหาวิทยาลยัควรเปิดใจยอมรบัว่า ปริญญา
นิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษา และระดับผลการประเมินประเมินปริญญานิพนธ์
สามารถตดัสินผลไดห้ลายระดบั  

ชิรวฒัน ์นิจเนตร (2560, น. 71-72) เสนอแนวคิดการประเมินรูปแบบ ประกอบดว้ย 
การทดสอบ การน ารูปแบบไปใชแ้ละการปรบัปรุงรูปแบบใหเ้หมาะสม โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญวิเคราะห์
จากขอ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษ์ทัง้เชิงปริมาณและคณุลกัษณะ วิธีการตรวจสอบรูปแบบใช้ทัง้การ
ประเมินโดยผูท้รงคณุวฒุิและกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ 

สรุปการประเมินรูปแบบ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ The Joint Committee on Standards 
of Educational Evaluation (1994) มาใช ้2 ดา้น คือ ดา้นความเหมาะสม หมายถึง เป็นไปตาม
หลกัการ มีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และดา้นความเป็นไปได ้
หมายถึง สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ ประหยดัและคุม้ค่า 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 

กมลรตัน ์แสนใจงาม (2557, น. 198) ท าการศกึษาเรื่อง รูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
บุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริหาร 47 คน สายวิชาการ 131 
คน และสายสนับสนุน 131 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ประเด็นการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ได้แก่ 1) ปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อมุ่งความส าเร็จ 2) ท างานมี
คณุภาพไดต้ามเป้าหมาย 3) สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานที่โดดเด่น และสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 
ไดแ้ก่ 1) การรูแ้ละเขา้ใจเก่ียวกับการวางแผนงาน 2) สามารถน าแผนสู่การปฏิบติัได ้3) ประเมิน
และปรับปรุงแผนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. ประเด็นการพัฒนาสมรรถนะสายวิชาการ 
ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั ไดแ้ก่ 1) ใหค้วามรว่มมือกบัเพื่อนรว่มงาน และเสียสละเพื่อประโยชน์
ขององคก์ร 2) มีสมัพนัธภาพที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร 3) มีการสรา้งเครือข่ายในการท างาน 
และสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน ไดแ้ก่ 1) สนบัสนุนใหม้ีการพฒันาผูเ้รียน 2) อทุิศเวลาและเสียสละ
เพื่อตอบสนองความต้องการที่แทจ้ริงของผูเ้รียนได ้3) ใส่ใจและใหค้วามส าคัญในการพัฒนา
ผูเ้รียน และ 3. ประเด็นการพฒันาสมรรถนะสายสนบัสนุน ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั ไดแ้ก่ 1) 
ภักดีต่อองคก์ร 2) ยึดถือประโยชนข์ององค์กรเป็นที่ตัง้ 3) ร่วมสนับสนุนพันธกิจขององคก์ร  และ
สมรรถนะประจ ากลุม่งาน ไดแ้ก่ 1) การคิดนอกกรอบในการแกปั้ญหาหรือสรา้งโอกาส 2) มีหรือใช้



  125 

วิธีการที่ใหม่ในการแก้ปัญหาหรือสรา้งโอกาส 3) มีผลงานเชิงรุกในการพัฒนาหน่วยงานเป็นที่
ประจกัษ ์ 

นิศารตัน ์นาคทั่ง (2560, น. 29-37) ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
การสอนภาคปฏิบติัในคลินิกของอาจารยใ์หม่ วิทยาลยัพยาบาลในเขตภาคเหนือ สงักัดสถาบนั
พระบรมราชชนก ผูว้ิจยัด าเนินการสนทนากลุม่อาจารยพ์ยาบาล จ านวน 15 คน และสมัภาษณเ์ชิง
ลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน และใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 132 คน ผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลัก คือ 1) ปัจจัย
น าเขา้ ไดแ้ก่ อาจารยใ์หม่ 2) ปัจจัยกระบวนการ ประกอบดว้ยวิธีการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การฝึกอบรม 
การศึกษา และการพัฒนา 3) ปัจจัยผลผลิต ไดแ้ก่ สมรรถนะการสอนภาคปฏิบติั และ 4) ขอ้มูล
ป้อนกลบั ซึ่งรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ มีดงันี ้ 1. ดา้นการฝึกอบรม โดยการส่งอาจารยใ์หม่ไป
ฝึกอบรมหลักสูตรครูคลินิกหรือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง และมีเนือ้หาสาระ
เก่ียวกับทักษะการสอนต่าง ๆ ในการสอนภาคปฏิบัติ และการพัฒนาคุณลักษณะของอาจารย์
พยาบาล เช่น บคุลิกภาพ ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง และแรงจงูใจต่อการสอนภาคปฏิบติั รวมทัง้
การส่งอาจารยใ์หม่ไปอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอีกดว้ย 2. ดา้นการศึกษา โดยการส่งอาจารย์
ใหม่ไปศกึษาต่อสาขาการพยาบาลในระดบัที่สงูขึน้ เพื่อเพิ่มพนูสมรรถนะดา้นความรู ้และ 3. ดา้น
การพฒันา โดยการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ตัง้แต่แรกเขา้ จดัใหม้ีอาจารยพ์ี่เลีย้งในการปฏิบติังาน 
รวมถึงการสอนภาคปฏิบติัในคลินิก และจัดใหอ้าจารยใ์หม่ไดฝึ้กปฏิบติังานในบทบาทพยาบาล
วิชาชีพเพื่อเพิ่มประสบการณท์างการพยาบาล 

วาสนา ตาลทอง (2562, น. 44-55) ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
ครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ดังนี ้ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา  
2) ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการนิเทศการศึกษา 3) ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการบริหารสถานศึกษา และ 4) ผูม้ี
ประสบการณ์ในการพัฒนาครู กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จ านวน 375 คน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบสมรรถนะครูตาม
แนวคิดเชิงทฤษฎี พบว่ามี 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การพัฒนาหลกัสูตร 2) การพัฒนาผูเ้รียน 3) การวัด
และประเมินผล 4) เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 5) การจัดการเรียนรู ้และ 6) การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ และความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 มากที่สุดคือ ด้าน
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา รองลงมาคือ ดา้นการจดัการเรียนรู ้โดยรูปแบบ
การพฒันาสมรรถนะประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัการ 2) จดุมุ่งหมาย 3) โครงสรา้ง 
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4) เนือ้หาสาระ 5) การพัฒนาหลักสูตร และ 6) การวัดและประเมินผล ซึ่งรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะประกอบดว้ย 22 กิจกรรม และใชเ้วลาในการฝึกอบรม 14 ชั่วโมง  

ภิชาพัชญ์ โหนา (2562, น. บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ผลการวิจัยพบว่า องคป์ระกอบสมรรถนะ
ผูบ้รหิารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นบคุลิกภาพ 2) ดา้น
ความรู้ 3) ด้านการบริหารบุคคล 4) ด้านการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ 5) ด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และ 6) ด้านการพัฒนาทีมงาน ส่วนรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดังนี ้1. ส่วนน า ประกอบดว้ย หลกัการ 
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของรูปแบบ 2. ส่วนเนือ้หา ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสมรรถนะและ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะตามองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การประเมินสมรรถนะตนเองก่อนการ
พัฒนา 2) การวางแผนการพัฒนาตนเอง และ 3) การประเมินผล และ 3. ส่วนการน าไปใช้ 
ประกอบดว้ย เงื่อนไขสูค่วามส าเรจ็และผลที่เกิดขึน้หลงัจากใชรู้ปแบบ 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Koskimaki (2020, p. 1-5) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประเมินรูปแบบ

การพัฒนาสมรรถนะอาจารยส์าขาสงัคมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรส์ุขภาพ เพื่อตอบโจทยส์ังคม
ผูสู้งอายุ ความหลากหลายจากพหุวัฒนธรรม และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ท้าทาย
ระบบสุขภาพในปัจจุบนั โดยวิธีการพัฒนารูปแบบประกอบดว้ย การศึกษารูปแบบของ DeVellis 
(2017) 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การศึกษาเอกสาร การทบทวนแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะหข์อ้มูลเชิง
คณุภาพจากการจดักลุม่สนทนา 10 กลุม่ จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 35 คน ในประเด็นการพฒันาวิชาชีพ 
ความตอ้งการการพัฒนา ปัจจัยความส าเร็จและอุปสรรคในการพัฒนา 2) สรา้งแบบสอบถาม 
จ านวน 104 ขอ้รายการ 3) ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือโดยผูท้รงคณุวฒุิภายนอก 4 คน ไดค่้า
ความตรงตามเนือ้หาเท่ากับ 0.82 สรุปไดข้อ้รายการจ านวน 41 ขอ้ ประกอบดว้ย ความตอ้งการ
การพฒันาดา้นการสอน การพฒันาดา้นประสบการณส์อนทางคลินิก การพฒันาดา้นการจัดการ
กบัสถานการณท์ี่ทา้ทาย การพฒันาดา้นรูปแบบการสอน การพฒันาการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ปัจจยั
ความส าเร็จในการพฒันา และการพฒันาสมรรถนะภาวะผูน้  า และแบบสอบถามมีค่าสมัประสิทธิ์

ของแอลฟาครอนบาคอยู่ระหว่าง 0.55-0.89 และ 4) ใชส้ถิติการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
กลุ่มตัวอย่างวิจัยคือ อาจารยส์ายสังคมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ในประเทศฟินแลนด์ 
จ านวน 422 คน ผลการวิจัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ จ านวน 22 ข้อรายการ ดังนี ้  
1) ความต้องการการพัฒนาด้านการสอน 7 ข้อรายการ 2) ความต้องการการพัฒนาด้านการ
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จดัการกบัสถานการณท์ี่ทา้ทาย จ านวน 3 ขอ้รายการ 3) ความตอ้งการการพฒันาสมรรถนะดา้น
ภาวะผูน้  า จ านวน 3 ขอ้รายการ 4) ความตอ้งการการพัฒนาดว้ยการเรียนรูด้ว้ยตนเอง จ านวน  
3 ขอ้รายการ 5) ความตอ้งการการพฒันาสมรรถนะการสอนทางคลินิก จ านวน 3 ขอ้รายการ และ 
6) ปัจจยัการสนบัสนนุในการพฒันา จ านวน 3 ขอ้รายการ 

Ryhta et al. (2020, p. 1-7) ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง การรบัรูส้มรรถนะ
ดิจิทัลในการสอนของอาจารยส์ายสงัคมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรส์ุขภาพ จากเทคโนโลยีดิจิทลัที่
กระทบกับการท างานและในชีวิตประจ าวัน สมรรถนะดิจิทัลจึงเป็นสิ่งส าคัญของทุกคนในสงัคม
สมยัใหม่ โดยการวิจยัเชิงคณุภาพ ปรากฏการณภ์าพ (Phenomenographic approach) ที่สะทอ้น
ประสบการณ์ชีวิตของ ผูใ้หข้อ้มูลคือ อาจารยส์ายสังคมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรส์ุขภาพ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มทั้งหมด 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2-5 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด  
37 คน วิเคราะหเ์นือ้หาเชิงคณุภาพเพื่ออธิบายการรบัรูถ้ึงสมรรถนะดิจิทลัในการสอนของบุคลากร
ทางการศึกษาสายสังคมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  ผลการวิจัยพบว่า การรบัรูส้มรรถนะ
ดิจิทัลในการสอนของบุคลากรทางการศึกษาสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ประกอบดว้ย 3 สมรรถนะย่อย ดงันี ้1. สมรรถนะดา้นการสอน ประสบการณแ์ละทกัษะในรายวิชา
ที่สอน 2. สมรรถนะดา้นรูเ้ท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ความสามารถในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน และ 3 สมรรถนะดา้นจริยธรรม ประกอบดว้ย การตระหนกั
ในการเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทัลกับความเท่าเทียมของผูเ้รียน ประสบการณข์องผูเ้รียน และความ
รอบรูด้้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สอน จากผลการวิจัยสามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือวัดระดับ
สมรรถนะดิจิทลัในการสอนของกลุม่ผูส้อนสายสงัคมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรส์ขุภาพต่อไป 

Gcawu et al. (2021, p. 1-4) ท าการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การสอนปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกของวิทยาลัยพยาบาล ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งการสอน
ทางการพยาบาลในคลินิกเป็นการบูรณาการระหว่างทฤษฎีทางการพยาบาลกับการปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อสรา้งแนวปฏิบติัที่ดีในการสอนภาคปฏิบติัการพยาบาลในคลินิก กลุ่มตวัอย่างเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงคือ อาจารยพ์ยาบาล จ านวน 68 คน จากวิทยาลยัพยาบาลของรฐั 5 สถาบนั 
โดยพัฒนาแบบสอบถามจาก  The Dundee Three Circle Outcomes Model for Clinical 
Teaching ประกอบดว้ย แบบสอบถามถูกผิด จ านวน 9 ขอ้ แบบสอบถามที่มีค าถามปลายเปิด  
3 ขอ้ และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 32 ขอ้ รวมทัง้หมดจ านวน 44 ขอ้ จาก
การส่งแบบสอบถามผ่านหวัหนา้หน่วยงาน วิเคราะหเ์นือ้หาของขอ้มลู การใชโ้ปรแกรมเพื่อจดัการ
ข้อมูลในเอ็กเซล (VBA) และสถิ ติพื ้นฐานวิ เคราะห์ข้อมูล (Chi square = 7.24; p = .027;  
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V = 0.33 Medium) ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการสอนปฏิบติัการพยาบาลในคลินิก ประกอบดว้ย
กระบวนการ 9 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) วางแผนการสอน 2) ประเมินวตัถุประสงคก์ารสอน 3) การเลือก
เครื่องมือหรือกระบวนการช่วยสอน 4) การแลกเปลี่ยนข้อมูล อธิบายแผนการสอน เครื่องมือ
ประเมินและประเมินแผนการสอน 5) วิธีการสอนและแหล่งทรพัยากรสนับสนุนการเรียนรู ้6) การ
ปฏิบติัการสอน การสะทอ้นคิด 7) การประเมินผลลพัธก์ารเรียนรูข้องผูเ้รียน 8) การประเมินทกัษะ
การปฏิบติัการพยาบาลของผูเ้รียน และ 9) การเลือกใชเ้ครื่องมือประเมินผลลพัธ์การเรียนรูแ้ละ
ทักษะการปฏิบติัการพยาบาลของผูเ้รียน จากผลการวิจัยควรพัฒนาหลกัสูตรหรือโปรแกรมการ
พัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกใหอ้าจารยพ์ยาบาลและพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบติัการในโรงพยาบาลมีสมรรถนะดา้นการสอนปฏิบติัการพยาบาลในคลินิก 

 
 



  

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัด าเนินการ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
ในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ขั้นตอนที่ 2 สรา้งรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน
ย่อย ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 2.1 ยกรา่งรูปแบบ 
ขัน้ตอนที่ 2.2 วิพากษรู์ปแบบ 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
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ขั้นตอนที ่1 ศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษที ่21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 สรา้งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มลู
เชิงปรมิาณ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี ้

1.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ อาจารยป์ระจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 12 สถาบันในประเทศไทย ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏรธ์านี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏร  าไพพรรณี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงครามและมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จ านวน 250 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 12 สถาบันในประเทศไทย ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏรธ์านี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏร  าไพพรร ณี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง จากการเปิดตารางของเครจซีและมอรแ์กน และก าหนดใหส้ดัส่วนของลกัษณะที่สนใจใน
ประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได ้5 % และระดบัความเชื่อมั่น 95 % ได้
ขนาดกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 152 คน (Krejcie & Morgan,1970) โดยท าการการสุม่แบบชัน้ภูมิตาม
สดัสว่น ไดจ้ านวนกลุม่ตวัอย่าง ดงัตาราง 4  
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ตาราง 4 จ านวนกลุม่ตวัอย่างตามสดัสว่นจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

จ านวนอาจารย ์
ประจ าหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(คน) 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง  

(คน) 

1. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  37 23 
2. มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏรธ์านี 26 16 
3. มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 21 13 
4. มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 23 13 
5. มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ 26 16 
6. มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด 22 13 
7. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 21 13 
8. มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย ์ 21 13 
9. มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 14 9 
10. มหาวิทยาลยัราชภฏัร  าไพพรรณี 16 9 
11. มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 15 9 
12. มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 8 5 

รวม 250 152 

 
1.2 เคร่ืองมือการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สร้างจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื ้อหาและสังเคราะห์สร้างเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ เรื่อง 
“สมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัด
มหาวิทยาลยัราชภฏั” เพื่อน ามาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) 
จากกลุ่มตวัอย่างคือ อาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั จาก  12 สถาบนัในประเทศไทย 
โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างท าเครื่องหมายถูกลงในช่องขอ้ความแต่ละขอ้ตามความคิดเห็น ซึ่งขอ้มลูที่ได้
จะปกปิดเป็นความลบั แต่จะน ามาวิเคราะหเ์ชิงวิชาการเพื่อน าผลวิจยัมาสรา้งรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัด
มหาวิทยาลยัราชภฏั” ประกอบดว้ย 2 ตอน ดงันี ้
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ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน วฒุิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ ประสบการณก์ารท างานและประสบการณก์าร
สอน 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยการท าเครื่องหมาย
ถกูลงในช่องขอ้ค าถาม ตามระดบัความเห็นของท่าน ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง เป็นสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ในระดบัมากท่ีสดุ 

ระดบั 4 หมายถึง เป็นสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ในระดบัมาก 

ระดบั 3 หมายถึง เป็นสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ในระดบัปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง เป็นสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ในระดบันอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึง เป็นสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
1. แบบสอบถามสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 

21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับสมรรถนะเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 และองคป์ระกอบสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาล 
1.2 วิเคราะหส์รุปขอ้มูลที่ไดจ้ากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 และองคป์ระกอบ
สมรรถนะอาจารยพ์ยาบาล เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการสรา้งขอ้ค าถาม 

1.3 น าร่างแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง ค่า IOC (Index of Item Objectives 
Congruence) โดยพิจารณาขอ้ค าถามที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50 ขึน้ไป พบว่าไดค่้า IOC 0.57-
1.00 โดยมีผูท้รงคณุวฒุิในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือวิจยั ดงันี ้
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1.3.1 รองศาสตราจารย์ประจ าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาล
ต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

1.3.2 รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษา สาขาการบริหาร
การศกึษา คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

1.3.3 รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

1.3.4 ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจ าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

1.3.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

1.3.6 อาจารยป์ระจ าภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 
สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

1.3.7 อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

1.4  ปรบัปรุงแบบสอบถามและน าเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ 
1.5 น าแบบสอบถามไปทดลองใชเ้พื่อหาค่าความเชื่อมั่น จากค่าสมัประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) จ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มลูมาวิเคราะห์
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั พบว่า ค่าสมัประสิทธิ์แอลฟาเท่ากบั 0.98 

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัด าเนินการ ดงันี ้
1. ผูว้ิจัยท าหนังสือถึงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์สงักัดมหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อ

ขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลู จากอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
จ านวน 152 คน 

2. ส่งแบบสอบถามทางอีเมล และทางไปรษณีย ์โดยระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู อยู่ในช่วงระหว่างวนัที่ 19 มกราคม 2564 จนถึงวนัที่ 7 กมุภาพนัธ ์2564 

1.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าเฉลี่ยรอ้ยละและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑ ์ดงันี ้
ค่าเฉลี่ย 0.00-1.49 หมายถึง เป็นสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เป็นสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ในระดบันอ้ย 

ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เป็นสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เป็นสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ในระดบัมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เป็นสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ในระดบัมากท่ีสดุ 

2. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัใน
ศตวรรษที่ 21 เชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูป 
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิ ติ  ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (KMO) ที่มากกว่า 0.50 และค่าไอเกน (Eigenvalue) ที่มากกว่า 1.00 และ 
ค่า Bartlett’s test of Sphericity เพื่อดูความเหมาะสมของข้อมูล และพิจารณาค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ (Factor Loading) ที่มากกว่า 0.45 ขึน้ไปที่ประกอบดว้ยตัวแปรตัง้แต่ 3 ตัวแปรขึน้
ไปในแต่ละองคป์ระกอบ ทัง้นีก้ารก าหนดค่าน า้หนกัองคป์ระกอบขึน้อยู่กบัขนาดกลุ่มตวัอย่าง ที่มี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ในศตวรรษที ่21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ขั้นตอนที ่2.1 ยกร่างรูปแบบ 
2.1.1 การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

ผูใ้หข้อ้มลูประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิกลุม่วิชาการ ผูท้รงคณุวฒุิกลุม่วิชาชีพ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 9 คน โดยก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผูท้รงคณุวฒุิแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบดว้ย เกณฑค์ณุสมบติั ดงันี ้

ผู้ทรงคุณวุฒกิลุ่มวิชาการ จ านวน 3 คน ที่มีคณุสมบติัดงันี ้
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่

ระดบัผูช้่วยศาสตราจารย ์ขึน้ไป 
2) เป็นผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางการสอนด้านการ

บรหิารการศกึษา อย่างนอ้ย 10 ปี  
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โดยมีผูท้รงคณุวฒุิ ดงันี ้
1) รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตรม์หาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 
2) รองศาสตราจารยป์ระจ าคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
3) รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัสยาม 

ผู้ทรงคุณวุฒกิลุ่มวิชาชีพ จ านวน 3 คน ที่มีคณุสมบติัดงันี ้
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่

ระดบัผูช้่วยศาสตราจารยท์างการพยาบาล ขึน้ไป 
2) เป็นผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณท์างการบริหารสภาการ

พยาบาล หรือเป็นกรรมการสภาการพยาบาล อย่างนอ้ย 4 ปี 
โดยมีผูท้รงคณุวฒุิ ดงันี ้

1) ผูช้่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล 
2) กรรมการสภาการพยาบาล (ผูแ้ทนสภากาชาดไทย) 
3) รองอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ และกรรมการสภาการพยาบาล (ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสขุ) 
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์จ  านวน 3 คน ที่มีคุณสมบัติ

ดงันี ้
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่

ระดบัผูช้่วยศาสตราจารย ์ขึน้ไป 
2) เป็นผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณท์างดา้นการบริหารและ

พฒันาทรพัยากรมนษุยใ์นสถาบนัการศกึษา อย่างนอ้ย 4 ปี  
โดยมีผูท้รงคณุวฒุิ ดงันี ้

1) คณบดีคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสขุภาพ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบรุี 

2) ผูช้่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
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2.1.2 เคร่ืองมือการวิจัย 
เป็นแบบบนัทึกการสมัภาษณท์ี่มีค าถามปลายเปิดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัด
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นโดยอิสระของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกับรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะ ค าถามที่ใชม้ีดงันี ้ 

1) วิธีการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขั นใน
ศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ควรมีวิธีการพฒันาอย่างไร 

2) การวดัและประเมินผลสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ควรมีวิธีการวดัและประเมินผล
อย่างไร 

3) ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ควรมีเงื่อนไขหรือ
ปัจจยัสนบัสนนุอะไรบา้ง 

2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จดบันทึกและบันทึกเสียงการสนทนาเพื่อน ามา

สงัเคราะห ์(รา่ง) รูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษ
ที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เป็นลักษณะของรูปแบบเชิงข้อความ 
(Semantic model)  

2.1.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
วิเคราะหข์อ้มูลเชิงเนือ้หา (Content Analysis) โดยสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่ไดจ้าก

การสมัภาษณก์ับการทบทวนวรรณกรรมที่เป็นสาระส าคัญ ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราช
ภัฏ ท าการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นจุดอ่อนหรือข้อจ ากัด เพื่อให้เท่าทันต่อสภาพที่
เป็นอยู่จรงิในศตวรรษท่ี 21 

ขั้นตอนที ่2.2 วิพากษรู์ปแบบ 
2.2.1 การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

ผูใ้หข้อ้มลูประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิกลุม่วิชาการ ผูท้รงคณุวฒุิกลุม่วิชาชีพ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 9 คน โดยก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผูท้รงคณุวฒุิ แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบดว้ย เกณฑค์ณุสมบติั ดงันี ้
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ผู้ทรงคุณวุฒกิลุ่มวิชาการ จ านวน 3 คน ที่มีคณุสมบติัดงันี ้
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่

ระดบัผูช้่วยศาสตราจารย ์ขึน้ไป 
2) เป็นผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางการสอนด้านการ

บรหิารการศกึษา อย่างนอ้ย 10 ปี หรือ 
3) ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารทางการศึกษาพยาบาลระดับคณบดีหรือ

ผูอ้  านวยการวิทยาลยัพยาบาล 
โดยมีผูท้รงคณุวฒุิ ดงันี ้

1) ประธานหลกัสูตรการอุดมศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษาและ
การอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2) กรรมการสภาการพยาบาล ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม 
3) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ผู้ทรงคุณวุฒกิลุ่มวิชาชีพ จ านวน 3 คน ที่มีคณุสมบติัดงันี ้
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่

ระดบัผูช้่วยศาสตราจารยท์างการพยาบาล ขึน้ไป 
2) เป็นผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณท์างการบรหิารการศึกษา

พยาบาล อย่างนอ้ย 4 ปี 
3) ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารทางการศกึษาพยาบาลระดบัรองคณบดี 

โดยมีผูท้รงคณุวฒุิ ดงันี ้
1) รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2) รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสขุภาพ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัเพชรบรุี 
3) รองคณบดีวิทยาลยัการพยาบาล มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

ผูท้รงคณุวฒุิกลุม่พฒันาทรพัยากรมนษุย ์จ านวน 3 คน ที่มีคณุสมบติัดงันี ้
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่

ระดบัผูช้่วยศาสตราจารย ์ขึน้ไป หรือ 
2) เป็นผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณท์างดา้นการบริหารและ

พฒันาทรพัยากรมนษุยใ์นสถาบนัการศกึษาหรือองคก์รพยาบาล อย่างนอ้ย 4 ปี  
โดยมีผูท้รงคณุวฒุิ ดงันี ้
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1) หัวหน้าภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2) ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจ าวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 
3) หวัหนา้พยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ 

2.2.2 เคร่ืองมือการวิจัย 
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่มเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นโดยอิสระของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกับรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะ  

2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดกลุ่มสนทนา (Focus group) จดบันทึกและ

บนัทกึเสียงการสนทนากลุม่เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ข (รา่ง) รูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ใน
รูปแบบการสนทนากลุ่มแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Hangout Meet ในวันที่  4 
มิถนุายน 2564 เวลา 13:30 – 15:00 น. ใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 90 นาท ี

2.2.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา (Content Analysis) โดย

สรุปประเด็นต่าง ๆ ที่ไดจ้ากการสนทนากลุ่มท าการปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมร่างรูปแบบการพฒันา
สมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ตามขอ้เสนอแนะและมติของ
กลุม่สนทนา  

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในศตวรรษที ่21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ประเมินร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษที่  21 ของอาจารย์พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการประเมินด้านความ
เหมาะสม (Propriety) หมายถึง เป็นไปตามหลกัการ มีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบเสียหาย
ต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility) หมายถึง สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ประหยัด
และคุ้มค่า  ตามหลักการประเมินโมเดลตามแนวคิดของ Joint Committee on Standard of 
Educational Evaluation (1994) มาประยุกตใ์ชใ้นการประเมิน โดยผูท้รงคุณวุฒิ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
1) กลุม่ผูบ้รหิารสถาบนัการศึกษาพยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 15 คน และ 2) กลุม่
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อาจารย์พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 15 คน โดยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบดว้ย เกณฑค์ณุสมบติั ดงันี ้

3.1 การก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิ 
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ จ านวน 15 คน ที่มีคณุสมบติัดงันี ้
1) ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททางการพยาบาล 
2) ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของสถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัด

มหาวิทยาลยัราชภฏั ระดบัรองคณบดี ขึน้ไป 
โดยมีผูท้รงคณุวฒุิ ดงันี ้

1) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
3) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย ์
4) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ 
5) รองคณบดีวิทยาลยัการพยาบาล มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม จ านวน 3 คน 
6) รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จ านวน 3 คน 
7) รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด จ านวน 2 คน 
8) รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ จ านวน 1 คน 
9) รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จ านวน 1 คน 
10) รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย ์จ านวน 1 คน 

กลุ่มอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 15 คน ที่มีคณุสมบติัดงันี ้
1) ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททางการพยาบาลขึน้ไป 
2) เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต สงักดัมหาวิทยาลยัราชถฏั 
3) มีประสบการณก์ารท างานในคณะพยาบาลศาสตรส์งักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

1 ปี ขึน้ไป 
โดยมีผูท้รงคณุวฒุิ ดงันี ้

1) อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัเพชรบรุี จ านวน 5 คน 

2) อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จ านวน 3 คน 

4) อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จ านวน 2 คน 
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5) อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธ์านี  
จ านวน 2 คน 

6) อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จ านวน 2 คน 

7) อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ จ านวน 1 คน 
3.2 เคร่ืองมือการวิจัย 

เครื่องมือการวิจยัเป็นแบบประเมินมาตราประมาณค่า 5 ระดบั เพื่อประเมินรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่  21 ด้านความ
เหมาะสมและดา้นความเป็นไปไดข้องรูปแบบ  

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบประเมิน เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท้รงคุณวุฒิทั้ง  

2 กลุ่ม จ านวน 30 คน ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว โดยท าหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย ์ทางเมล โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูวนัที่ 17 มิถนุายน 2564 – 4 กรกฎาคม 2564 รวม
ระยะเวลา 18 วนั 

3.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
วิเคราะหข์อ้มูลโดยการใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือ ค่าเฉลี่ย (X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิท าการปรับปรุงรูปแบบให้
สมบรูณย์ิ่งขึน้ 
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โดยแต่ละขัน้ตอน ผูว้ิจยัสรุปได ้ดงันี ้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศกึษา วิเคราะห ์
สงัเคราะหเ์อกสาร 

1. ศกึษาแนวคิดสมรรถนะ 
2. ศกึษาแนวคิดสมรรถนะเพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถทางการแขง่ขนัในศตวรรษที่ 
21 
3. ศกึษาแนวคิดองคป์ระกอบสมรรถนะ
อาจารยพ์ยาบาล 

กรอบแนวคดิ
องคป์ระกอบสมรรถนะ
เพื่อเพิ่มขดี
ความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษที่ 
21 

2. วิเคราะห์
องคป์ระกอบ 
สมรรถนะเพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษที่ 
21 

1. สรา้งแบบสอบถาม 
2. ตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถาม 
3. เก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง คอื อาจารย์
ประจ าหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 152 
คน  
4. วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ ดว้ยสถิติ 
EFA 

องคป์ระกอบเชิง
ส ารวจ: สมรรถนะเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัใน
ศตวรรษที่ 21  
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ขั้นตอนที ่2 สรา้งรูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ยกรา่ง รูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัใน
ศตวรรษที่ 21 ของ
อาจารยพ์ยาบาลสงักดั
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบั
แนวคิดการสรา้งรูปแบบและการพฒันา
สมรรถนะ 
2. ยกรา่งรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ 
(Semantic model) 
3. ด าเนินการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (Indept 
interview) 
 กบัผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 9 คน ประกอบดว้ย 
     1) กลุ่มวิชาการ 3 คน 
     2) กลุ่มวิชาชีพ 3 คน 
     3) กลุ่มพฒันาทรพัยากรมนษุย ์3 คน 
4. วิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา (Content 
Analysis)  
5. สรุปผล 

 
(รา่ง) รูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัใน
ศตวรรษที่ 21 ของ
อาจารยพ์ยาบาลสงักดั
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

2. วิพากษ์ (รา่ง) 
รูปแบบการพฒันา
สมรรถนะเพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษที่ 
21 ของอาจารย์
พยาบาลสงักดั
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

1. ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
 กบัผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 9 คน ประกอบดว้ย 
     1) กลุ่มวิชาการ 3 คน 
     2) กลุ่มวิชาชีพ 3 คน 
     3) กลุ่มพฒันาทรพัยากรมนษุย ์3 คน 
2. วิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา (Content 
Analysis)  
3. ปรบัปรุงรูปแบบ 

รูปแบบการพฒันา
สมรรถนะเพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษที่ 
21 ของอาจารย์
พยาบาลสงักดั
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

1. ประเมินรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัใน
ศตวรรษที่ 21 ของ
อาจารยพ์ยาบาลสงักดั
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบั
แนวคิดการประเมินรูปแบบ 
2. สรา้งแบบประเมิน 
3. ส่งแบบประเมินใหผู้ท้รงคณุวฒุิประเมิน 
30 คน 
4. วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

รูปแบบการพฒันา
สมรรถนะเพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษที่ 

21 ของอาจารย์
พยาบาลสงักดั

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 



  

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอขอ้มลูที่สอดคลอ้ง
กบัจดุมุ่งหมายการวิจยัและขัน้ตอนการวิจยั โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ตอนที่ 2 ผลการสรา้งรูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
  



  145 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในศตวรรษที ่21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัขอน าเสนอดงันี ้

1. ผลการวิเคราะหข์้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 5 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 25 16.44 
 หญิง 127 5683.  
วฒุิการศึกษา ปรญิญาโท 120 478.9  
 ปรญิญาเอก 32 0621.  
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์ 122 2680.  
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 28 18.42 
 รองศาสตราจารย ์ 2 1.32 

 
จากตาราง 5 อาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

รอ้ยละ 83.56 เป็นเพศชาย รอ้ยละ 16.44 ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาโท รอ้ยละ 78.94
ระดับปริญญาเอก รอ้ยละ 21.06 มีต าแหน่งทางวิชาการ มากที่สุดคือ อาจารย ์รอ้ยละ 80.26 
รองลงมาต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รอ้ยละ 18.42 และต าแหน่งรองศาสตราจารย ์รอ้ยละ 1.32  

2. ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในศตวรรษที ่21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูปวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ โดย
ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรและความเหมาะสมของตวัแปรองคป์ระกอบดว้ยค่า Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) และ Bartlett’s test of Sphericity  

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นการน าความคิดเห็นของกลุ่ม
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ตวัอย่างทัง้หมดมาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ เพื่อทราบองคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

2.1 การทดสอบความเหมาะสม ความเพียงพอและแมทริกซ์สัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร ซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบ คือ 
2.1.1 ค่า KMO ที่มีค่ามาก (เขา้ใกลห้นึ่ง) 
2.1.2 ค่าที่ ใช้ทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s test of Sphericity โดย

พิจารณาจากค่า Chi-Square และการมีนยัส าคญัทางสถิติที่นอ้ยกว่า 0.5 ดงัตาราง  

ตาราง 6 ค่า KMO และ Bartlett’s test of Sphericity 

ค่าสถิติ ผล 
ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) .922 
Bartlett’s test of Sphericity        Chi-Square 10894.355 
                                                  df 2415 
                                                 Significance .000 

 
จากตาราง 6 พบว่า ตัวแปรจ านวน 70 ตัวแปรที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์

องคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 นัน้มีค่า Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) เท่ากบั 0.98 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 แสดง
ว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในขนาดที่เหมาะสมในการน าไปวิเคราะหเ์ชิงส ารวจได ้และเมื่อ
ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติดว้ย Bartlett’s test of Sphericity พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แสดงว่าขอ้มลูมีความเหมาะสมในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

2.2 การสกัดปัจจัย (Factor extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principle component  analysis: PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal rotation) 
ด้วยวิธีวาริแมกซ ์(Varimax rotation) โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบที่มีค่า
น า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ที่มีค่าตัง้แต่ 0.45 ขึน้ไป ซึ่งเป็นค่าน า้หนกัองคป์ระกอบที่มี
นัยส าคัญทางสถิ ติ  มี ค่าไอเกน (Eigenvalues) ที่มี ค่ามากกว่า 1 และมีตัวแปรในแต่ละ
องคป์ระกอบตัง้แต่ 3 ตัวแปรขึน้ไปตามเกณฑข์องไกเซอร ์ไดจ้ านวนองคป์ระกอบและค่าความ
แปรปรวนขององคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ดงั
ตาราง 7 
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ตาราง 7 องคป์ระกอบและค่าความแปรปรวนขององคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

องคป์ระกอบ 
(Component) 

Initial eigenvalue Rotation sums of squared loadings 
ค่าความ
แปรปรวน 
ของตวัแปร 

(Eigen values) 

ค่าความ
แปรปรวน 

รอ้ยละ (% of 
variance) 

ค่าความ
แปรปรวนสะสม 
(Cumulative 

%) 

ค่าความ
แปรปรวน 

ค่าความ
แปรปรวน 

รอ้ยละ (% of 
variance) 

ค่าความ
แปรปรวนสะสม 
(Cumulative 

%) 
1 32.33 46.18 46.18 9.83 14.05 14.05 
2 5.12 7.31 53.50 8.97 12.82 26.87 
3 2.79 3.98 57.49 6.99 9.98 36.86 
4 2.23 3.19 60.68 6.13 8.76 45.63 
5 1.84 2.63 63.32 4.97 7.11 52.74 
6 1.74 2.49 65.82 4.25 6.07 58.82 
7 1.56 2.22 68.05 4.00 5.72 64.54 
8 1.34 1.91 69.97 3.02 4.31 68.85 
9 1.29 1.85 71.82 1.64 2.34 71.20 
10 1.20 1.71 73.53 1.63 2.33 73.53 

 
จากตาราง 7 พบว่า องค์ประกอบที่มี ค่าไอเกน มากกว่า 1 มีจ านวน 10 

องคป์ระกอบ ซึ่งองคป์ระกอบที่ 1-10 สามารถอธิบายความแปรปรวนไดท้ัง้หมดรอ้ยละ 1.71 แต่
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 มีตัวแปรอธิบาย
องคป์ระกอบตัง้แต่ 3 ตวัแปรขึน้ไป และมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบตัง้แต่ 0.45 ขึน้ไป พบว่า มีเพียง 
8 องคป์ระกอบ ที่มีคณุสมบติัตามเกณฑท์ี่ก าหนด คือ องคป์ระกอบที่ 1-8 โดยองคป์ระกอบที่ 1 มี
ค่าไอเกนสงูสดุ เท่ากบั 32.33 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมด 46.18 องคป์ระกอบที่ 2 มี
ค่าไอเกนสูงสุด เท่ากับ 5.12 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมด 7.31 องคป์ระกอบที่ 3 มี
ค่าไอเกนสูงสุด เท่ากับ 2.79 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมด 3.98 องคป์ระกอบที่ 4 มี
ค่าไอเกนสงูสดุ เท่ากบั 2.23 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมด 3.19 และองคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ที่มีค่าไอเกนและความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดค่อย ๆ ลดลงตามล าดับ ซึ่ง
องค์ประกอบที่ 1-8 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมดรอ้ยละ 69.97 ซึ่งเป็นไปตามที่ 
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Habing กล่าวไวว้่าองคป์ระกอบที่ดีควรอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรไดอ้ย่างนอ้ยที่สุดรอ้ย
ละ 50 จึงจะถือว่าใชไ้ด ้

ส าหรบัองคป์ระกอบที่มีคณุสมบติัตามเกณฑ ์8 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบที่ 
1-8 นัน้ ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑใ์นการเลือกองคป์ระกอบที่มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบที่มีค่าตัง้แต่ 0.45 
ขึน้ไป ซึ่งเป็นค่าน า้หนักที่มีนัยส าคญัในทางปฏิบติัที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 และมีตวัแปรในแต่ละ
องคป์ระกอบ จ านวนตัง้แต่ 3 ตัวแปร ขึน้ไปนัน้ สามารถแสดงค่าน า้หนักองคป์ระกอบและกลุ่ม
จ านวนองคป์ระกอบ ดงัตาราง 8 

ตาราง 8 ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบรายดา้น 

ตัวแปร 
ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ (Factor loading) 

ด้านที ่1 ด้านที ่2 ด้านที ่3 ด้านที ่4 ด้านที ่5 ด้านที ่6 ด้านที ่7 ด้านที ่8 
Var38 0.71        
Var39 0.69        
Var64 0.69        
Var50 0.65        
Var51 0.64        
Var45 0.64        
Var63 0.63        
Var41 0.62        
Var65 0.61        
Var66 0.60        
Var61 0.58        
Var67 0.57        
Var62 0.56        
Var37 0.50        
Var40 0.49        
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ตัวแปร 
ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ (Factor loading) 

ด้านที ่1 ด้านที ่2 ด้านที ่3 ด้านที ่4 ด้านที ่5 ด้านที ่6 ด้านที ่7 ด้านที ่8 
Var13  0.81       
Var12  0.78       
Var11  0.78       
Var18  0.68       
Var15  0.67       
Var70  0.66       
Var16  0.64       
Var14  0.57       
Var69  0.57       
Var68  0.52       
Var10  0.47       
Var8  0.45       
Var9  0.45       

Var55   0.75      
Var58   0.75      
Var54   0.73      
Var56   0.68      
Var57   0.67      
Var59   0.65      
Var53   0.62      
Var60   0.57      
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ตัวแปร 
ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ (Factor loading) 

ด้านที ่1 ด้านที ่2 ด้านที ่3 ด้านที ่4 ด้านที ่5 ด้านที ่6 ด้านที ่7 ด้านที ่8 
Var3    0.77     
Var4    0.74     
Var2    0.70     
Var1    0.68     
Var6    0.67     
Var7    0.63     
Var5    0.54     

Var29     0.73    
Var27     0.70    
Var28     0.70    
Var26     0.68    
Var25     0.66    
Var32      0.72   
Var31      0.64   
Var30      0.60   
Var33      0.53   
Var36      0.47   
Var47       0.67  
Var44       0.56  
Var42       0.53  
Var46       0.53  
Var43       0.46  
Var21        0.64 
Var23        0.63 
Var22        0.51 
Var24        0.49 

รวม 
15 

ตวัแปร 
13 

ตวัแปร 
8 

ตวัแปร 
7 

ตวัแปร 
5 

ตวัแปร 
5 

ตวัแปร 
5 

ตวัแปร 
4 

ตวัแปร 
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จากตาราง 8 พบว่า องคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั มี 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นที่ 1 
มี 15 ตวัแปร ดา้นที่ 2 มี 13 ตวัแปร ดา้นที่ 3 มี 8 ตวัแปร ดา้นที่ 4 มี 7 ตวัแปร ดา้นที่ 5 มี 5 ตวัแปร 
ดา้นที่ 6 มี 5 ตวัแปร ดา้นที่ 7 มี 5 ตวัแปร และดา้นที่ 8 มี 4 ตวัแปร ส่วนตวัแปรที่เหลือไม่เป็นไป
ตามเกณฑก์ารพิจารณา 8 ตวัแปร 

จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจดว้ยวิธีสกัดปัจจัยแลว้ไดอ้งคป์ระกอบ
ส าคญัทัง้หมด 8 องคป์ระกอบ เพื่อสะดวกในการเรียกชื่อองคป์ระกอบที่มีคณุสมบติัตามเกณฑท์ี่
ก าหนด ผูว้ิจัยไดต้ั้งชื่อองคป์ระกอบในแต่ละดา้นใหม่และอธิบายรายละเอียดในแต่ละดา้น ดัง
ตาราง 9-16 

ตาราง 9 องคป์ระกอบที่ 1 ดา้นภาวะผูน้  าทางวิชาชีพ  

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

Var38 การน าการขบัเคลื่อนองคก์รโดยมีความเขา้ใจในความซบัซอ้นของ
การเจรญิเติบโตในประเด็นสขุภาพและกิจกรรมทางสขุภาพ 

0.71 1 

Var39 การใชก้ลยทุธน์ าการเปล่ียนแปลงและประสบการณใ์นการพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะเชงิวชิาชีพ 

0.69 2 

Var64 การเผยแพรศ่าสตรท์างการพยาบาลใหเ้ป็นท่ียอมรบัของสงัคม 0.69 3 
Var50 การพฒันาเครือขา่ยทางวิชาชีพดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.65 4 
Var51 การบรหิารการศกึษาพยาบาลโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเป็น

เครื่องมือสนบัสนนุการตดัสินใจ 
0.64 5 

Var45 การใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูก้  าหนดนโยบายการจดัการศกึษา
พยาบาล 

0.64 6 

Var63 การสรา้งองคค์วามรูท้ี่เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 0.63 7 
Var41 การวางแผนเชิงนโยบายดา้นการจดัการศกึษาพยาบาล 0.62 8 
Var65 การเปิดขยายการศกึษาทางการพยาบาลทัง้ดา้นเฉพาะทางและ

ในระดบับณัฑิตศกึษาเพื่อผลิตผูน้  าทางการพยาบาล 
0.61 9 

Var66 การส่งเสรมิการสรา้งทฤษฎีการพยาบาล เพื่อช่วยพฒันาองค์
ความรูใ้หม้ีหลกัวิชาการและเหตผุลเชิงวชิาการที่สมบรูณ ์

0.60 10 

Var61 การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางวฒันธรรม 0.58 11 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

Var67 การแสดงออกถงึการพฒันาวิชาชีพ สงัคมและสรา้งการ
เปล่ียนแปลงทางการศกึษาพยาบาล 

0.57 12 

Var62 การสรา้งองคค์วามรูท้ี่สะทอ้นถึงปรชัญาทางการพยาบาล 0.56 13 
Var37 การเป็นผูน้  าทางคลินิก 0.50 14 
Var40 การใชก้ลยทุธท์ี่หลากหลายก าหนดทิศทางการศกึษาและการ

ปฏิบตัิการพยาบาล 
0.49 15 

ค่า Eigenvalues = 32.33 
ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 1 = 46.18 

 
จากตาราง 9 พบว่า องคป์ระกอบที่ 1 บรรยายตวัแปรส าคญัได ้15 ตวัแปร มีค่า

น า้หนักตัวแปรในองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.49-0.71 มีค่า Eigenvalues = 32.33 ค่ารอ้ยละของ
ความแปรปรวนรวมที่อธิบายได้ด้วยองคป์ระกอบที่ 1 = 46.18 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 46.18 และเมื่อเทียบกับค่า Eigenvalues กับองค์ประกอบอ่ืนแล้ว 
องค์ประกอบนีม้ีความส าคัญเป็นอันดับ 1 ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบนีว้่า “ด้านภาวะผู้น าทาง
วิชาชีพ” 

ตาราง 10 องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นการวิจยัและนวตักรรม  

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

Var13 การพฒันาองคค์วามรูจ้ากการท าวิจยัในชัน้เรียน 0.81 1 
Var12 การท าวิจยัสรา้งองคค์วามรูใ้หมท่างการพยาบาล 0.78 2 
Var11 การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 0.78 3 
Var18 การใชภ้าษาตา่งประเทศในการส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 0.68 4 
Var15 การสรา้งนวตักรรมทางการพยาบาลจากหลกัฐานเชงิประจกัษ์ 0.67 5 
Var70 การน าทฤษฎีทางการพยาบาลไปประยกุตใ์ชร้ว่มหรือบรูณาการ

ขา้มศาสตร ์
0.66 6 

Var16 การประยกุตใ์ชข้อ้มลูหลกัฐานเชงิประจกัษ์ในการปฏิบตัิการ
พยาบาล 

0.64 7 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

Var14 การสืบคน้และวเิคราะหค์วามนา่เชื่อถือของขอ้มลูหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

0.57 8 

Var69 การพฒันาองคค์วามรูท้างการพยาบาลใหท้นัต่อแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงของสงัคมโลกที่มีผลกระทบต่อระบบสขุภาพ 

0.57 9 

Var68 การสนบัสนนุผูน้  าทางการศกึษาพยาบาลใหม้ีบทบาทในระดบัชาติ
หรือนานาชาต ิ

0.52 10 

Var10 การพฒันาองคค์วามรูท้ี่ทนัสมยัในการปฏิบตัิการพยาบาล 0.47 11 
Var8 การเลือกใชน้วตักรรมในการปฏิบตัิการพยาบาลใหเ้กดิประโยชน ์ 0.45 12 
Var9 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทางสขุภาพใหเ้ป็นประโยชนต์่อการ

ปฏิบตัิการพยาบาล  
0.45 13 

ค่า Eigenvalues = 5.12 
ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 2 = 7.31 

 
จากตาราง 10 พบว่า องคป์ระกอบที่ 2 บรรยายตวัแปรส าคญัได ้13 ตวัแปร มีค่า

น า้หนักตัวแปรในองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.45-0.81 มีค่า Eigenvalues = 5.12 ค่ารอ้ยละของ
ความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 2 = 7.31 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดร้อ้ยละ 7.31 และเมื่อเทียบกบัค่า Eigenvalues กบัองคป์ระกอบอ่ืนแลว้ องคป์ระกอบ
นีม้ีความส าคญัเป็นอนัดบั 2 ผูว้ิจยัตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า “ดา้นการวิจยัและนวตักรรม” 

ตาราง 11 องคป์ระกอบที่ 3 ดา้นการปรบัตวัในยุคพหวุฒันธรรม  

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

Var55 การท างานรว่มกบัผูท้ี่มคีวามเชื่อและวฒันธรรมที่แตกตา่งกนัได ้ 0.75 1 
Var58 การเรียนรูถ้ึงความหลากหลายทางวฒันธรรม 0.75 2 
Var54 มีความไวต่อการแสดงออกทางวฒันธรรมกบับคุคลอื่น 0.73 3 
Var56 การปรบัตวัการท างานใหท้นัต่อเหตกุารณข์องโลกที่เปล่ียนแปลง 0.68 4 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

Var57 การแสดงออกถงึการปรบัตวัต่อเหตกุารณข์องโลกที่เก่ียวขอ้งกบั
ระบบสขุภาพ 

0.67 5 

Var59 การเลือกกิจกรรมการพยาบาลที่สอดคลอ้งกบัวิถีและวฒันธรรม
ของบคุคล 

0.65 6 

Var53 การแสดงออกถงึการยอมรบัความคิดเห็นที่แตกต่าง 0.62 7 
Var60 การดแูลผูป่้วยแบบทางเลือกหรือแบบผสมผสาน 0.57 8 
ค่า Eigenvalues = 2.79 
ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 3 = 3.98 

 
จากตาราง 11 พบว่า องคป์ระกอบที่ 3 บรรยายตวัแปรส าคัญได ้8 ตวัแปร มีค่า

น า้หนักตัวแปรในองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.57-0.75 มีค่า Eigenvalues = 2.79 ค่ารอ้ยละของ
ความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 3 = 3.98 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดร้อ้ยละ 3.98 และเมื่อเทียบกบัค่า Eigenvalues กบัองคป์ระกอบอ่ืนแลว้ องคป์ระกอบ
นีม้ีความส าคญัเป็นอนัดบั 3 ผูว้ิจยัตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า “ดา้นการปรบัตวัในยคุพหวุฒันธรรม” 

ตาราง 12 องคป์ระกอบที่ 4 ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล  

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

Var3 การวางแผนรูปแบบการสอนภาคปฏิบตัิการพยาบาลในคลินิกที่
หลากหลาย 

0.77 1 

Var4 การวางแผนการสอนในคลินิกที่ส่งเสรมิความคิดใหม่และ
สรา้งสรรค ์

0.74 2 

Var2 การปฏิบตัิการพยาบาลทางคลินิกอย่างมืออาชีพ 0.70 3 
Var1 การแสดงออกถงึการเป็นอาจารยพ์ยาบาลท่ีดใีนดา้นการ

ปฏิบตัิการพยาบาล 
0.68 4 

Var6 การใชส้ถานการณบ์นคลินิกใหผู้เ้รียนเกดิการเรียนรู ้ 0.67 5 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

Var7 การใชส้ถานการณบ์นคลินิกใหผู้เ้รียนเกดิการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเอง 

0.63 6 

Var5 การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรยีนรูเ้ชงิบวกในคลินิก 0.54 7 
ค่า Eigenvalues = 2.23 
ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 4 = 3.19 

 
จากตาราง 12 พบว่า องคป์ระกอบที่ 4 บรรยายตวัแปรส าคัญได ้7 ตวัแปร มีค่า

น า้หนักตัวแปรในองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.54-0.77 มีค่า Eigenvalues = 2.23 ค่ารอ้ยละของ
ความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 4 = 3.19 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดร้อ้ยละ 3.19 และเมื่อเทียบกบัค่า Eigenvalues กบัองคป์ระกอบอ่ืนแลว้ องคป์ระกอบ
นีม้ีความส าคญัเป็นอนัดบั 4 ผูว้ิจยัตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า “ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล” 

ตาราง 13 องคป์ระกอบที่ 5 ดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

Var29 การพฒันาและธ ารงไวซ้ึง่ความเป็นวิชาชีพ ความประพฤติและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

0.73 1 

Var27 การวเิคราะหแ์ละตดัสินใจบนพืน้ฐานของคณุธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

0.70 2 

Var28 การไม่คดัลอกผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน  0.70 3 
Var26 การแสดงออกถงึการเป็นแบบอยา่งที่ดเีหมาะสมตามบทบาทของ

วิชาชีพ 
0.68 4 

Var25 การแสดงออกถงึการมีจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 0.66 5 
ค่า Eigenvalues = 1.84 
ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 5 = 2.63 
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จากตาราง 13 พบว่า องคป์ระกอบที่ 5 บรรยายตวัแปรส าคัญได ้5 ตวัแปร มีค่า
น า้หนักตัวแปรในองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.66-0.73 มีค่า Eigenvalues = 1.84 ค่ารอ้ยละของ
ความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 5 = 2.63 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดร้อ้ยละ 2.63 และเมื่อเทียบกบัค่า Eigenvalues กบัองคป์ระกอบอ่ืนแลว้ องคป์ระกอบ
นีม้ีความส าคัญเป็นอันดับ 5 ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบนี ้ว่า “ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ” 

ตาราง 14 องคป์ระกอบที่ 6 ดา้นการจดัการเรียนรู ้ 

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

Var32 การสรา้งกิจกรรมและโอกาสในการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 0.72 1 
Var31 การจดัสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน 0.64 2 
Var30 การอ านวยความสะดวกในการจดัประสบการณท์างการศกึษา 0.60 3 
Var33 การใชเ้ทคนคิวิธีการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา

ที่หลากหลาย 
0.53 4 

Var36 การวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลายสอดคลอ้งกบัสภาพจรงิ 

0.47 5 

ค่า Eigenvalues = 1.74 
ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 6 = 2.49 

 
จากตาราง 14 พบว่า องคป์ระกอบที่ 6 บรรยายตวัแปรส าคัญได ้5 ตวัแปร มีค่า

น า้หนักตัวแปรในองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.47-0.72 มีค่า Eigenvalues = 1.74 ค่ารอ้ยละของ
ความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 6 = 2.49 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดร้อ้ยละ 2.49 และเมื่อเทียบกบัค่า Eigenvalues กบัองคป์ระกอบอ่ืนแลว้ องคป์ระกอบ
นีม้ีความส าคญัเป็นอนัดบั 6 ผูว้ิจยัตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า “ดา้นการจดัการเรียนรู”้ 
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ตาราง 15 องคป์ระกอบที่ 7 ดา้นการพฒันาหลกัสตูรและรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลั 

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

Var47 การใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัท่ีไม่เป็นการละเมิดสิทธ์ิของผูร้ว่มงาน/
ผูร้บับรกิาร 

0.67 1 

Var44 การน าหลกัสตูรไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามบรบิทของ
สถานศกึษา 

0.56 2 

Var42 การแสดงออกถงึความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการพฒันา
หลกัสตูร 

0.53 3 

Var46 การรูเ้ทา่ทนัความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทลัสมยัใหม่ 0.53 4 
Var43 การพฒันาหลกัสตูรที่สอดคลอ้งกบัแนวโนม้สภาพการณท์ี่

เปล่ียนแปลงในปัจจบุนั 
0.46 5 

ค่า Eigenvalues = 1.56 
ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 7 = 2.22 

 
จากตาราง 15 พบว่า องคป์ระกอบที่ 7 บรรยายตวัแปรส าคัญได ้5 ตวัแปร มีค่า

น า้หนักตัวแปรในองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.46-0.67 มีค่า Eigenvalues = 1.56 ค่ารอ้ยละของ
ความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 7 = 2.22 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดร้อ้ยละ 2.22 และเมื่อเทียบกบัค่า Eigenvalues กบัองคป์ระกอบอ่ืนแลว้ องคป์ระกอบ
นีม้ีความส าคญัเป็นอนัดบั 7 ผูว้ิจยัตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า “ดา้นการพฒันาหลักสตูรและรูเ้ท่าทัน
เทคโนโลยีดิจิทลั” 

ตาราง 16 องคป์ระกอบที่ 8 ดา้นการท างานเป็นทีม  

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

Var21 การเป็นตวักลางในการประสานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพกบั
ผูป่้วย 

0.64 1 

Var23 การท างานเป็นทีมที่มีความหลากหลายทางวฒันธรรม 0.63 2 
Var22 การท างานเป็นทีมรว่มกบัฝ่ายการศกึษาในแหล่งฝึกปฏิบตัิการ

พยาบาล 
0.51 3 



  158 

ตาราง 16 (ต่อ) 

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

Var24 การเปิดรบัฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของทีมสหสาขาวชิาชีพ 0.49 4 
ค่า Eigenvalues = 1.34 
ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 8 = 1.91 

 
จากตาราง 16 พบว่า องคป์ระกอบที่ 8 บรรยายตวัแปรส าคัญได ้4 ตวัแปร มีค่า

น า้หนักตัวแปรในองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.49-0.64 มีค่า Eigenvalues = 1.34 ค่ารอ้ยละของ
ความแปรปรวนรวมที่อธิบายได้ดว้ยองค์ประกอบที่ 8 = 1.917 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 1.91 และเมื่อเทียบกับค่า Eigenvalues กับองค์ประกอบอ่ืนแล้ว 
องคป์ระกอบนีม้ีความส าคญัเป็นอนัดบั 8 ผูว้ิจยัตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า “ดา้นการท างานเป็นทีม” 

สรุปองคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษ
ที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 8 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นภาวะผูน้  าทางวิชาชีพ  
2. ดา้นการวิจยัและนวตักรรม  
3. ดา้นการปรบัตวัในยคุพหวุฒันธรรม  
4. ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล  
5. ดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
6. ดา้นการจดัการเรียนรู ้ 
7. ดา้นการพฒันาหลกัสตูรและรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลั  
8. ดา้นการท างานเป็นทีม  

ตอนที ่2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในศตวรรษที ่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ตอนที ่2.1 ยกร่างรูปแบบ 
ผูว้ิจัยคัดเลือกผูท้รงคุณวุฒิแบบเฉพาะเจาะจงใหข้อ้มูลประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒุิ

กลุ่มวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิกลุ่มวิชาชีพ และผูท้รงคุณวุฒิกลุ่มพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์จ านวน 9 
คน โดยใชแ้บบบนัทึกการสมัภาษณท์ี่มีค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัประเด็นวิธีการพฒันาสมรรถนะ 
การวัดและประเมินผล และปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
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ทางการแข่งขันในศตวรรษที่  21 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จดบันทึกและ
บนัทกึเสียงการสนทนาเพื่อน ามาวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา (Content Analysis) สรุปประเด็นต่างๆ 
ที่ไดจ้ากการสมัภาษณ ์สว่นใหญ่ใหค้วามคิดเห็นที่เป็นสาระส าคญั ดงันี ้ 

1. การพฒันาสมรรถนะดา้นภาวะผูน้  าทางวิชาชีพ  
การพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้น าทางวิชาชีพให้มีคุณลักษณะของผู้น า 

สามารถจัดวางทิศทางขององคก์รเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันและน าการขับเคลื่อน
องค์กรเชิงรุกให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสรา้งองค์ความรูใ้หม่
ทางการพยาบาลและวางแผนกลยุทธ์พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเทียบเคียงกับผู้เรียนจาก
สถาบนัการศึกษาชัน้น าอ่ืน ๆ ซึ่งผูท้รงคณุวฒุิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพฒันาสมรรถนะ
ท าไดโ้ดยการเรียนรูจ้ากประสบการณข์องผูท้ี่ประสบความส าเร็จ มอบหมายพนัธกิจที่ส  าคญัและ
ศกึษาดงูานองคก์รการศกึษาพยาบาลชัน้น าในระดบันานาชาติ 

การวดัและประเมินผลผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการวดัและ
ประเมินผลสามารถวดัและประเมินผลตามสภาพจรงิ วดัผลการปฏิบติังานโดยเทียบกบัเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้วัดจ านวนองคค์วามรูใ้หม่ หรือการใชแ้บบประเมินสมรรถนะดา้นภาวะผูน้  าทางวิชาชีพ 
แบบประเมิน 360 องศา แบบประเมินเชิงคุณภาพจากการสังเกต การสัมภาษณ์ผู้เรียนหรือ
ผูร้บับรกิาร  

2. การพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัและนวตักรรม  
การพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัและนวตักรรม ใหส้ามารถท าวิจยัที่มีความ

ทนัสมยั สามารถขบัเคลื่อนนโยบายสขุภาพของประเทศได ้สามารถคิดวิเคราะหแ์กปั้ญหาดว้ยการ
พัฒนานวัตกรรม สามารถก าหนดทิศทางการวิจัยที่สอดรบักับแนวโน้มอนาคตของสุขภาพที่มี
ความรุนแรงและซบัซอ้นมากขึน้ มีผลงานวิจยัตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ 
สามารถสรา้งเครือข่ายการท าวิจยัร่วมกบัสหวิชาชีพในลกัษณะบูรณาการศาสตร ์ซึ่งผูท้รงคณุวฒุิ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพฒันาสมรรถนะท าไดโ้ดยการมอบหมายชุดโครงการวิจยัที่ตอบ
โจทยเ์ชิงนโยบายดา้นสขุภาพและสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณข์องสถาบนัการศึกษา มอบหมายพี่เลีย้ง
นกัวิจยัช่วยโคช้ในการท าวิจยั การเขา้รว่มประชมุสมัมนาทางการวิจยัเพื่อดเูทรนดแ์นวโนม้การวิจยั
ทางการพยาบาลและรว่มแลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานวิจยัทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ 

การวดัและประเมินผลผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการวดัและ
ประเมินผลสามารถวัดจากจ านวนผลงานวิจยัที่ไดร้บัการตีพิมพ์ วดัจ านวนผลงานนวัตกรรมหรือ
ทรพัยส์ินทางปัญญา วดัจ านวนผลงานวิจยัที่เป็น First author หรือ Corresponding author หรือ



  160 

หวัหนา้โครงการวิจยั วดัจ านวนรายการจากงานวิจยัที่ไดร้บัการอา้งอิง หรือค่า H-index  วดัจ านวน
เงินทนุวิจยัที่ไดร้บั วดัจากผลการประกวดงานวิจยัและนวัตกรรม 

3. การพฒันาสมรรถนะดา้นการปรบัตวัในยคุพหุวฒันธรรม 
การพัฒนาสมรรถนะดา้นการปรบัตัวในยุคพหุวัฒนธรรม ใหเ้ขา้ใจในความ

เป็นปัจเจกบุคคลของผูเ้รียน ยอมรบัความคิดเห็น ความเชื่อและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย 
สามารถวิเคราะห์และจัดการกับสถานการณ์ที่ เกิดขึน้จากความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ซึ่ง
ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพัฒนาสมรรถนะท าไดโ้ดยการมอบหมายใหจ้ัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรูใ้นบริบทพหุวัฒนธรรม สนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์ต่างวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนอาจารย์
ระหว่างสถาบนั การศึกษาดูงานจากสถาบนัการศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ
เรียนรูจ้ากการลงพืน้ที่ในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านการใหบ้ริการวิชาการ 
สามารถวิเคราะหก์รณีศกึษาและจดัการกบัสถานการณท์ี่เป็นปัญหาทางพหวุฒันธรรมได ้

การวดัและประเมินผลผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการวดัและ
ประเมินผลสามารถวดัจากการสงัเกตพฤติกรรมการท างาน วดัจากการสมัภาษณเ์ก่ียวกบัเจตคติที่
มีต่อความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม หรือการใช้แบบประเมินผลงานจากการวิเคราะห์
กรณีศกึษา แบบประเมินชดุความคิด หรือใชแ้บบวดัชดุความคิด  

4. การพฒันาสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาล  
การพัฒนาสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาล ใหม้ีความเชี่ยวชาญตาม

สาขาวิชาในคลินิก สามารถวางแผนรูปแบบการสอนภาคปฏิบัติในรูปแบบใหม่ สามารถจัดการ
เรียนรูเ้ชิงบวกในคลินิก สามารถประยุกตใ์ชป้ระสบการณ์จากการนิเทศการปฏิบัติมาใชใ้นการ
เรียนการสอน ซึ่งผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพัฒนาสมรรถนะท าไดโ้ดยให้
อาจารยข์ึน้ฝึกปฏิบติัจริงในคลินิกและการฝึกปฏิบติัแบบจ าลองสถานการณเ์สมือนจริง การจับคู่
กบัอาจารยพ์ี่เลีย้งที่ตรงกับความเชี่ยวชาญ การมอบหมายใหว้างแผนรูปแบบการสอนภาคปฏิบติั
ที่สอดคลอ้งกับสถานการณแ์ละสงัคมปกติวิถีใหม่ การเขา้ร่วมประชุมวิชาการเพื่อศึกษารูปแบบ
วิธีการการจดัการเรียนรูใ้นคลินิกที่หลากหลายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคคลหรือกลุ่มตาม
ความเชี่ยวชาญทางคลินิก 

การวดัและประเมินผลผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการวดัและ
ประเมินผลสามารถวดัจากการสงัเกตพฤติกรรมการสอนในคลินิก วดัจากการสมัภาษณผ์ูร้ว่มงาน 
ผูเ้รียน หรือ ผูร้บับริการเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนในคลินิก วัดจากการทดสอบความรูจ้ากการ
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นิเทศการสอนการปฏิบติัทางคลินิก วัดจากจ านวนผลงานจากการถอดบทเรียนผ่านผลงานทาง
วิชาการ หรือการใชแ้บบประเมินทกัษะการปฏิบติัทางคลินิก 

5. การพฒันาสมรรถนะดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
การพัฒนาสมรรถนะดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหม้ีคุณธรรม

จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล สามารถวิเคราะห์และ
ตดัสินใจบนพืน้ฐานของคณุธรรมจรยิธรรม สามารถใหค้ าปรกึษาและรกัษาไวซ้ึ่งสิทธิที่เก่ียวขอ้งกบั
สขุภาพและการรกัษาพยาบาลของผูร้บับริการ สามารถเสนอความคิดเห็นเชิงนโยบายทางสขุภาพ
ที่เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการ
พฒันาสมรรถนะท าไดโ้ดยการเขา้รบัการอบรมเชิงปฏิบติัการใหส้ามารถวิเคราะหก์รณีศึกษาจาก
สถานการณห์รือประเด็นความขดัแยง้ทางจริยธรรมทางการพยาบาล เพื่อใหอ้าจารยส์ะทอ้นคิดใน
สถานการณจ์ าลองและตดัสินใจตามขอ้เท็จจรงิบนพืน้ฐานของการใชเ้หตผุลเชิงจรยิธรรม 

การวดัและประเมินผลผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการวดัและ
ประเมินผลสามารถวัดจากการสังเกตพฤติกรรมดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
ท างาน วดัจากการสมัภาษณผ์ูบ้ริหาร อาจารย ์เพื่อนร่วมงาน หรือผูเ้รียน หรือการใชแ้บบประเมิน
พฤติกรรมดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  แบบประเมินตนเอง แบบประเมิน 360 องศา 
แบบประเมินผลการปฏิบติังาน หรือแบบทดสอบทางจิตวิทยา 

จากการสมัภาษณเ์ชิงลึกยังพบว่ามีประเด็นของสมรรถนะ ดา้นการจัดการ
เรียนรู ้กบัดา้นการพฒันาหลกัสูตรและรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลั โดยผูท้รงคณุวฒุิมีความคิดเห็น
ว่า  การพัฒนาหลกัสูตรกับการจัดการเรียนรูเ้ป็นสมรรถนะที่มีความสมัพันธ์ที่เป็นองคป์ระกอบ
หนึ่งที่ส  าคัญในการจัดการศึกษาทางการพยาบาล ผูว้ิจัยจึงบูรณาการเป็นองคป์ระกอบใหม่คือ 
การพฒันาสมรรถนะดา้นการพฒันาหลกัสตูรและจดัการเรียนรู ้

6. การพฒันาสมรรถนะดา้นการพฒันาหลกัสตูรและจดัการเรียนรู ้  
การพฒันาสมรรถนะดา้นการพฒันาหลกัสูตรและจัดการเรียนรู ้ใหส้ามารถ

พฒันาหลกัสตูรที่มีความเป็นสากล ไดร้บัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรในระดับอาเซียน สามารถ
จดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรูท้ี่ทนัสมยั สามารถจดัหาทรพัยากรการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 และสามารถพฒันาเครื่องมือวดัและประเมินผลทางการพยาบาลที่สอดคลอ้งกบั
สภาพจริง ซึ่งผูท้รงคณุวฒุิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพฒันาสมรรถนะท าไดโ้ดยการเขา้รบั
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ 
การศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีชื่อเสียงในการพัฒนาหลักสูตรและมีศูนย์
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ทรพัยากรการเรียนรูท้ี่ทนัสมัย และการเขา้ร่วมประชุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการจัดการ
เรียนรูท้ี่ทนัสมยั 

การวดัและประเมินผลผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการวดัและ
ประเมินผลสามารถวดัจ านวนโจทยส์ถานการณ์ วดัผลงานจากการออกแบบเครื่องมือวัดและการ
ประเมินผลทางการพยาบาล หรือการใชแ้บบประเมินทกัษะการใชส้ื่อการสอน แบบประเมินทักษะ
การใชโ้ปรแกรมการสอนออนไลน ์หรือแบบประเมินสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรูโ้ดยผูเ้รียน  

7. การพฒันาสมรรถนะดา้นการรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลั  
การพัฒนาสมรรถนะด้านการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ให้รู ้เท่าทันและ

สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการจดัการเรียนรูแ้นวใหม่ โดยการใชส้ื่อการสอนทางการ
พยาบาลที่ทนัสมยั เช่น ระบบฝึกปฏิบติัการจ าลองสถานการณท์างคลินิกแบบหนา้จอสมัผสั การ
สอนแบบจ าลองสถานการณ ์รวมทัง้สามารถใชโ้ปรแกรมการสอนออนไลนใ์นยุคชีวิตวิถีใหม่ ซึ่ง
ผูท้รงคณุวฒุิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพฒันาสมรรถนะท าไดโ้ดยการฝึกปฏิบติัในการใช้
สื่อการจดัการเรียนรูแ้นวใหม่และการใชโ้ปรแกรมการสอนออนไลน ์การจดัท าสื่อเสมือนจริง และ
การเขา้ร่วมประชุมเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากเวทีการประชุมวิชาการในระดบัชาติและ
นานาชาติ 

การวดัและประเมินผลผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการวดัและ
ประเมินผลสามารถวดัจ านวนหลกัสตูรที่มีความเป็นสากล วดัผลจากการประเมินหลกัสูตรที่ผ่าน
การรบัรองมาตรฐานระดับอาเซียน AUN-QA วัดจ านวนแพลตฟอรม์และประสิทธิผลจากการใช้
แพลตฟอรม์ในการจดัการเรียนการสอน วดัจากการประเมินผลจากสภาพจริงโดยการติดตามการ
ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการจดัการเรียนรู ้หรือการใชแ้บบประเมินทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัและ
ซอฟตแ์วรใ์นการจดัการศกึษาพยาบาลโดยผูเ้รียน 

8. การพฒันาสมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีม 
การพัฒนาสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีมให้สามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถสรา้งหรือพัฒนาทีมใหม้ีศักยภาพสูง สามารถท างานร่วมกับบุคคลหรือ
องค์กรสหวิชาชีพอ่ืน ๆ สามารถสรา้งเครือข่ายการท างานทั้งภายในและภายนอกวิชาชีพ ซึ่ง
ผูท้รงคณุวฒุิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพฒันาสมรรถนะท าไดโ้ดยการใชเ้กมสห์รือกิจกรรม
กลุ่ม การมอบหมายงานใหท้ าเป็นทีม การเขา้ร่วมประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน
ระหว่างสถาบนัการศึกษาหรือสถานประกอบการ เพื่อสรา้งเครือข่ายและความร่วมมือในการผลิต
บณัฑิตพยาบาล 



  163 

การวัดและประเมินผลผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการวัดและ
ประเมินผลสามารถวัดผลงานจากการปฏิบติังานเป็นทีม หรือการใชแ้บบประเมินทักษะจากการ
ท างานเป็นทีม แบบประเมินตนเองเก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์ร หรือแบบประเมินความส าเร็จ
ตามตวัชีว้ดัที่สอดคลอ้งกบัทีมงาน  

ส าหรับปัจจัยความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้ ผู ้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่า ในการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 ไปใชส้  าหรบัพัฒนาอาจารยพ์ยาบาลให้เกิดผลส าเร็จ ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา
พยาบาลควรศึกษาองคป์ระกอบของสมรรถนะในแต่ละดา้นใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้เพื่อ
สามารถน าไปสรา้งเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเพื่อใหเ้กิดสมรรถนะดังกล่าว อันจะน าไปสู่
เป้าหมายแห่งความส าเร็จทัง้ต่อตนเองและองคก์ร ซึ่งปัจจยัความส าเร็จ ผูท้รงคณุวฒุิส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็น ดงันี ้

1. นโยบายมหาวิทยาลยั การพฒันาสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นบุคลากรกลุ่มใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยัเป็นบุคลากรสายกลุ่มใหม่ก็ควรไดร้บัการพฒันาถ่ายทอดทัง้วิชาการความรูต้ามพนัธ
กิจกบัการพฒันาทางวิชาชีพพยาบาล ซึ่งผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัจะตอ้งใหค้วามสนใจหรือใหค้วาม
จริงจังในการพัฒนาอาจารยพ์ยาบาล โดยจัดท านโยบายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติใหเ้กิดผลที่เป็น
รูปธรรม 

2. นโยบายผูบ้ริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ผูบ้ริหารคณะพยาบาลศาสตร์
ควรใหค้วามส าคัญกับการวางแผนงานพฒันาอาจารยพ์ยาบาลอย่างเป็นระบบเพื่อใหเ้กิดความ
มั่นใจว่าการพัฒนาสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาลมีความเชื่อมโยงและสอดคลอ้งกับวิสยัทัศน ์พนัธ
กิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัยและจะต้องขยายผลจากการพัฒนาระดับนโยบายไปสู่การ
ปฏิบติั 

3. นโยบายหัวหนา้งานพัฒนาบุคลากร ควรส่งเสริมใหม้ีการน าความรูจ้ากการ
ไดร้บัการพฒันาสมรรถนะมาประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาการปฏิบติังานภายในมหาวิทยาลยัและ
แหล่งฝึกปฏิบติัทางคลินิก เช่น จดัท าโครงการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัราชภฏั และน าผลที่ไดจ้ากการ
ประเมินผ่านระบบการประเมินสมรรถนะมาใชป้ระกอบการพิจารณาความกา้วหนา้ในสายงานของ
อาจารยพ์ยาบาล 
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ตอนที ่2.2 วิพากษรู์ปแบบ 
ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่ม

วิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิกลุ่มวิชาชีพ และผูท้รงคุณวุฒิกลุ่มพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์จ านวน 9 คน 
โดยใชแ้บบบนัทึกการสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมความคิดเห็นโดยอิสระของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกับ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ โดยการจัดกลุ่มสนทนา (Focus group) ในรูปแบบออนไลน ์ผ่าน
แอปพลิเคชั่น Google Hangout Meet จดบันทึกและบันทึกเสียงการสนทนากลุ่มเพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไข ร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา (Content Analysis) สรุปประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการ
สนทนากลุม่ตามขอ้เสนอแนะและมติของกลุม่สนทนาสว่นใหญ่ มีดงันี ้ 

1. การพฒันาสมรรถนะดา้นภาวะผูน้  าทางวิชาชีพ  
จากการสนทนากลุ่ม ผูท้รงคณุวฒุิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพัฒนา

สมรรถนะสรุปท าได ้ดังนี ้1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์า้นภาวะผูน้  าทาง
วิชาชีพ 2) เรียนรูด้ว้ยตนเองจากประสบการณ์ที่ดีของผูท้ี่ประสบความส าเร็จ 3) การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มและศกัยภาพองคก์ร 4) มอบหมายโครงการ 5) สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหต้ระหนกั
ถึงความส าคญัและพรอ้มเขา้ร่วมในการผลกัดนัองค์กรใหส้ามารถเทียบเคียงกบัองคก์รการศึกษา
พยาบาลชัน้น าได ้6) ศกึษาดงูาน 7) มอบหมาย OKRs (Objectives & Key Results) หรือก าหนด
เป้าหมายและดชันีชีว้ัดผลส าเร็จ 8) ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาศักยภาพอาจารยด์า้นภาวะ
ผูน้  าเชิงกลยทุธ ์และ 9) ระดมความคิดจากการมีสว่นรว่มของอาจารยพ์ยาบาล 

การวัดและประเมินผลผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิ ธีการ
ประเมินผลสรุปได ้ดังนี ้1) การประเมินคุณลกัษณะและพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผูน้  าทาง
วิชาชีพ 2) การประเมินผลตามสภาพจริง 3) การประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 4) การประเมิน
จ านวนองคค์วามรูใ้หม่ และ 5) การประเมินการรบัฟังเสียงจากผูม้ีสว่นรว่มในการผลิตบณัฑิต  

2. การพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัและนวตักรรม  
จากการสนทนากลุ่ม ผูท้รงคณุวฒุิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพัฒนา

สมรรถนะสรุปท าได ้ดงันี ้1) ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นการวิจยั 2) เรียนรู้
ดว้ยตนเองจากงานวิจัย 3) ประชุมเชิงปฏิบติัการพัฒนาศักยภาพอาจารยเ์ก่ียวกับจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 4) มอบหมายพัฒนาชุดโครงการวิจัย  5) การมีพี่ เลี ้ยงนักวิจัย 6) เข้าร่วม
ประชุมสมัมนาทางการวิจยั 7) เขา้ร่วมน าเสนอผลงานวิจยั 8) จดัตัง้กองทุนสนบัสนุนงบประมาณ 
9) การท างานรว่มกบัพยาบาลวิชาชีพท าวิจยั 10) เขา้รว่มประชมุเสวนาแลกเปลี่ยนองคค์วามรู ้11) 
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การมอบหมายใหท้ าวิจัยร่วมกับสหวิชาชีพ 12) การสรา้งผลงานทางวิชาการทางคลินิก และ 13) 
การสรา้งเครือข่ายความรว่มมือท าวิจยัและพฒันานวตักรรม 

การวดัและประเมินผลผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการวดัและ
ประเมินผลสรุปได้ ดังนี ้ 1) การประเมินสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  2) การ
ประเมินผลงานวิจยัที่ไดร้บัการตีพิมพเ์ผยแพร่ 3) การประเมินผลงานนวัตกรรมหรือทรพัยส์ินทาง
ปัญญา 4) การประเมินผลงานวิจัยที่เป็น First author หรือ Corresponding author หรือหัวหน้า
โครงการวิจยั 5) การประเมินรายการงานวิจยัที่ไดร้บัการอา้งอิง หรือค่า H-index  6) การประเมิน
ทนุวิจยัที่ไดร้บั และ 7) การประเมินผลจากการประกวดผลงานวิจยัและนวตักรรม 

3. การพฒันาสมรรถนะดา้นการปรบัตวัในยคุพหุวฒันธรรม  
จากการสนทนากลุ่ม ผูท้รงคณุวฒุิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพัฒนา

สมรรถนะสรุปท าได ้ดงันี ้1) ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาศักยภาพอาจารยด์า้นการจัดการศึกษา
ตามแนวพหุวัฒนธรรม 2) เขา้ร่วมประชุมเสวนา 3) ร่วมงานกับเพื่อนร่วมวิชาชีพชาวต่างชาติ  
4) เรียนรูด้ว้ยตนเอง 5) ศึกษาดูงาน 6) มอบหมายใหจ้ัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
เรียนรูก้ารพยาบาลต่างวัฒนธรรม 7) เขา้ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 8) การ
แลกเปลี่ยนอาจารย ์9) การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริงในพืน้ที่ชุมชน 10) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พฒันาศกัยภาพอาจารยเ์ก่ียวกบัการพฒันากรอบความคิด และ 11) วิเคราะหก์รณีศกึษา 

การวดัและประเมินผลผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการวดัและ
ประเมินผลสรุปได ้ดังนี  ้1) การประเมินความรูเ้ก่ียวกับการจัดการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรม   
2) การประเมินความรูเ้ก่ียวกบัมานษุยวิทยาสขุภาพและความเจ็บป่วยในเชิงพหวุฒันธรรม 3) การ
ประเมินพฤติกรรมการปรบัตัวในการท างาน 4) การประเมินชุดความคิด และ 5) การประเมินผล
การวิเคราะหก์รณีศกึษา 

4. การพฒันาสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 
จากการสนทนากลุ่ม ผูท้รงคณุวฒุิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพัฒนา

สมรรถนะสรุปท าได้ ดังนี ้1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับศาสตรแ์ละศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับพัฒนาศักยภาพอาจารยด์า้นการใหบ้ริการพยาบาล
แบบองคร์วม 3) จบัคู่กบัอาจารยพ์ี่เลีย้งฝึกปฏิบติัทางคลินิก 4) ฝึกปฏิบติัจริงในคลินิกและการฝึก
ปฏิบติัจากการจ าลองสถานการณเ์สมือนจรงิ 5) การท างานรว่มกบัพยาบาลวิชาชีพ 6) มอบหมาย
วางแผนรูปแบบการสอนภาคปฏิบติั 7) ถอดบทเรียนการสอนทางคลินิก 8) เขา้รว่มประชมุวิชาการ 
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9) การรว่มมือกบัพยาบาลวิชาชีพในคลินิกจดัการเรียนรูเ้ชิงบวก 10) เขา้รว่มประชมุเสวนาแบ่งปัน
ความรู ้และ 11) ระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนจากการปฏิบติัการพยาบาล  

การวดัและประเมินผลผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการวดัและ
ประเมินผลสรุปได ้ดงันี  ้1) การประเมินการนิเทศการสอน 2) การประเมินพฤติกรรมการใหบ้ริการ
พยาบาล 3) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัการพยาบาล 4) การประเมินทักษะการปฏิบติัการ
พยาบาล 5) การประเมินแผนการสอน และ 6) การประเมินรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน 
และ 7) ถอดบทเรียน 

5. การพฒันาสมรรถนะดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
จากการสนทนากลุ่ม ผูท้รงคณุวฒุิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพัฒนา

สมรรถนะสรุปท าได ้ดังนี ้1) ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพอาจารยเ์ก่ียวกบัการสรา้งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารยเ์ก่ียวกับการตัดสินใจเชิง
จรยิธรรม 3) การวิเคราะหก์รณีศึกษาประเด็นความขดัแยง้ทางจรยิธรรมทางการพยาบาล 4) เลือก
ประเด็นปัญหาทางการพยาบาล ใชค้  าถามกระตุน้ใหอ้าจารยใ์คร่ครวญ แสดงความคิดเห็นและ
มองในมมุมองที่หลากหลาย 5) เรียนรูด้ว้ยตนเอง และ 6) เขา้ร่วมประชุมเสวนาเก่ียวกับนโยบาย
เชิงสขุภาพ 

การวดัและประเมินผลผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการวดัและ
ประเมินผลสรุปได ้ดงันี  ้1) การประเมินพฤติกรรม 2) การประเมินทางจิตวิทยา 3) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 4) การประเมินทักษะในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ  5) การประเมินผลการ
วิเคราะหก์รณีศึกษา 6) การประเมินความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคลินิก  7) การประเมิน
ทักษะการให้ค าปรึกษา 8) การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา และ 9) การประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออกเชิงนโยบาย 

6. การพฒันาสมรรถนะดา้นการพฒันาหลกัสตูรและจดัการเรียนรู ้  
จากการสนทนากลุ่ม ผูท้รงคณุวฒุิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพัฒนา

สมรรถนะสรุปท าได้ ดังนี ้ 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตร 2) ร่วมกันปรับปรุง
หลกัสูตรและวิธีการจดัการเรียนรู ้3) ศึกษาดูงาน 4) ประชุมเชิงปฏิบติัการเรื่อง เกณฑแ์ละระบบ
การประเมินคุณภาพ AUN-QA 5) ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการศึกษาพยาบาลแบบ 
Outcome-based Education 6) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 7) เข้าร่วม
ประชมุเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้8) การเปิดช่องทางในการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรูอ้ย่างไร้
ขีดจ ากัด 9) ศึกษาดูงานศูนย์ทรัพยากรการเรียนรูท้างการพยาบาล 10) มอบหมายการเขียน
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โครงการเพื่อขอทุนสนบัสนุนทรพัยากรการเรียนรูท้างการพยาบาล และ 11) ประชุมเชิงปฏิบติัการ
เก่ียวกบัการออกแบบการพฒันาเครื่องมือวดัและการประเมินผลทางการพยาบาล 

การวดัและประเมินผลผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการวดัและ
ประเมินผลสรุปได ้ดังนี ้ 1) การประเมินหลักสูตรที่มีความเป็นสากล 2) การประเมินหลักสูตรที่
ไดร้บัการรบัรอง AUN-QA 3) การประเมินสมรรถนะการจัดสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ 4) การ
ประเมินทรพัยากรการเรียนรู  ้5) การประเมินแนวปฏิบติัที่ดี 6) การประเมินความเป็นเลิศของศนูย์
ทรพัยากรการเรียนรู ้7) การประเมินการออกแบบเครื่องมือวดัและประเมินผล และ 8) การประเมิน
คณุภาพของเครื่องมือวดัและประเมินผล 

7. การพฒันาสมรรถนะดา้นการรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลั 
จากการสนทนากลุ่ม ผูท้รงคณุวฒุิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพัฒนา

สมรรถนะสรุปท าได ้ดงันี ้1) ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาศักยภาพอาจารยใ์หรู้เ้ท่าทันเทคโนโลยี
ดิจิทัล 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการการใชส้ื่อการจัดการเรียนรู ้3) การอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
จดัการเรียนการสอน 4) เขา้รว่มประชมุเชิงวิชาการ 5) ฝึกการใชร้ะบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั 6) 
สอนงานดา้นทกัษะการใชส้ื่อการจดัการเรียนรู ้7) ประชมุเชิงปฏิบติัการเรื่อง การจดัท าสื่อการสอน
เสมือนจรงิ และ 8) สอนงานดา้นทกัษะการใชโ้ปรแกรมการสอนออนไลน ์

การวดัและประเมินผลผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการวดัและ
ประเมินผลสรุปได ้ดงันี ้1) การประเมินความรู ้2) การประเมินทกัษะ 3) การประเมินพฤติกรรมการ
สอน 4) การประเมินโจทย์สถานการณ์ที่พัฒนาขึน้ 5) การประเมินทักษะการใช้สื่อ  6) การ
ประเมินผลจากสภาพจริง 7) การประเมินผลการใชส้ื่อ 8) การประเมินทกัษะการใชโ้ปรแกรมการ
สอนออนไลน ์ และ 9) การประเมินทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัและซอฟตแ์วร ์

8. การพฒันาสมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีม 
จากการสนทนากลุ่ม ผูท้รงคณุวฒุิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพัฒนา

สมรรถนะสรุปท าได ้ดงันี ้1) ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพอาจารยเ์พื่อสรา้งความเชื่อมั่น
ใหก้บัทีมงาน 2) ประชุมเชิงปฏิบติัการในการพฒันาทกัษะการสื่อสารและการประสานงาน 3) จดั
กิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมและวฒันธรรมการท างานเป็นทีม 4) พฒันาความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ 5) พัฒนาการสร้างทีมงาน ( team building) โดยใช้เกมส์หรือกิจกรรม  
6) มอบหมายใหจ้ดัการเรียนการสอน แบบ IPE (Interprofessional education) 7) มอบหมายงาน
ใหอ้าจารยท์ างานเป็นทีม 8) เขา้ร่วมประชุมวิชาการระหว่างสถาบัน 9) เขา้ร่วมประชุมเสวนา
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เ ก่ียวกับการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการ 10) ศึกษาดูงาน และ 11) จัดกลุ่ม
สถาบนัการศกึษาพยาบาลมหาวิทยาลยัราชภฏั 

การวดัและประเมินผลผูท้รงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการวดัและ
ประเมินผลสรุปได ้ดงันี ้1) การประเมินทศันคติและความเชื่อมั่นต่อองคก์ร 2) การประเมินทักษะ
การสื่อสารและการประสานงาน 3) การประเมินศักยภาพทีมงาน 4) การประเมินความผูกพันต่อ
องคก์ร 5) การประเมินการท างานแบบ IPE (Inter-professional education) 6) การประเมินการ
ท างานเป็นทีม 7) การประเมินตวัชีว้ดั และ 8) การประเมินการท างานเป็นทีมกบัเครือข่าย 

ส าหรับปัจจัยความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้ ผู ้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นใหเ้พิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัความส าเรจ็โดยใชห้ลกัการการมีส่วนรว่มกบัการสรา้งแรงจงูใจใน
การพฒันาสมรรถนะ โดยการสนทนากลุม่มีขอ้เสนอแนะสรุปได ้ดงันี ้

1. นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนา
อาจารย ์ตลอดจนการก ากับดูแลและการพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาจารยพ์ยาบาลเพื่อใหไ้ด้
อาจารย์ที่มีคุณภาพ เหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
สถาบนั และสนบัสนุนงบประมาณและทรพัยากรเพื่อใหไ้ดอ้าจารยพ์ยาบาลที่มีสมรรถนะเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 

2. นโยบายของคณะพยาบาลศาสตรส์งักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ควรจดัท าแบบ
ประเมินสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ส าหรับประเมิน
สมรรถนะตนเอง การบนัทึกแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร บนัทึกระดับการพัฒนา
สมรรถนะ ติดตามและประเมินอย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ 

3. นโยบายของผูบ้ริหารตอ้งชัดเจนและจริงใจที่จะใหก้ารส่งเสริมสนับสนุนการ
พฒันาสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่บนพืน้ฐานของหลกัการและแนวคิดความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นอิสระในการด าเนินงานและความมีเสรีภาพทางวิชาการ 

4. การพฒันาสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งอาศยัการเรียนรูร้่วมกนัและการ
มีสว่นรว่มในการสรา้งรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ การสรา้งระบบการพฒันา กระบวนการพฒันา
และเนน้การพฒันาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องโดยใหอ้าจารยพ์ยาบาลมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 

5. การสรา้งแรงจูงใจใหอ้าจารยพ์ยาบาลเกิดความตอ้งการในการพฒันาตนเอง 
เช่น การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง การเพิ่มเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและยติุธรรม โดย
การพิจารณาผลสมัฤทธิ์และความส าเรจ็ของงานที่เกิดจากความสามารถของบุคคล 
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จากการสมัภาษณเ์ชิงลกึผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 9 คน เพื่อยกร่างรูปแบบ และจดักลุม่
สนทนาโดยผูท้รงคณุวฒุิอีก 9 คน ผูว้ิจยัสรุปโครงสรา้งองคป์ระกอบของรูปแบบที่แสดงถึงวิธีการ
ในการพฒันาอาจารยพ์ยาบาลใหม้ีสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษ
ที่ 21 ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 หลักการและวัตถุประสงคข์องรูปแบบ ส่วนที่ 2 แนว
ทางการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ย 
วตัถุประสงคก์ารพฒันา สาระการพฒันา วิธีการพฒันา และการวดัและประเมินผล และส่วนที่ 3 
ปัจจยัความส าเรจ็ในการน ารูปแบบไปใช ้ดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่2 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที ่21 ประกอบด้วย 

     
1. ด้านภาวะผู้น า 

ทางวิชาชีพ 
 

2. ด้านการวิจัย 
และนวัตกรรม 

 
3. ด้านการปรับตัว 
ในยุคพหุวัฒนธรรม 

 
4. ด้านการปฏิบัติ 
การพยาบาล 

 
5. ด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

6. ด้านการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการ

เรียนรู้ 
 

7. ด้านการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
8. ด้านการท างาน 

เป็นทมี 

 

ส่วนที ่3 
ปัจจัยความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช ้

 
 

ภาพประกอบ 5 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั 
ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ส่วนที ่1 
หลักการของรูปแบบ 

วัตถุประสงคข์องรูปแบบ 
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ส่วนที ่1 
หลักการของรูปแบบ 

หลกัการของรูปแบบเป็นหลกัการส าคญัในการด าเนินการเพื่อช่วยใหรู้ปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่  21 บรรลุตาม
วัตถุประสงคข์องรูปแบบ ช่วยผลักดันใหอ้าจารยพ์ยาบาลมีขีดสมรรถนะความสามารถสูงและ
สรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน เนื่องจากบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะความสามารถสูงจะเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย ราชภัฏเป็น
แนวทางพฒันาอาจารยพ์ยาบาลใหม้ีสมรรถนะในการปฏิบติัหนา้ที่ตามพนัธกิจไดอ้ย่างเหมาะสม
และสง่ผลใหก้ารจดัการศกึษาทางการพยาบาลมีคณุภาพมากย่ิงขึน้ ซึ่งตอ้งใชห้ลกัการดงัต่อไปนี ้

1. หลักการศึกษาความต้องการจ าเป็น 
การพัฒนาสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาลตอ้งอาศัยหลักการประเมิน

ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา โดยประเมินความสามารถในการท างานปัจจุบัน กับ
ความสามารถที่ตนเองคาดหวงั ควรมีการศกึษาส ารวจหาขอ้สรุปของขอ้มลูเพื่อใหไ้ดค้วามตอ้งการ
การพัฒนาสมรรถนะที่แทจ้ริง เพื่อออกแบบหรือสรา้งกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

2. หลักการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที ่21  
การพัฒนาสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาลในศตวรรษที่ 21 ตอ้งพัฒนา

สมรรถนะให้สอดคล้องกับโลกที่ เปลี่ยนแปลงไป อาจารย์พยาบาลจึงจ าเป็นต้องมีทักษะ
ความสามารถสูงเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขันขององค์กรและเพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มี
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 

3. หลักการพัฒนาสมรรถนะในยุคดิจิทัล  
การพฒันาสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาลตอ้งอาศยัเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้

มามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรพัยากรมนุษยใ์นรูปแบบใหม่ ๆ ผ่านการเชื่อมแหล่งเรียนรู้
ออนไลนท์ี่มีความหลากหลายดว้ยตนเอง เช่น การปฐมนิเทศดว้ยตนเองผ่านระบบดิจิทลั ศูนยก์าร
เรียนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน ์การเรียนและใบรบัรองผ่านระบบออนไลน ์เพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยคุ Disruption World 

4. หลักการประเมินผลตามสภาพจริง  
การประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินกระบวนการและ

ผลงานโดยใชเ้ครื่องมือวดัและประเมินที่หลากหลายใหท้ันกบักระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก การ
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ประเมินสมรรถนะจะตอ้งประเมินเพื่อการพฒันาศกัยภาพของอาจารยพ์ยาบาลใหเ้ต็มที่สงูสดุตรง
ตามกบัสภาพความเป็นจรงิของแต่ละบคุคล  

วัตถุประสงคข์องรูปแบบ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัให้

มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษท่ี 21  
ส่วนที ่2 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 

1. ด้านภาวะผู้น าทางวิชาชีพ 
การพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้น าทางวิชาชีพเ ป็นการพัฒนา

ความสามารถของอาจารยพ์ยาบาลใหม้ีภาวะผูน้  าทางวิชาชีพและวิชาการในการขบัเคลื่อนองคก์ร
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวทางการพฒันาสมรรถนะประกอบดว้ย วตัถุประสงคก์ารพฒันา สาระการ
พฒันา วิธีการพฒันา และการวดัและประเมินผล ดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) เพื่อพฒันาคณุลกัษณะ ภาวะผูน้  าทางวิชาชีพ 
2) เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดวางทิศทางขององคก์รเพื่อ

สรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 
3) เพื่อพฒันาความสามารถในการน าการขบัเคลื่อนองคก์รเชิงรุก

ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัชาติและนานาชาติ 
4) เพื่อพฒันาความสามารถในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางการ

พยาบาลเพื่อสรา้งการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 
5) เพื่อพฒันาความสามารถในการวางแผนกลยุทธพ์ฒันาผูเ้รียน

ใหส้ามารถเทียบเคียงกบัผูเ้รียนจากสถาบนัการศกึษาชัน้น าอ่ืน ๆ 
สาระการพัฒนา ประกอบดว้ย 

1) คณุลกัษณะผูน้  า 
2) ภาวะผูน้  าทางวิชาชีพ 
3) การบรหิารจดัวางทิศทางขององคก์ร 
4) การขบัเคลื่อนองคก์รเชิงรุก 
5) การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางการพยาบาล 
6) การวางแผนกลยทุธพ์ฒันาผูเ้รียน 



  172 

วิธีการพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) ประชุมเชิงปฏิบติัการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์า้นภาวะผูน้  า

ทางวิชาชีพเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ (Global 
Organization) 

2) เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ที่ ดีของผู้ที่ประสบ
ความส าเรจ็ตามความเชี่ยวชาญ เพื่อพฒันาภาวะผูน้  าทางวิชาชีพและวิชาการ 

3) การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มและศักยภาพองคก์ร โครงสรา้ง 
บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลยัราชภฏัใหม้ีเอกภาพชัดเจน 
สอดคลอ้งกบับรบิทความตอ้งการของประชาชนและพืน้ที่ 

4) มอบหมายโครงการ (Project assignment) ตามพันธกิจที่
ส  าคญัที่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์ององคก์ร 

5) สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหต้ระหนกัถึงความส าคญัและพรอ้ม
เขา้รว่มในการผลกัดนัองคก์รใหส้ามารถเทียบเคียงกบัองคก์รการศกึษาพยาบาลชัน้น าได ้

6) ศึกษาดงูานดา้นการบริหารองคก์รการศึกษาพยาบาลชัน้น าที่
มีแนวปฏิบติัที่ดีในการบรหิารจดัการองคก์รทัง้ในและต่างประเทศ 

7) มอบหมาย OKRs (Objectives & Key Results) หรือก าหนด
เป้าหมายและดัชนีชี ้วัดผลส าเร็จในการสร้างองค์ความรู้ใหม่  ที่สามารถเทียบเคียงกับ
สถาบนัการศกึษาชัน้น า (Benz marking) 

8) ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยด์า้นภาวะ
ผูน้  าเชิงกลยุทธ ์ในการพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเทียบเคียงกับผูเ้รียนจากสถาบนัการศึกษาชั้นน า
อ่ืน ๆ 

9) รว่มกนัระดมความคิดจากการมีสว่นร่วมของอาจารยพ์ยาบาล
ในการวางแผนกลยทุธพ์ฒันาผูเ้รียน 

การวัดและประเมินผล ประกอบดว้ย 
1) การประเมินคุณลกัษณะ และพฤติกรรมการแสดงออกภาวะ

ผูน้  าทางวิชาชีพ  
2) การประเมินผลตามสภาพจรงิ (Authentic assessment)  
3) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น  ( Performance 

Measurement) โดยเทียบกบัเปา้หมายที่ตัง้ไว ้ 
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4) การประเมินจ านวนองคค์วามรูใ้หม่ทางการพยาบาล 
5) การประเมินการรบัฟังเสียงจากผูม้ีส่วนร่วมในการผลิตบณัฑิต 

(Voice of customer)  
2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นการพัฒนา
ความสามารถของอาจารยพ์ยาบาลในการท าวิจยัทางการพยาบาลและพฒันานวัตกรรมทางการ
พยาบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศในระดบันานาชาติ  ซึ่งแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะประกอบดว้ย วตัถปุระสงคก์ารพฒันา สาระการพฒันา วิธีการพฒันา และการวดั
และประเมินผล ดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยทางการพยาบาลที่มีความ

ทนัสมยั สามารถขบัเคลื่อนนโยบายสขุภาพของประเทศได ้
2) เพื่อพฒันาทกัษะดา้นกระบวนการคิดวิเคราะหแ์กปั้ญหา และ

พฒันานวตักรรมทางการพยาบาล 
3) เพื่อพัฒนาความสามารถในการก าหนดทิศทางการวิจัย

ทางการพยาบาลที่สอดรบักบัแนวโนม้อนาคตของสขุภาพของประชาชนในภมูิภาคอาเซียน 
4) เพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยและการ

เผยแพรผ่ลงานจนเป็นที่ยอมรบัในระดบันานาชาติ ที่มีสว่นช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ 

5) เพื่อพัฒนาความสามารถในการสรา้งเครือข่ายการท าวิจัย
รว่มกบัสหวิชาชีพในลกัษณะบรูณาการศาสตร ์(Interdisciplinary and Multidisciplinary) 

สาระการพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) ความรูด้า้นการวิจยัทางการพยาบาล 
2) ทักษะการคิดวิ เคราะห์แก้ปัญหา และพัฒนานวัตกรรม

ทางการพยาบาล 
3) การก าหนดทิศทางการวิจยัทางการพยาบาล 
4) การผลิตผลงานวิจยั 
5) การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงาน 



  174 

6) การบูรณาการศาสตรท์างการพยาบาลกับการวิจัยเชิงสห
วิชาชีพ 

วิธีการพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้นการวิจัย

เก่ียวกบัการเขียนขอ้เสนอโครงการและขอทนุวิจยั  
2) เรียนรูด้ว้ยตนเองจากผลการวิจยั (ROL: Research outcome 

learning) จาก Module ทาง E-learning ตามความสนใจ  
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เ ก่ียวกับ

จรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์ 
4) มอบหมายพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์เชิงนโยบาย 

(Research Project Assignment)  
5) การมีพี่เลีย้งนกัวิจยั (Mentoring) เขียนวิจยัระดบัเชิงนโยบาย

ด้านสุขภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน (Project investigator) และมอบหมายงานวิจัยให้ท า 
(Project assignment) โดยสอดคลอ้งกับความรูค้วามเชี่ยวชาญของอาจารยแ์ละโคช้ในการท า
วิจยั  

6) เขา้รว่มประชุมสมัมนาทางการวิจยัในระดบันานาชาติเพื่อดเูท
รนดแ์นวโนม้การวิจยัทางการพยาบาล  

7) เขา้ร่วมน าเสนอผลงานวิจยั (Open forum discussion) ทัง้ใน
ระดบัสถาบนั ระดบัชาติและนานาชาติ  

8) จดัตัง้กองทนุสนบัสนนุงบประมาณเพื่อการวิจยัและสรา้งสรรค์
นวตักรรมทางการพยาบาล  

9) ท างานร่วมกับพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
(APN)/ พยาบาลวิชาชีพผูช้  านาญการ/ ผูบ้ริหารในการท าวิจัย ใชผ้ลงานวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางการพยาบาล หรือพฒันานวตักรรมจากกรณีศกึษาในสถานการณจ์รงิ  

10) เขา้รว่มประชมุเสวนาแลกเปลี่ยนองคค์วามรูใ้นการวิจยัทั้งใน
ระดบัชาติและนานาชาติ  

11) มอบหมายใหท้ าวิจยัรว่มกบัสหวิชาชีพ  
12) ร่วมสรา้งผลงานทางวิชาการของตนเองในฐานะนักวิชาการ

ทางคลินิก (Clinical scholarship) ของอาจารยร์ว่มกบัสหวิชาชีพในหน่วยบรกิารสขุภาพ  
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13) สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องการวิจัย
และพฒันานวตักรรมที่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

การวัดและประเมินผล ประกอบดว้ย 
1) การประเมินสมรรถนะดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม 
2) การประเมินผลงานวิจัยที่ไดร้บัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร 

(Article accepted in International or TCI1 Journal)  
3) การประเมินผลงานนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา 

สิทธิบตัร อนสุิทธิบตัร ลิขสิทธิ์  
4) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ เ ป็ น  First author ห รื อ 

Corresponding author หรือหวัหนา้โครงการวิจยั (Project investigator) 
5) การประเมินรายการงานวิจยัที่ไดร้บัการอา้งอิง (Citation) หรือ

ค่า H-index   
6) การประเมินทุนวิจยัที่ไดร้บัจากแหล่งทุนภายในหรือภายนอก

สถาบนั  
7) การประเมินผลจากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

ไดร้บัรางวลั 
3. ด้านการปรับตัวในยุคพหุวัฒนธรรม 

การพฒันาสมรรถนะดา้นการปรบัตวัในยุคพหุวฒันธรรมเป็นการพัฒนา
ความสามารถของอาจารยพ์ยาบาลใหเ้กิดการยอมรบัในความหลากหลายทางวฒันธรรมกับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพและผู้เรียนในศตวรรษที่  21 ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
พยาบาลและการบริการสุขภาพ ซึ่งแนวทางการพฒันาสมรรถนะประกอบดว้ย วัตถุประสงคก์าร
พฒันา สาระการพฒันา วิธีการพฒันา และการวดัและประเมินผล ดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) เพื่ อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับแนวคิดการจัด

การศึกษาตามแนวพหุวฒันธรรมที่เก่ียวกบัความแตกต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนาและวฒันธรรมของ
ผูเ้รียน 

2) เพื่อพัฒนาความรู้ด้านมานุษยวิทยาสุขภาพและความ
เจ็บป่วยของมนษุยท์ี่มีลกัษณะเฉพาะ มีความหลากหลายและแตกต่างทางพหวุฒันธรรม 
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3) เพื่อพฒันาทกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพ มีความเขา้ใจในความ
เป็นปัจเจกบคุคลของผูเ้รียนที่มีความแตกต่างทางพหวุฒันธรรม 

4) เพื่อพัฒนาทัศนคติให้ยอมรับความคิดเห็น ความเชื่อและ
วฒันธรรมที่แตกต่าง 

5) เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการกับ
สถานการณท์ี่เกิดขึน้ในบรบิทของความหลากหลายทางวฒันธรรม 

สาระการพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) ความรูใ้นการจดัการศกึษาตามแนวพหวุฒันธรรม 
2) ความรูด้า้นมานษุยวิทยาสขุภาพและความเจ็บป่วยของมนษุย ์
3) ทกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพ 
4) การเขา้ใจในความเป็นปัจเจกบคุคล 
5) ทศันคติกบัความเห็นต่างทางพหวุฒันธรรม 
6) การวิเคราะหแ์ละการจดัการกบัสถานการณ ์

วิธีการพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัด

การศกึษาตามแนวพหวุฒันธรรม  
2) เขา้ร่วมประชุมเสวนาเก่ียวกบัการจดัการทางการพยาบาลที่มี

ความต่าง 
3) ร่วมงานกับเพื่อนร่วมวิชาชีพชาวต่างชาติเพื่อปรับตัวกับ

วฒันธรรมที่แตกต่างางพหวุฒันธรรม 
4) เรียนรูด้ว้ยตนเองจากสื่อที่เก่ียวกับการแชรเ์รื่องราวลักษณะ

การเจบ็ป่วยและวฒันธรรมในบรบิทท่ีแตกต่างกนั 
5) ศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาที่มีความต่างทางพหุ

วฒันธรรม 
6) มอบหมายใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนที่สง่เสรมิการเรียนรู้

การพยาบาลต่างวฒันธรรมในภาคปฏิบติัการพยาบาล  
7) เขา้ร่วมประชุมสมัมนาแลกเปลี่ยนประสบการณก์ับอาจารย์

พยาบาลในบรบิทต่างพหวุฒันธรรม  



  177 

8) แลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มี
ความต่างทางพหวุฒันธรรม  

9) การเรียนรู้จากการปฏิบั ติจริง ในพื ้นที่ ชุมชนที่ มี ความ
หลากหลายทางวฒันธรรมผ่านการใหบ้รกิารวิชาการ  

10) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารยเ์ก่ียวกับการ
พฒันากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) โดยบ่มเพาะกรอบความคิดแบบเติบโต ปรบั
ทศันคติ ใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู ้และเปิดกวา้งกบัความหลากหลายที่แตกต่าง  

11) วิเคราะหก์รณีศึกษาจากสถานการณ์ที่เก่ียวกับปัญหาทาง
พหวุฒันธรรมและรว่มกนัก าหนดแนวทางการแกไ้ข 

การวัดและประเมินผล ประกอบดว้ย 
1) การประเมินความรู้เก่ียวกับการจัดการศึกษาตามแนวพหุ

วฒันธรรม 
2) การประเมินความรูเ้ก่ียวกับมานุษยวิทยาสุขภาพและความ

เจ็บป่วยในเชิงพหวุฒันธรรม 
3) การประเมินพฤติกรรมการปรบัตวัในการท างาน 
4) การประเมินชุดความคิด 3 มิติ คือ การรู ้คิด อารมณ์และ

พฤติกรรม  
5) การประเมินผลการวิเคราะหก์รณีศกึษาจากสถานการณ ์

4. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล 
การพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลเป็นการพัฒนา

ความสามารถของอาจารย์พยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลใหเ้กิดความเชี่ยวชาญ สามารถ
นิเทศนักศึกษาพยาบาลโดยแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพในคลินิก  ซึ่งแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะประกอบดว้ย วัตถุประสงคก์ารพัฒนา สาระการพัฒนา วิธีการพัฒนา และการวัดและ
ประเมินผล ดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) เพื่อพัฒนาความรู้ทางศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ

พยาบาลในคลินิก 
2) เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการปฏิบัติการพยาบาลทาง

คลินิก (Faculty practice) 
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3) เพื่อพัฒนาความสามารถในการวางแผนรูปแบบการสอน
ภาคปฏิบติัการพยาบาลในรูปแบบใหม่ 

4) เพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรูเ้ชิงบวกในคลินิก  
5) เพื่อพฒันาความสามารถในการประยุกตใ์ชป้ระสบการณจ์าก

การนิเทศการปฏิบติัการพยาบาลมาใชใ้นการเรียนการสอน 
สาระการพัฒนา ประกอบดว้ย 

1) ศาสตรแ์ละศิลป์การสอนทางการพยาบาลในคลินิก 
2) ทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลทางคลินิก  
3) การวางแผนการสอนภาคปฏิบติัในยุคสงัคมปกติวิถีใหม่ 
4) การจดัการเรียนรูเ้ชิงบวกในคลินิก 
5) การประยุกตใ์ชป้ระสบการณจ์ากการนิเทศมาใชใ้นการเรียน

การสอน  
วิธีการพัฒนา ประกอบดว้ย 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเ ก่ียวกับศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล/ พยาบาลศาสตรศ์กึษา (Nursing education) 

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน
การใหบ้รกิารพยาบาลแบบองคร์วม (Holistic care) 

3) จับคู่กับอาจารยพ์ี่เลีย้งที่ตรงกบัความเชี่ยวชาญในการขึน้ฝึก
ปฏิบติัทางคลินิก 

4) ฝึกปฏิบัติจริงในคลินิกและการฝึกปฏิบัติจากการจ าลอง
สถานการณเ์สมือนจรงิ (Procedure simulation) 

5) ท างานร่วมกับพยาบาลวิชาชีพผูป้ฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ( 
APN)/ พยาบาลวิชาชีพผูช้  านาญการ/ ผูบ้รหิารในการพฒันารูปแบบบริหารพยาบาล คณุภาพงาน
บรกิารพยาบาลเพื่อผูร้บับรกิารกลุม่เปา้หมาย 

6) มอบหมายการวางแผนรูปแบบการสอนภาคปฏิบั ติที่
สอดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละสงัคมปกติวิถีใหม่ 

7) ร่วมถอดบทเรียนในการสอนบนคลินิกให้สอดคล้องกับยุค
สงัคมปกติวิถีใหม่ 
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8) เขา้ร่วมประชุมวิชาการเพื่อศึกษารูปแบบวิธีการการจัดการ
เรียนรูใ้นคลินิกที่หลากหลาย 

9) รว่มมือกบัพยาบาลวิชาชีพในคลินิกจดัการเรียนรูเ้ชิงบวก 
10) เ ข้า ร่ วมประชุม เสวนา เ ก่ี ยวกับการแบ่ ง ปันความ รู้  

(Knowledge Sharing) แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคคลหรือกลุ่มตามความเชี่ยวชาญทางคลินิก
ในการจดัการเรียนการสอน 

11) ระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนรูจ้ากการปฏิบติัการพยาบาล 
น าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล ประกอบดว้ย 
1) การประเมินการนิเทศการสอนการปฏิบติัทางคลินิก  
2) การประเมินพฤติกรรมการใหบ้รกิารพยาบาลในคลินิก 
3) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัการพยาบาลในคลินิก  
4) การประเมินทกัษะการปฏิบติัการพยาบาล (Procedure)  
5) การประเมินแผนการสอนภาคปฏิบติัการพยาบาลที่สอดคลอ้ง

กบัสงัคมปกติวิถีใหม่ 
6) การประเมินรูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอนในคลินิก 
7) การประเมินการถอดบทเรียนจากการปฏิบติัการพยาบาล 

5. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นการ

พัฒนาคุณลกัษณะความสามารถของอาจารยพ์ยาบาลใหเ้ป็นแบบอย่างที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งวิชาชีพครูและวิชาชีพพยาบาล  ซึ่งแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะประกอบดว้ย วัตถุประสงคก์ารพัฒนา สาระการพัฒนา วิ ธีการพัฒนา และการวัดและ
ประเมินผล ดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) เพื่อพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมเชิงวิชาการ 
2) เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ

พยาบาล 
3) เพื่อพฒันาทกัษะในการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจบนพืน้ฐานของ

คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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4) เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้ค าปรึกษาแก่พยาบาล
วิชาชีพในการปกปอ้งและรกัษาไวซ้ึ่งสิทธิที่เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพและการรกัษาพยาบาลของผูป่้วย 

5) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
นโยบายทางสขุภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สาระการพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) คณุธรรมจรยิธรรมเชิงวิชาการ 
2) จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3) จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล 
4) ทกัษะในการวิเคราะหแ์ละการตดัสินใจ  
5) การใหค้ าปรกึษา 
6) ความรูเ้ก่ียวกบันโยบายสขุภาพ  

วิธีการพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เก่ียวกับการ

สรา้งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพจากวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ  
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เก่ียวกับการ

ตดัสินใจเชิงจรยิธรรมทางการพยาบาล   
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการวิ เคราะห์กรณีศึกษาจาก

สถานการณห์รือประเด็นความขัดแยง้ทางจริยธรรมทางการพยาบาล (Ethical dilemma) เพื่อให้
อาจารย์สะท้อนคิดในสถานการณ์จ าลองและตัดสินใจตามข้อเท็จจริงและการใช้เหตุผลเชิง
จรยิธรรม (moral reasoning)  

4) เลือกประเด็นปัญหาทางการพยาบาล ใช้ค าถามกระตุ้นให้
อาจารยใ์ครค่รวญ แสดงความคิดเห็นและมองในมมุมองที่หลากหลาย  

5) เรียนรูด้ว้ยตนเองและติดตามเรื่องราวเก่ียวกบัประเด็นขดัแยง้
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อน ามาประยุกต์เป็นบทเรียน
ถ่ายทอดใหก้บัพยาบาลวิชาชีพ  

6) เขา้ร่วมประชุมเสวนาเก่ียวกับนโยบายทางสุขภาพที่เป็นไป
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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การวัดและประเมินผล ประกอบดว้ย 
1) การประเมินพฤติกรรมอาจารยด์า้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพในการท างาน  
2) การประเมินทางจิตวิทยา  
3) การประเมินผลการปฏิบติังาน  
4) การประเมินทักษะในการวิเคราะห์และการตัดสินใจเชิง

จรยิธรรม 
5) การประเมินผลการวิเคราะหก์รณีศกึษา  
6) การประเมินความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคลินิกในขณะ

ปฏิบติัการพยาบาลจรงิ 
7) การประเมินทกัษะการใหค้ าปรกึษา  
8) การประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาความขัดแยง้ทาง

จรยิธรรม  
9) การประเมินพฤติกรรมในการแสดงออกเชิงนโยบายในการ

ท างาน 
6. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ 

การพฒันาสมรรถนะดา้นการพฒันาหลกัสูตรและจัดการเรียนรูเ้ป็นการ
พฒันาความสามารถของอาจารยพ์ยาบาลในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล สามารถ
น าสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูม้าพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดทักษะในศตวรรษที่ 21 และปฏิบติัการพยาบาล
ไดอ้ย่างมืออาชีพ ซึ่งแนวทางการพฒันาสมรรถนะประกอบดว้ย วตัถปุระสงคก์ารพฒันา สาระการ
พฒันา วิธีการพฒันา และการวดัและประเมินผล ดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) เพื่อพฒันาความสามารถในการพฒันาหลกัสตูรที่มีความเป็น

สากล  
2) เพื่อพัฒนาความสามารถในการประกันคุณภาพหลักสูตรใน

ระดบัอาเซียน (AUN-QA) 
3) เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดสภาพแวดล้อมในการ

เรียนรูท้ี่ทนัสมยั 
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4) เพื่อพฒันาความสามารถในการจดัหาทรพัยากรการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

5) เพื่อพฒันาความสามารถในการออกแบบและพฒันาเครื่องมือ
วดัและประเมินผลทางการพยาบาลที่สอดคลอ้งกบัสภาพจรงิในศตวรรษที่ 21 

สาระการพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) การพฒันาหลกัสตูร  
2) การประกนัคณุภาพหลกัสตูร (AUN-QA) 
3) การจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู ้
4) การจดัหาทรพัยากรสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้
5) การออกแบบและพฒันาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการ

พยาบาล 
วิธีการพัฒนา ประกอบดว้ย 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
ทนัสมยัไดม้าตรฐานสากล 

2) ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรูท้ี่มีความ
ยืดหยุ่น หลากหลาย 3) เพื่อพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของพยาบาลวิชาชีพใหม้ีทกัษะ 
ความรูค้วามสามารถ และสมรรถนะพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขนัอย่างเสรี 

3) ศึกษาดงูานจากสถาบนัการศึกษาพยาบาลที่มีชื่อเสียงในการ
พฒันาหลกัสตูรที่มีความเป็นสากล 

4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์และระบบการประเมิน
คณุภาพ AUN-QA 

5) ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการศึกษาพยาบาลแบบ 
Outcome-based Education 

6) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึ กษาที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัการศกึษาพยาบาล 

7) เ ข้า ร่ วมประชุม เสวนา เพื่ อแลก เปลี่ ยน เ รียน รู้การจัด
สภาพแวดลอ้มในการสอนที่ทันสมัยกับองคก์รวิชาชีพและองคก์รที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการผลิต
บณัฑิตทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ 
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8) เปิดช่องทางในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างไร้
ขีดจ ากดัเพื่อใหส้อดรบักบัผูเ้รียนทกุช่วงวยั 

9) ศึกษาดูงานจากศูนยท์รพัยากรการเรียนรูท้างการพยาบาลที่
ทันสมัย  (LRC: Learning resource center) จากสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน า  (Best 
practice) ทัง้ในและต่างประเทศ 

10) มอบหมายการเขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนทรพัยากร
การเรียนรูท้างการพยาบาล 

11) ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการออกแบบการพัฒนา
เครื่องมือวดัและการประเมินผลทางการพยาบาล 

การวัดและประเมินผล ประกอบดว้ย 
1) การประเมินหลกัสตูรที่มีความเป็นสากล  
2) การประเมินหลักสูตรที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ

อาเซียน AUN-QA  
3) การประเมินสมรรถนะการจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู ้
4) การประเมินทรพัยากรการเรียนรูท้างการพยาบาล 
5) การประเมินแนวปฏิบัติที่ ดีในการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้

ทางการพยาบาล 
6) การประเมินความเป็นเลิศของศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

ทางการพยาบาล 
7) การประเมินการออกแบบเครื่องมือวัดและการประเมินผล

ทางการพยาบาล  
8) การประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลที่

ออกแบบ 
7. ด้านการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล 

การพัฒนาสมรรถนะดา้นการรูเ้ท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการพัฒนา
ความสามารถของอาจารยพ์ยาบาลใหเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลัและสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลัในการจดัการเรียนการสอนทางการพยาบาล ซึ่งแนวทางการพฒันาสมรรถนะประกอบดว้ย 
วตัถปุระสงคก์ารพฒันา สาระการพฒันา วิธีการพฒันา และการวดัและประเมินผล ดงันี ้
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วัตถุประสงคก์ารพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) เพื่อพฒันาความรูใ้หเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลั  
2) เพื่อพฒันาทกัษะในการใชส้ื่อเทคโนโลยีดิจิทลั  
3) เพื่อพัฒนาความสามารถในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล

ในการจดัการเรียนการสอน 
4) เพื่อพฒันาทกัษะการใชส้ื่อการจัดการเรียนรูแ้นวใหม่ทางการ

พยาบาล  
5) เพื่อพฒันาทกัษะในการใชโ้ปรแกรมการสอนออนไลน ์ 

สาระการพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) ความรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีดิจิทลั  
2) ทกัษะการใชส้ื่อเทคโนโลยีดิจิทลั  
3) การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการจดัการเรียนการสอน 
4) ทกัษะการใชส้ื่อการจดัการเรียนรูแ้นวใหม่ทางการพยาบาล 
5) ทกัษะการใชโ้ปรแกรมการสอนออนไลน ์ 

วิธีการพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้รู ้เท่าทัน

เทคโนโลยีดิจิทลัในการจดัการเรียนรูท้างการพยาบาล 
2) ประชุมเชิงปฏิบติัการการใชส้ื่อการจดัการเรียนรูแ้นวใหม่และ

การใชโ้ปรแกรมการสอนออนไลน ์
3) การอบรมเชิงปฏิบติัการในการจดัการเรียนการสอน แบบ Flip 

Classroom และ MOOC (Massive Open Online Courses) 
4) เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัในการจดัการเรียนการสอนจากเวทีการประชมุวิชาการในระดบันานาชาติ 
5) ฝึกการใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

พยาบาลที่ทนัสมยั สนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
6) สอนงาน (Coaching) ดา้นทักษะการใชส้ื่อการจัดการเรียนรู้

แนวใหม่ทางการพยาบาล 
7) ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท าสื่อการสอนเสมือนจริง 

(Augmented Reality: AR) สื่อเทคโนโลยีสถานการณเ์สมือนจรงิ (Virtual Reality: VR) 
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8) สอนงาน (Coaching) ด้านทักษะการใช้โปรแกรมการสอน
ออนไลน ์

การวัดและประเมินผล ประกอบดว้ย 
1) การประเมินความรูท้างเทคโนโลยีดิจิทัลในการสอนทางการ

พยาบาล 
2) การประเมินทกัษะการใชส้ื่อเทคโนโลยีดิจิทลัทางการพยาบาล  
3) การประเมินพฤติกรรมการสอน 
4) การประเมินโจทย์สถานการณ์ (Scenario) สื่อการสอนหรือ

แพลตฟอรม์ที่อาจารยพ์ฒันาขึน้เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนและการน าไปใช ้  
5) การประเมินทกัษะการใชส้ื่อการจดัการเรียนรูแ้นวใหม่ทางการ

พยาบาล 
6) การประเมินผลจากสภาพจรงิ  
7) การประเมินการใชส้ื่อ เทคโนโลยีดิจิทลัในการเรียนการสอน  
8) การประเมินทกัษะการใชโ้ปรแกรมการสอนออนไลน ์
9) การประเมินทักษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลและซอฟตแ์วรใ์น

การจดัการเรียนการสอน  
8. ด้านการท างานเป็นทมี 

การพัฒนาสมรรถนะด้านการท า งาน เ ป็นทีม เ ป็นการพัฒนา
ความสามารถของอาจารยพ์ยาบาลใหส้ามารถท างานเป็นทีมร่วมกบัแหล่งฝึกปฏิบติัการพยาบาล 
ทีมสหวิชาชีพและเป็นผูป้ระสานงานเพื่อผลประโยชนข์องผูเ้รียนและองคก์ร ซึ่งแนวทางการพฒันา
สมรรถนะประกอบดว้ย วัตถุประสงคก์ารพัฒนา สาระการพัฒนา วิธีการพัฒนา และการวัดและ
ประเมินผล ดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อการเจริญเติบโต

ขององคก์ร 
2) เพื่อพฒันาทกัษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี  
3) เพื่ อพัฒนาทักษะการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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4) เพื่อพฒันาความสามารถในการท างานรว่มกบัผูอ่ื้นและองคก์ร
สหวิชาชีพอ่ืน 

5) เพื่อพัฒนาความสามารถในการสรา้งเครือข่ายการท างานทัง้
ภายในและภายนอกวิชาชีพ 

สาระการพัฒนา ประกอบดว้ย 
1) ความเชื่อมั่นต่อองคก์ร 
2) ทศันคติที่ดีต่อองคก์ร  
3) การสื่อสารและการประสานงานในการท างาน  
4) การสรา้งทีมงานและการพฒันาทีมงาน 
5) การท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
6) การท างานรว่มกบัองคก์รสหวิชาชีพอื่น 
7) การสรา้งเครือข่ายในการท างาน  
8) การสร้า ง เครื อข่ ายกลุ่ มสถาบันการศึกษาพยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วิธีการพัฒนา ประกอบดว้ย 

1) ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพอาจารยเ์พื่อสรา้งความ
เชื่อมั่นใหก้บัทีมงานในองคก์ร  

2) ประชุมเชิงปฏิบติัการในการพฒันาทักษะการสื่อสารและการ
ประสานงานที่ดี  

3) จัดกิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการท างาน
เป็นทีมที่พงึประสงค ์ 

4) พฒันาความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศเป็นภาษาที่
สอง  

5) พัฒนาการสร้างทีมงาน ( team building) โดยใช้เกมส์หรือ
กิจกรรมเพื่อสรา้งความสามคัคีและความรกัต่อองคก์ร  

6) มอบหมายให้จัดการ เ รี ยนการสอน  แบบ IPE (Inter-
professional education: IPE)  

7) มอบหมายงานให้อาจารย์ท างานเป็นทีม (Project based) 
รว่มกบัวิชาชีพอ่ืน ๆ  
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8) เขา้ร่วมประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารท างานเป็น
ทีมระหว่างสถาบนั  

9) เข้าร่วมประชุมเสวนาเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์ในการ
ท างานกบัสถานประกอบการ  

10) ศกึษาดงูานเพื่อสรา้งเครือข่ายในการท างาน   
11) จดักลุ่มสถาบนัการศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อ

วางแผนการบริหารจัดการใหเ้หมาะสมกับบริบทของพืน้ที่และสอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ชมุชนและสงัคม 

การวัดและประเมินผล ประกอบดว้ย 
1) การประเมินทศันคติและความเชื่อมั่นต่อองคก์ร 
2) การประเมินทกัษะการสื่อสารและการประสานงานในการท างาน  
3) การประเมินศกัยภาพทีมงาน 
4) การประเมินความผูกพนัต่อองคก์ร (employee engagement)  
5) การประเมินการท างานแบบ IPE (Inter-professional education) 
6) การประเมินการท างานเป็นทีม 
7) การประเมินตวัชีว้ดัที่สอดคลอ้งกบัทีมงาน 
8) การประเมินการท างานเป็นทีมกบัเครือข่ายในการท างาน 

ส่วนที ่3 
ปัจจัยความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้ 

ปัจจัยความส าเร็จในการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่  21 ไปใช้พัฒนาอาจารย์พยาบาล ผู้บริหาร
สถาบนัการศกึษาพยาบาลควรศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะในแต่ละดา้น วตัถปุระสงคก์ารพฒันา 
วิธีการพฒันาและการประเมินผล เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและน าไปสูเ่ปา้หมายแห่งความส าเร็จของ
องคก์ร ซึ่งปัจจยัความส าเรจ็ มีดงันี ้

1. นโยบายมหาวิทยาลัย 
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องก าหนดยุทธศาสตร์และ

แผนการพฒันาอาจารย ์พยาบาล ตลอดจนการก ากบัติดตามดแูลและพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ไดอ้าจารยพ์ยาบาลที่มีคณุภาพและศกัยภาพ และมีคณุสมบติัสอดคลอ้งกับสภาพบริบทปรชัญา
และวิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยั 
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2. นโยบายผู้บริหาร 
ผูบ้รหิารตอ้งมีนโยบายชดัเจนและใหค้วามส าคญักบัการสง่เสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์พยาบาล โดยอยู่บนพืน้ฐานของแนวคิดวิธีการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยท์ี่มุ่งเนน้การปฏิบัติจริงและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใหค้วามส าคัญกับ
ผลลพัธข์องงานเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบในการเข่งขนั 

3. โครงสร้างการบริหารองคก์ร 
โครงสร้างการบริหารองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์สังกัด

มหาวิทยาลยัราชภฏัควรก าหนดใหม้ีหน่วยงานพฒันาบุคลากรในโครงสรา้งการบริหารงานอย่าง
ชดัเจน มีการประเมินความตอ้งการการพฒันา การวางแผนการพฒันาทัง้ระยะสัน้และระยะยาว
และการประเมินผล อย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน 

4. การมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะ 
การมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการ
พฒันาอาจารยพ์ยาบาล กระบวนการพฒันาและการเนน้การพฒันาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องโดยให้
อาจารยพ์ยาบาลมีสว่นรว่มในทกุขัน้ตอน 

5. การสร้างแรงจูงใจ 
การสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์พยาบาลเกิดความต้องการในการ

พฒันา เช่น การสนบัสนุนทรพัยากรดา้นงบประมาณ เวลาและเทคโนโลยีที่เพียงพอ การใหร้างวลั
ตอบแทน เช่น การเลื่อนขัน้เลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและยุ ติธรรม โดยการ
พิจารณาจากผลสมัฤทธิ์ของงาน 

ตอนที ่3 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในศตวรรษที ่21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผูว้ิจัยไดน้ ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 ใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูบ้ริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 15 คน และ 2) กลุ่มอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จ านวน 15 คน ประเมินมาตรฐานดา้นความเหมาะสม (Propriety) และมาตรฐานดา้นความเป็นไป
ได ้(Feasibility) ดงัตาราง 17 
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ตาราง 17 ผลการประเมินรูปแบบดา้นความเหมาะสมและดา้นความเป็นไปได ้

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

ส่วนที ่1 
หลักการของรูปแบบ       

1. หลักการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการ
พฒันาสมรรถนะ 

4.53 0.62 มากที่สดุ 4.27 0.69 มาก 

2. หลกัการพฒันาสมรรถนะ ใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

4.60 0.62 มากที่สดุ 4.30 0.75 มาก 

3. หลกัการพฒันาสมรรถนะในยคุดิจิทลัใหท้นัต่อ
การเปล่ียนแปลงจาก Disruption World 

4.50 0.68 มากที่สดุ 4.30 0.75 มาก 

4. หลักการประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อการ
พฒันาของแต่ละรายบคุคล 

4.33 0.75 มาก 4.03 0.92 มาก 

ค่าเฉลี่ยหลักการของรูปแบบ 4.49 0.67 มาก 4.22 0.77 มาก 
วัตถุประสงคข์องรูปแบบ       

     เพื่ อ เ ป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์
พยาบาลสังกัดมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏให้มี
สมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษที่ 21 

4.47 0.68 มาก 4.27 0.74 มาก 

ส่วนที ่2 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที ่21 

1. ด้านภาวะผู้น าทางวชิาชีพ       
วัตถุประสงคก์ารพัฒนา       

1) เพื่อพฒันาคณุลกัษณะ ภาวะผูน้  าทาง
วิชาชีพ 

4.33 0.71 มาก 4.23 0.77 มาก 

2) เพื่อพฒันาทกัษะในการบรหิารจดัวาง
ทิศทางขององคก์รเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 

4.33 0.71 มาก 4.07 0.74 มาก 

3) เพื่อพฒันาความสามารถในการน าการ
ขบัเคล่ือนองคก์รเชิงรุกใหส้ามารถแข่งขนั
ไดใ้นระดบัชาติและนานาชาติ 

4.40 0.67 มาก 4.07 0.82 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

4) เพื่อพฒันาความสามารถในการสรา้งองค์
ความรูใ้หม่ทางการพยาบาลเพื่อสรา้งการ
เปล่ียนแปลงทางการศกึษาพยาบาลใน
ศตวรรษที่ 21 

4.43 0.62 มาก 4.23 0.67 มาก 

5) เพื่อพฒันาความสามารถในการวางแผนกล
ยทุธพ์ฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถเทียบเคียงกบั
ผูเ้รียนจากสถาบนัการศกึษาชัน้น าอื่น ๆ 

4.50 0.68 มากที่สดุ 4.33 0.80 มาก 

สาระการพัฒนา       
1) คณุลกัษณะผูน้  า 4.43 0.62 มาก 4.37 0.61 มาก 
2) ภาวะผูน้  าทางวิชาชีพ 4.53 0.62 มากที่สดุ 4.30 0.70 มาก 
3) การบรหิารจดัวางทศิทางขององคก์ร 4.27 0.78 มาก 4.03 0.76 มาก 
4) การขบัเคลื่อนองคก์รเชงิรุก 4.50 0.73 มากที่สดุ 4.20 0.76 มาก 
5) การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางการพยาบาล 4.53 0.62 มากที่สดุ 4.37 0.61 มาก 
6) การวางแผนกลยทุธพ์ฒันาผูเ้รียน 4.53 0.68 มากที่สดุ 4.33 0.80 มาก 

วิธีการพัฒนา       
1) ประชมุเชิงปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพ

อาจารยด์า้นภาวะผูน้  าทางวิชาชพีเพื่อสรา้ง
ความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัในระดบัชาติ
และนานาชาติ (Global Organization) 

4.27 0.74 มาก 3.97 0.92 มาก 

2) เรียนรูด้ว้ยตนเองจากประสบการณท์ี่ดีของ
ผูท้ี่ประสบความส าเรจ็ตามความเชี่ยวชาญ 
เพื่อพฒันาภาวะผูน้  าทางวิชาชีพและ
วิชาการ 

4.40 0.67 มาก 4.27 0.86 มาก 

3) การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและศกัยภาพ
องคก์ร โครงสรา้ง บทบาทและระบบการ
บรหิารจดัการการศกึษาพยาบาล
มหาวิทยาลยัราชภฏัใหม้เีอกภาพชดัเจน 
สอดคลอ้งกบับรบิทความตอ้งการของ
ประชาชนและพืน้ท่ี 

4.43 0.72 มาก 4.20 0.76 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 
4) มอบหมายโครงการ (Project assignment) 

ตามพนัธกิจที่ส  าคญัที่สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรข์ององคก์ร 

4.23 0.77 มาก 4.03 0.76 มาก 

5) สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหต้ระหนกัถึง
ความส าคญัและพรอ้มเขา้รว่มในการ
ผลกัดนัองคก์รใหส้ามารถเทียบเคียงกบั
องคก์รการศกึษาพยาบาลชัน้น าได ้

4.40 0.67 มาก 4.20 0.76 มาก 

6) ศกึษาดงูานดา้นการบรหิารองคก์ร
การศกึษาพยาบาลชัน้น าที่มีแนวปฏิบตัิที่ดี
ในการบรหิารจดัการองคก์รทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

4.30 0.83 มาก 4.07 0.86 มาก 

7) มอบหมาย OKRs (Objectives & Key 
Results) หรือก าหนดเป้าหมายและ
ดชันีชีว้ดัผลส าเรจ็ในการสรา้งองค์
ความรูใ้หม่ ท่ีสามารถเทียบเคียงกบั
สถาบนัการศกึษาชัน้น า (Benz 
marking) 

4.43 0.67 มาก 4.17 0.79 มาก 

8) ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อพฒันาศกัยภาพ
อาจารยด์า้นภาวะผูน้  าเชงิกลยทุธ ์ในการ
พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเทยีบเคยีงกบั
ผูเ้รียนจากสถาบนัการศกึษาชัน้น าอื่น ๆ 

4.37 0.80 มาก 4.17 0.91 มาก 

9) รว่มกนัระดมความคิดจากการมส่ีวนรว่ม
ของอาจารยพ์ยาบาลในการวางแผนกล
ยทุธพ์ฒันาผูเ้รยีน 

4.40 0.77 มาก 4.30 0.79 มาก 

การวัดและประเมินผล       
1) การประเมินคณุลกัษณะ และพฤติกรรม

การแสดงออกภาวะผูน้  าทางวชิาชีพ  
4.43 0.62 มาก 4.13 0.86 มาก 

2) การประเมินผลตามสภาพจรงิ 
(Authentic assessment)   

4.47 0.57 มาก 4.17 0.83 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

3) การประเมินผลจากการปฏิบตัิงาน 
(Performance Measurement) โดยเทียบ
กบัเป้าหมายที่ตัง้ไว ้ 

4.57 0.62 มากที่สดุ 4.33 0.75 มาก 

4) การประเมินจ านวนองคค์วามรูใ้หม่ทางการ
พยาบาล 

4.23 0.72 มาก 4.13 0.73 มาก 

5) การประเมินการรบัฟังเสียงจากผูม้ีส่วนรว่ม
ในการผลิตบณัฑติ (Voice of customer)   

4.40 0.77 มาก 4.20 0.92 มาก 

ค่าเฉลี่ย ด้านภาวะผู้น าทางวิชาชีพ 4.40 0.69 มาก 4.19 0.78 มาก 
2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม       
วัตถุประสงคก์ารพัฒนา       

1) เพื่อพฒันาความรูด้า้นการวิจยัทางการ
พยาบาลท่ีมคีวามทนัสมยั สามารถ
ขบัเคล่ือนนโยบายสขุภาพของประเทศได ้

4.50 0.77 มากที่สดุ 4.27 0.82 มาก 

2) เพื่อพฒันาทกัษะดา้นกระบวนการคิด
วิเคราะหแ์กปั้ญหา และพฒันานวตักรรม
ทางการพยาบาล 

4.57 0.62 มากที่สดุ 4.30 0.75 มาก 

3) เพื่อพฒันาความสามารถในการก าหนดทิศ
ทางการวจิยัทางการพยาบาลท่ีสอดรบักบั
แนวโนม้อนาคตของสขุภาพของประชาชน
ในภมูิภาคอาเซยีน 

4.53 0.77 มากที่สดุ 4.33 0.75 มาก 

4) เพื่อพฒันาความสามารถในการผลิต
ผลงานวิจยัและการเผยแพรผ่ลงานจนเป็น
ที่ยอมรบัในระดบันานาชาติ ที่มส่ีวนช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ 

4.50 0.68 มากที่สดุ 4.23 0.77 มาก 

5) เพื่อพฒันาความสามารถในการสรา้ง
เครือข่ายการท าวจิยัรว่มกบัสหวชิาชีพใน
ลกัษณะบรูณาการศาสตร ์

4.57 0.72 มากที่สดุ 4.33 0.84 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

สาระการพัฒนา       
1) ความรูด้า้นการวิจยัทางการพยาบาล 4.60 0.67 มากที่สดุ 4.43 0.81 มาก 
2) ทกัษะการคิดวิเคราะหแ์กปั้ญหา และ

พฒันานวตักรรมทางการพยาบาล 
4.53 0.73 มากที่สดุ 4.30 0.83 มาก 

3) การก าหนดทิศทางการวจิยัทางการ
พยาบาล 

4.57 0.72 มากที่สดุ 4.20 0.92 มาก 

4) การผลิตผลงานวิจยั 4.57 0.85 มากที่สดุ 4.27 1.04 มาก 
5) การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงาน 4.63 0.71 มากที่สดุ 4.33 0.95 มาก 
6) การบรูณาการศาสตรท์างการพยาบาลกบั

การวจิยัเชิงสหวิชาชีพ 
4.47 0.81 มาก 4.10 0.92 มาก 

วิธีการพัฒนา       
1) ประชมุเชิงปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพ

อาจารยด์า้นการวิจยัเก่ียวกบัการเขียน
ขอ้เสนอโครงการและขอทนุวิจยั 

4.70 0.59 มากที่สดุ 4.47 0.81 มาก 

2) เรียนรูด้ว้ยตนเองจากผลการวิจยั จาก 
Module ทาง E-learning ตามความสนใจ 

4.43 0.62 มาก 4.23 0.81 มาก 

3) ประชมุเชิงปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพ
อาจารยเ์ก่ียวกบัจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์

4.50 0.73 มากที่สดุ 4.47 0.77 มาก 

4) มอบหมายพฒันาชดุโครงการวิจยัที่ตอบ
โจทยเ์ชงินโยบาย  

4.43 0.72 มาก 4.27 0.74 มาก 

5) การมีพี่เลีย้งนกัวิจยั (Mentoring) เขียน
วิจยัระดบัเชงินโยบายดา้นสขุภาพ
และอตัลกัษณข์องสถาบนั (Project 
investigator) และมอบหมายงานวิจยั
ใหท้ า (Project assignment) โดย
สอดคลอ้งกบัความรูค้วามเชี่ยวชาญ
ของอาจารยแ์ละโคช้ในการท าวิจยั 

4.60 0.67 มากที่สดุ 4.23 0.89 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

6) เขา้รว่มประชมุสมัมนาทางการวจิยัในระดบั
นานาชาตเิพื่อดเูทรนดแ์นวโนม้การวิจยั
ทางการพยาบาล 

4.53 0.68 มากที่สดุ 4.03 0.99 มาก 

7) เขา้รว่มน าเสนอผลงานวจิยั (Open forum 
discussion) ทัง้ในระดบัสถาบนั ระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

4.53 0.68 มากที่สดุ 4.03 0.92 มาก 

8) จดัตัง้กองทนุสนบัสนนุงบประมาณเพื่อการ
วิจยัและสรา้งสรรคน์วตักรรมทางการ
พยาบาล 

4.43 0.67 มาก 3.83 1.05 มาก 

9) ท างานรว่มกบัพยาบาลวชิาชีพผูป้ฏิบตัิการ
พยาบาลขัน้สงู ( APN)/ พยาบาลวิชาชีพ
ผูช้  านาญการ/ ผูบ้รหิารในการท าวิจยั ใช้
ผลงานวิจยัพฒันาแนวปฏิบตัิทางการ
พยาบาล หรือพฒันานวตักรรมจาก
กรณีศกึษาในสถานการณจ์รงิ 

4.53 0.73 มากที่สดุ 4.13 0.81 มาก 

10)เขา้รว่มประชมุเสวนาแลกเปล่ียนองค์
ความรูใ้นการวจิยัทัง้ในระดบัชาติและ
นานาชาติ  

4.50 0.77 มากที่สดุ 4.13 0.86 มาก 

11)มอบหมายใหท้ าวิจยัรว่มกบัสหวชิาชีพ 4.53 0.68 มากที่สดุ 3.97 0.89 มาก 
12)รว่มสรา้งผลงานทางวชิาการของตนเองใน

ฐานะนกัวิชาการทางคลินิก (Clinical 
scholarship) ของอาจารยร์ว่มกบัสห
วิชาชีพในหนว่ยบรกิารสขุภาพ 

4.43 0.77 มาก 4.10 0.88 มาก 

13)สรา้งเครือขา่ยความรว่มมือกบัตา่งประเทศ
ในเรื่องการวิจยัและพฒันานวตักรรมที่
เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

4.47 0.68 มาก 3.70 0.95 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

การวัดและประเมินผล        
1) การประเมินสมรรถนะดา้นการวจิยัและ

พฒันานวตักรรม 
4.47 0.81 มาก 4.23 0.89 มาก 

2) การประเมินผลงานวจิยัที่ไดร้บัการตีพิมพ์
เผยแพรใ่นวารสาร (Article accepted in 
International or TCI1 Journal)   

4.43 0.72 มาก 4.27 0.90 มาก 

3) การประเมินผลงานนวตักรรมหรอื
ทรพัยสิ์นทางปัญญา สิทธิบตัร อนุ
สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ  

4.17 1.08 มาก 3.77 1.25 มาก 

4) การประเมินผลงานวจิยัที่เป็น First 
author หรือ Corresponding author หรือ
หวัหนา้โครงการวิจยั (Project 
investigator) 

4.40 0.77 มาก 4.33 0.75 มาก 

5) การประเมินรายการงานวจิยัที่ไดร้บัการ
อา้งองิ (Citation) หรือคา่ H-index   

4.37 0.85 มาก 4.03 0.92 มาก 

6) การประเมินทนุวิจยัที่ไดร้บัจากแหล่งทนุ
ภายในหรือภายนอกสถาบนั  

4.30 0.83 มาก 4.13 0.81 มาก 

ค่าเฉลี่ย ด้านการวิจัยและ
นวตักรรม 

4.49 0.74 มาก 4.04 0.88 มาก 

3. ด้านการปรับตวัในยุคพหวุัฒนธรรม       
วัตถุประสงคก์ารพัฒนา       

1) เพื่อพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
แนวคิดการจดัการศกึษาตามแนวพหุ
วฒันธรรมที่เก่ียวกบัความแตกตา่งทาง
เชือ้ชาติ ศาสนาและวฒันธรรมของผูเ้รียน 

4.50 0.68 มากที่สดุ 4.30 0.83 มาก 

2) เพื่อพฒันาความรูด้า้นมานษุยวทิยา
สขุภาพและความเจ็บป่วยของมนษุยท์ี่มี
ลกัษณะเฉพาะ มีความหลากหลายและ
แตกตา่งทางพหวุฒันธรรม 

4.43 0.77 มาก 4.37 0.76 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

3) เพื่อพฒันาทกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพ มี
ความเขา้ใจในความเป็นปัจเจกบคุคลของ
ผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างทางพหุ
วฒันธรรม 

4.43 0.72 มาก 4.40 0.67 มาก 

4) เพื่อพฒันาทศันคตใิหย้อมรบัความคดิเห็น 
ความเชื่อและวฒันธรรมที่แตกตา่ง 

4.50 0.68 มากที่สดุ 4.40 0.67 มาก 

5) เพื่อพฒันาความสามารถในการวิเคราะห์
และจดัการกบัสถานการณท์ี่เกิดขึน้ใน
บรบิทของความหลากหลายทาง
วฒันธรรม 

4.47 0.68 มาก 4.30 0.83 มาก 

สาระการพัฒนา       
1) ความรูใ้นการจดัการศกึษาตามแนวพหุ

วฒันธรรม 
4.50 0.77 มากที่สดุ 4.33 0.71 มาก 

2) ความรูด้า้นมานษุยวิทยาสขุภาพและ
ความเจ็บป่วยของมนษุย ์

4.53 0.57 มากที่สดุ 4.30 0.65 มาก 

3) ทกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพ 4.60 0.62 มากที่สดุ 4.43 0.72 มาก 
4) การเขา้ใจในความเป็นปัจเจกบคุคล 4.60 0.62 มากที่สดุ 4.43 0.67 มาก 
5) ทศันคติกบัความเห็นต่างทางพหุ

วฒันธรรม 
4.57 0.62 มากที่สดุ 4.43 0.67 มาก 

6) การวเิคราะหแ์ละการจดัการกบั
สถานการณ ์

4.50 0.63 มากที่สดุ 4.40 0.62 มาก 

วิธีการพัฒนา       
1) ประชมุเชิงปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพ

อาจารยด์า้นการจดัการศกึษาตามแนวพหุ
วฒันธรรม 

4.47 0.62 มาก 4.33 0.66 มาก 

2) เขา้รว่มประชมุเสวนาเก่ียวกบัการจดัการ
ทางการพยาบาลท่ีมีความตา่ง 

4.43 0.62 มาก 4.27 0.64 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

3) รว่มงานกบัเพื่อนรว่มวิชาชีพชาวต่างชาติ
เพื่อปรบัตวักบัวฒันธรรมที่แตกตา่งางพหุ
วฒันธรรม 

4.47 0.62 มาก 4.00 0.87 มาก 

4) เรียนรูด้ว้ยตนเองจากสื่อท่ีเก่ียวกบัการ
แชรเ์รื่องราวลกัษณะการเจ็บป่วยและ
วฒันธรรมในบรบิทที่แตกตา่งกนั 

4.33 0.75 มาก 4.37 0.61 มาก 

5) ศกึษาดงูานจากสถาบนัการศกึษาที่มี
ความตา่งทางพหวุฒันธรรม 

4.43 0.67 มาก 4.17 0.83 มาก 

6) มายใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสรมิการเรียนรูก้ารพยาบาลตา่ง
วฒันธรรมในภาคปฏิบตัิการพยาบาล 

4.47 0.62 มาก 4.27 0.69 มาก 

7) เขา้รว่มประชมุสมัมนาแลกเปล่ียน
ประสบการณก์บัอาจารยพ์ยาบาลใน
บรบิทต่างพหวุฒันธรรม 

4.50 0.57 มากที่สดุ 4.27 0.74 มาก 

8) แลกเปล่ียนอาจารยร์ะหว่าง
สถาบนัการศกึษาพยาบาลท่ีมคีวามตา่ง
ทางพหวุฒันธรรม 

4.47 0.62 มาก 4.10 0.84 มาก 

9) การเรียนรูจ้ากการปฏิบตัจิรงิในพืน้ท่ี
ชมุชนท่ีมคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม
ผ่านการใหบ้รกิารวิชาการ 

4.50 0.57 มากที่สดุ 4.33 0.66 มาก 

10) ประชมุเชิงปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพ
อาจารยเ์ก่ียวกบัการพฒันากรอบ
ความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) 
โดยบ่มเพาะกรอบความคิดแบบเติบโต 
ปรบัทศันคติ ใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู ้
และเปิดกวา้งกบัความหลากหลายที่
แตกตา่ง 

4.53 0.57 มากที่สดุ 4.17 0.87 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

11) วิเคราะหก์รณีศกึษาจากสถานการณท์ี่
เก่ียวกบัปัญหาทางพหวุฒันธรรมและ
รว่มกนัก าหนดแนวทางการแกไ้ข 

4.47 0.57 มาก 4.27 0.69 มาก 

การวัดและประเมินผล       
1) การประเมินความรูเ้ก่ียวกบัการจดั

การศกึษาตามแนวพหวุฒันธรรม 
4.47 0.57 มาก 4.20 0.61 มาก 

2) การประเมินความรูเ้ก่ียวกบัมานษุยวิทยา
สขุภาพและความเจ็บป่วยในเชิงพหุ
วฒันธรรม 

4.30 0.65 มาก 4.20 0.61 มาก 

3) การประเมินพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
ท างาน 

4.37 0.61 มาก 4.17 0.64 มาก 

4) การประเมินชดุความคดิ 3 มิติ คอื การรู ้
คิด อารมณแ์ละพฤติกรรม  

4.43 0.62 มาก 4.23 0.62 มาก 

5) การประเมินผลการวเิคราะหก์รณีศกึษา
จากสถานการณ ์

4.47 0.62 มาก 4.30 0.59 มาก 

ค่าเฉลี่ย ด้านการปรับตัวในยคุพหุ
วัฒนธรรม 

4.47 0.64 มาก 4.28 0.68 มาก 

4. ด้านการปฏิบัตกิารพยาบาล       
วัตถุประสงคก์ารพัฒนา       

1) เพื่อพฒันาความรูท้างศาสตรแ์ละศิลป์
การสอนทางการพยาบาลในคลินิก 

4.60 0.62 มากที่สดุ 4.47 0.62 มาก 

2) เพื่อพฒันาความเชี่ยวชาญทางการ
ปฏิบตัิการพยาบาลทางคลินิก (Faculty 
practice) 

4.63 0.61 มากที่สดุ 4.43 0.72 มาก 

3) เพื่อพฒันาความสามารถในการวางแผน
รูปแบบการสอนภาคปฏิบตัิการพยาบาล
ในรูปแบบใหม ่

4.60 0.62 มากที่สดุ 4.37 0.71 มาก 

4) เพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการ
เรียนรูเ้ชงิบวกในคลินิก  

4.50 0.63 มากที่สดุ 4.23 0.77 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

5) เพื่อพฒันาความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชป้ระสบการณจ์ากการนิเทศ
การปฏิบตัิการพยาบาลมาใชใ้นการเรียน
การสอน 

4.53 0.62 มากที่สดุ 4.43 0.62 มาก 

สาระการพัฒนา       
1) ศาสตรแ์ละศิลป์การสอนทางการพยาบาล

ในคลินิก 
4.53 0.62 มากที่สดุ 4.43 0.67 มาก 

2) ทกัษะการปฏิบตัิการพยาบาลทางคลินิก  4.63 0.61 มากที่สดุ 4.43 0.67 มาก 
3) การวางแผนการสอนภาคปฏิบตัใินยคุ

สงัคมปกติวิถีใหม ่
4.60 0.62 มากที่สดุ 4.43 0.67 มาก 

4) การจดัการเรียนรูเ้ชิงบวกในคลินิก 4.50 0.63 มากที่สดุ 4.33 0.71 มาก 
5) การประยกุตใ์ชป้ระสบการณจ์ากการ

นิเทศมาใชใ้นการเรียนการสอน  
4.53 0.62 มากที่สดุ 4.47 0.68 มาก 

วิธีการพัฒนา       
1) ประชมุเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกบัศาสตรแ์ละ

ศิลป์การสอนทางการพยาบาล/ พยาบาล
ศาสตรศ์กึษา (Nursing education) 

4.53 0.68 มากที่สดุ 4.37 0.85 มาก 

2) ประชมุเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกบัพฒันา
ศกัยภาพอาจารยด์า้นการใหบ้รกิาร
พยาบาลแบบองคร์วม (Holistic care) 

4.50 0.63 มากที่สดุ 4.37 0.76 มาก 

3) จบัคู่กบัอาจารยพ์ี่เลีย้งที่ตรงกบัความ
เชี่ยวชาญในการขึน้ฝึกปฏิบตัิทางคลินิก 

4.57 0.56 มากที่สดุ 4.43 0.62 มาก 

4) ฝึกปฏิบตัิจรงิในคลินิกและการฝึกปฏิบตัิ
จากการจ าลองสถานการณเ์สมือนจรงิ 
(Procedure simulation) 

4.60 0.56 มากที่สดุ 4.43 0.67 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

5) ท างานรว่มกบัพยาบาลวชิาชีพผู้
ปฏิบตัิการพยาบาลขัน้สงู ( APN)/ 
พยาบาลวิชาชีพผูช้  านาญการ/ ผูบ้รหิาร
ในการพฒันารูปแบบบรหิารพยาบาล 
คณุภาพงานบรกิารพยาบาลเพื่อ
ผูร้บับรกิารกลุ่มเปา้หมาย 

4.57 0.62 มากที่สดุ 4.33 0.71 มาก 

6) มอบหมายการวางแผนรูปแบบการสอน
ภาคปฏิบตัิที่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
และสงัคมปกติวิถีใหม ่

4.57 0.56 มากที่สดุ 4.43 0.62 มาก 

7) รว่มถอดบทเรียนในการสอนบนคลินิกให้
สอดคลอ้งกบัยคุสงัคมปกตวิิถีใหม่ 

4.57 0.56 มากที่สดุ 4.33 0.66 มาก 

8) เขา้รว่มประชมุวชิาการเพื่อศกึษารูปแบบ
วิธีการการจดัการเรียนรูใ้นคลินิกที่
หลากหลาย 

4.57 0.62 มากที่สดุ 4.40 0.72 มาก 

9) รว่มมือกบัพยาบาลวิชาชีพในคลินิก
จดัการเรียนรูเ้ชิงบวก 

4.47 0.62 มาก 4.30 0.65 มาก 

10) เขา้รว่มประชมุเสวนาเก่ียวกบัการแบ่งปัน
ความรู ้(Knowledge Sharing) 
แลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างบคุคลหรือกลุ่ม
ตามความเชี่ยวชาญทางคลินิกในการ
จดัการเรียนการสอน 

4.60 0.56 มากที่สดุ 4.40 0.62 มาก 

11) ระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนรูจ้ากการ
ปฏิบตัิการพยาบาล น าความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 

4.60 0.56 มากที่สดุ 4.43 0.67 มาก 

การวัดและประเมินผล       
1) การประเมินการนิเทศการสอนการปฏิบตัิ

ทางคลินิก  
4.57 0.62 มากที่สดุ 4.40 0.72 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

2) การประเมินพฤติกรรมการใหบ้รกิาร
พยาบาลในคลินิก 

4.53 0.57 มากที่สดุ 4.37 0.66 มาก 

3) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบตักิาร
พยาบาลในคลินิก  

4.57 0.56 มากที่สดุ 4.37 0.71 มาก 

4) การประเมินทกัษะการปฏิบตัิการพยาบาล 
(Procedure)   

4.47 0.73 มาก 4.33 0.80 มาก 

5) การประเมินแผนการสอนภาคปฏิบตัิการ
พยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัสงัคมปกติวถีิใหม่ 

4.53 0.62 มากที่สดุ 4.33 0.75 มาก 

6) การประเมินรูปแบบวิธีการจดัการเรียน
การสอนในคลินิก 

4.57 0.56 มากที่สดุ 4.40 0.72 มาก 

7) การประเมินการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบตัิการพยาบาล 

4.60 0.56 มากที่สดุ 4.37 0.71 มาก 

ค่าเฉลี่ย ด้านการปฏิบตักิาร
พยาบาล 

4.55 0.61 มากที่สดุ 4.38 0.70 มาก 

5. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี       
วัตถุประสงคก์ารพัฒนา       

1) เพื่อพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมเชิงวิชาการ 4.53 0.62 มากที่สดุ 4.30 0.79 มาก 
2) เพื่อพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครูและ

จรรยาบรรณวชิาชีพพยาบาล 
4.60 0.56 มากที่สดุ 4.40 0.77 มาก 

3) เพื่อพฒันาทกัษะในการวิเคราะหแ์ละ
ตดัสินใจบนพืน้ฐานของคณุธรรม 
จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 

4.63 0.55 มากที่สดุ 4.47 0.68 มาก 

4) เพื่อพฒันาความสามารถในการให้
ค าปรกึษาแก่พยาบาลวชิาชีพในการ
ปกป้องและรกัษาไวซ้ึ่งสิทธิที่เก่ียวขอ้งกบั
สขุภาพและการรกัษาพยาบาลของผูป่้วย 

4.57 0.56 มากที่สดุ 4.43 0.72 มาก 

 
 



  202 

ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

5) เพื่อพฒันาความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายทางสขุภาพ
ที่เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

4.53 0.57 มากที่สดุ 4.37 0.71 มาก 

สาระการพัฒนา       

1) คณุธรรมจรยิธรรมเชงิวชิาการ 4.67 0.54 มากที่สดุ 4.50 0.73 มากที่สดุ 

2) จรรยาบรรณวชิาชีพครู 4.70 0.53 มากที่สดุ 4.50 0.73 มากที่สดุ 

3) จรรยาบรรณวชิาชีพพยาบาล 4.67 0.60 มากที่สดุ 4.53 0.68 มากที่สดุ 

4) ทกัษะในการวิเคราะหแ์ละการตดัสินใจ  4.57 0.62 มากที่สดุ 4.43 0.67 มาก 

5) การใหค้  าปรกึษา 4.53 0.62 มากที่สดุ 4.37 0.71 มาก 

6) ความรูเ้ก่ียวกบันโยบายสขุภาพ  4.57 0.56 มากที่สดุ 4.37 0.66 มาก 

วิธีการพัฒนา       
1) ประชมุเชิงปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพ

อาจารยเ์ก่ียวกบัการสรา้งเสรมิคณุธรรม
จรยิธรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพจาก
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

4.60 0.56 มากที่สดุ 4.40 0.77 มาก 

2) ประชมุเชิงปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพ
อาจารยเ์ก่ียวกบัการตดัสินใจเชิงจรยิธรรม
ทางการพยาบาล 

4.53 0.62 มากที่สดุ 4.33 0.80 มาก 

3) ประชมุเชิงปฏิบตัิการโดยการวเิคราะห์
กรณีศกึษาจากสถานการณห์รือประเด็น
ความขดัแยง้ทางจรยิธรรมทางการ
พยาบาล (Ethical dilemma) เพื่อให้
อาจารยส์ะทอ้นคิดในสถานการณจ์ าลอง
และตดัสินใจตามขอ้เทจ็จรงิและการใช้
เหตผุลเชงิจรยิธรรม (moral reasoning) 

4.57 0.62 มากที่สดุ 4.37 0.71 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

4) เลือกประเด็นปัญหาทางการพยาบาล ใช้
ค  าถามกระตุน้ใหอ้าจารยใ์ครค่รวญ แสดง
ความคิดเห็นและมองในมมุมองที่
หลากหลาย 

4.50 0.63 มากที่สดุ 4.27 0.69 มาก 

5) เรียนรูด้ว้ยตนเองและตดิตามเรื่องราว
เก่ียวกบัประเด็นขดัแยง้ทางจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพของพยาบาลวิชาชีพ 
เพื่อน ามาประยกุตเ์ป็นบทเรียนถา่ยทอด
ใหก้บัพยาบาลวชิาชีพ 

4.40 0.62 มาก 4.23 0.72 มาก 

6) เขา้รว่มประชมุเสวนาเก่ียวกบันโยบาย
ทางสขุภาพท่ีเป็นไปตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

4.40 0.67 มาก 4.20 0.84 มาก 

การวัดและประเมินผล       
1) การประเมินพฤติกรรมอาจารยด์า้น

จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีในการ
ท างาน  

4.50 0.63 มากที่สดุ 4.27 0.82 มาก 

2) การประเมินทางจิตวิทยา  4.17 0.79 มาก 3.93 0.82 มาก 
3) การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  4.43 0.67 มาก 4.23 0.77 มาก 
4) การประเมินทกัษะในการวเิคราะหแ์ละ

การตดัสินใจเชิงจรยิธรรม 
4.47 0.62 มาก 4.17 0.83 มาก 

5) การประเมินผลการวเิคราะหก์รณีศกึษา  4.47 0.62 มาก 4.30 0.70 มาก 
6) ประเมินความสามารถในการใหเ้หตผุล

ทางคลินิกในขณะปฏิบตัิการพยาบาลจรงิ 
4.50 0.63 มากที่สดุ 4.30 0.70 มาก 

7) การประเมินทกัษะการใหค้  าปรกึษา  4.33 0.71 มาก 4.10 0.80 มาก 
8) การประเมินความสามารถในการ

แกปั้ญหาความขดัแยง้ทางจรยิธรรม  
4.47 0.62 มาก 4.20 0.84 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

9) การประเมินพฤติกรรมในการแสดงออก
เชิงนโยบายในการท างาน 

4.37 0.66 มาก 4.13 0.86 มาก 

ค่าเฉลี่ย ด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.51 0.62 มากที่สดุ 4.00 0.75 มาก 

6. ด้านการพัฒนาหลกัสตูรและจัดการ
เรียนรู้ 

      

วัตถุประสงคก์ารพัฒนา       
1) เพื่อพฒันาความสามารถในการพฒันา

หลกัสตูรที่มีความเป็นสากล  
4.50 0.63 มากที่สดุ 4.23 0.77 มาก 

7) เพื่อพฒันาความสามารถในการประกนั
คณุภาพหลกัสตูรในระดบัอาเซียน (AUN-
QA) 

4.47 0.68 มาก 4.20 0.84 มาก 

2) เพื่อพฒันาความสามารถในการจดั
สภาพแวดลอ้มในการเรียนรูท้ี่ทนัสมยั 

4.53 0.68 มากที่สดุ 4.33 0.66 มาก 

3) เพื่อพฒันาความสามารถในการจดัหา
ทรพัยากรการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 

4.53 0.68 มากที่สดุ 4.30 0.70 มาก 

4) เพื่อพฒันาความสามารถในการออกแบบ
และพฒันาเครื่องมือวดัและประเมินผล
ทางการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
จรงิในศตวรรษที่ 21 

4.53 0.68 มากที่สดุ 4.30 0.75 มาก 

สาระการพัฒนา       

1) การพฒันาหลกัสตูร  4.57 0.62 มากที่สดุ 4.37 0.76 มาก 

2) การประกนัคณุภาพหลกัสตูร  (AUN-QA) 4.50 0.63 มากที่สดุ 4.31 0.71 มาก 

3) การจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู ้ 4.57 0.56 มากที่สดุ 4.30 0.70 มาก 

4) การจดัหาทรพัยากรส่ิงสนบัสนนุการ
เรียนรู ้

4.63 0.55 มากที่สดุ 4.33 0.71 มาก 

5) การออกแบบและพฒันาเครื่องมอืวดัและ
ประเมินผลทางการพยาบาล 

4.60 0.56 มากที่สดุ 4.33 0.75 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

วิธีการพัฒนา       
1) ประชมุเชิงปฏิบตัิการในการพฒันา

หลกัสตูรที่มีคณุภาพ ทนัสมยัได้
มาตรฐานสากล 

4.53 0.62 มากที่สดุ 4.37 0.85 มาก 

2) รว่มกนัปรบัปรุงหลกัสตูรและวิธีการ
จดัการเรียนรูท้ี่มคีวามยดืหยุ่น 
หลากหลาย เพื่อพฒันาศกัยภาพและขีด
ความสามารถของพยาบาลวชิาชพีใหม้ี
ทกัษะ ความรูค้วามสามารถ และ
สมรรถนะพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลงและ
การแข่งขนัอย่างเสร ี

4.53 0.57 มากที่สดุ 4.23 0.77 มาก 

3) ศกึษาดงูานจากสถาบนัการศกึษา
พยาบาลท่ีมชีื่อเสียงในการพฒันา
หลกัสตูรที่มีความเป็นสากล 

4.47 0.62 มาก 4.20 0.76 มาก 

4) ประชมุเชิงปฏิบตัิการเรื่อง เกณฑแ์ละ
ระบบการประเมินคณุภาพ AUN-QA 

4.50 0.63 มากที่สดุ 4.27 0.69 มาก 

5) ประชมุเชิงปฏิบตัิการเรื่อง การจดัการ
ศกึษาพยาบาลแบบ Outcome-based 
Education 

4.53 0.57 มากที่สดุ 4.33 0.75 มาก 

6) พฒันาระบบการประกนัคณุภาพทาง
การศกึษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็งใหก้บัการศกึษาพยาบาล 

4.53 0.57 มากที่สดุ 4.20 0.71 มาก 

7) เขา้รว่มประชมุเสวนาเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรูก้ารจดัสภาพแวดลอ้มในการสอนท่ี
ทนัสมยักบัองคก์รวชิาชีพและองคก์รที่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการผลิตบณัฑิตทัง้ใน
ระดบัชาติและนานาชาต ิ

4.47 0.62 มาก 4.13 0.81 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

8) เปิดช่องทางในการจดัสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรูอ้ย่างไรข้ีดจ ากดัเพื่อใหส้อดรบักบั
ผูเ้รียนทกุชว่งวยั 

4.40 0.67 มาก 4.10 0.84 มาก 

9) ศกึษาดงูานจากศนูยท์รพัยากรการเรียนรู ้
ทางการพยาบาลท่ีทนัสมยั (LRC: 
Learning resource center) จาก
สถาบนัการศกึษาพยาบาลชัน้น า (Best 
practice) ทัง้ในและตา่งประเทศ 

4.40 0.72 มาก 4.30 0.75 มาก 

10)มอบหมายการเขียนโครงการเพื่อขอทนุ
สนบัสนนุทรพัยากรการเรยีนรูท้างการ
พยาบาล 

4.27 0.74 มาก 4.03 0.76 มาก 

11)ประชมุเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกบัการ
ออกแบบการพฒันาเครื่องมือวดัและการ
ประเมินผลทางการพยาบาล 

4.43 0.77 มาก 4.30 0.75 มาก 

การวัดและประเมินผล       
1) การประเมินหลกัสตูรที่มีความเป็นสากล  4.50 0.63 มากที่สดุ 4.13 0.86 มาก 
2) การประเมินหลกัสตูรที่ไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานระดบัอาเซียน AUN-QA  
4.53 0.62 มากที่สดุ 4.13 0.86 มาก 

3) การประเมินสมรรถนะการจดั
สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู ้

4.50 0.57 มากที่สดุ 4.30 0.75 มาก 

4) การประเมินทรพัยากรการเรียนรูท้างการ
พยาบาล 

4.57 0.62 มากที่สดุ 4.33 0.80 มาก 

5) การประเมินแนวปฏิบตัิที่ดใีนการใช้
ทรพัยากรการเรียนรูท้างการพยาบาล 

4.53 0.57 มากที่สดุ 4.23 0.77 มาก 

6) การประเมินความเป็นเลิศของศนูย์
ทรพัยากรการเรียนรูท้างการพยาบาล 

4.43 0.62 มาก 4.10 0.80 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

7) การประเมินการออกแบบเครื่องมือวดัและ
การประเมินผลทางการพยาบาล  

4.47 0.62 มาก 4.27 0.78 มาก 

8) การประเมินคณุภาพของเครื่องมอืวดัและ
ประเมินผลที่ออกแบบ 

4.47 0.62 มาก 4.30 0.75 มาก 

   ค่าเฉลี่ย ด้านการพัฒนาหลกัสูตรและ
จัดการเรียนรู้ 

4.49 0.62 มาก 4.11 0.73 มาก 

7. ด้านการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดจิิทัล       
วัตถุประสงคก์ารพัฒนา       

1) เพื่อพฒันาความรูใ้หเ้ท่าทนัเทคโนโลยี
ดิจิทลั  

4.57 0.56 มากที่สดุ 4.40 0.67 มาก 

2) เพื่อพฒันาทกัษะในการใชส่ื้อเทคโนโลยี
ดิจิทลั  

4.60 0.56 มากที่สดุ 4.37 0.66 มาก 

3) เพื่อพฒันาความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการจดัการ
เรียนการสอน 

4.63 0.55 มากที่สดุ 4.43 0.62 มาก 

4) เพื่อพฒันาทกัษะการใชส่ื้อการจดัการ
เรียนรูแ้นวใหม่ทางการพยาบาล  

4.53 0.57 มากที่สดุ 4.37 0.66 มาก 

5) เพื่อพฒันาทกัษะในการใชโ้ปรแกรมการ
สอนออนไลน ์ 

4.60 0.56 มากที่สดุ 4.40 0.62 มาก 

สาระการพัฒนา       
1) ความรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีดิจิทลั  4.50 0.68 มากที่สดุ 4.37 0.71 มาก 
2) ทกัษะการใชส่ื้อเทคโนโลยีดิจิทลั  4.53 0.62 มากที่สดุ 4.33 0.66 มาก 
3) การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัในการ

จดัการเรียนการสอน 
4.63 0.55 มากที่สดุ 4.43 0.67 มาก 

4) ทกัษะการใชส่ื้อการจดัการเรียนรูแ้นวใหม่
ทางการพยาบาล 

4.53 0.57 มากที่สดุ 4.40 0.67 มาก 

5) ทกัษะการใชโ้ปรแกรมการสอนออนไลน ์ 4.57 0.62 มากที่สดุ 4.40 0.67 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

วิธีการพัฒนา       
1) ประชมุเชิงปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพ

อาจารยใ์หรู้เ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจทิลัในการ
จดัการเรียนรูท้างการพยาบาล 

4.60 0.56 มากที่สดุ 4.43 0.67 มาก 

2) ประชมุเชิงปฏิบตัิการการใชส่ื้อการจดัการ
เรียนรูแ้นวใหม่และการใชโ้ปรแกรมการ
สอนออนไลน ์

4.60 0.56 มากที่สดุ 4.43 0.67 มาก 

3) การอบรมเชิงปฏิบตักิารในการจดัการ
เรียนการสอน แบบ Flip Classroom และ 
MOOC (Massive Open Online 
Courses) 

4.53 0.62 มากที่สดุ 4.30 0.75 มาก 

4) เขา้รว่มประชมุเชงิวชิาการเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการ
จดัการเรียนการสอนจากเวทีการประชมุ
วิชาการในระดบันานาชาติ 

4.47 0.73 มาก 4.20 0.84 มาก 

5) ฝึกการใชร้ะบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการศกึษาพยาบาลท่ีทนัสมยั 
สนองตอบความตอ้งการของผูเ้รยีนอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

4.50 0.68 มากที่สดุ 4.27 0.82 มาก 

6) สอนงาน (Coaching) ดา้นทกัษะการใช้
ส่ือการจดัการเรยีนรูแ้นวใหม่ทางการ
พยาบาล 

4.53 0.62 มากที่สดุ 4.30 0.75 มาก 

7) ประชมุเชิงปฏิบตัิการเรื่อง การจดัท าส่ือ
การสอนเสมือนจรงิ (Augmented 
Reality: AR) ส่ือเทคโนโลยีสถานการณ์
เสมือนจรงิ (Virtual Reality: VR) 

4.57 0.56 มากที่สดุ 4.20 0.84 มาก 

8) สอนงาน (Coaching) ดา้นทกัษะการใช้
โปรแกรมการสอนออนไลน ์

4.60 0.56 มากที่สดุ 4.33 0.80 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

การวัดและประเมินผล       
1) การประเมินความรูท้างเทคโนโลยีดิจิทลั

ในการสอนทางการพยาบาล 
4.53 0.62 มากที่สดุ 4.33 0.71 มาก 

2) การประเมินทกัษะการใชส่ื้อเทคโนโลยี
ดิจิทลัทางการพยาบาล  

4.57 0.62 มากที่สดุ 4.37 0.66 มาก 

3) การประเมินพฤติกรรมการสอน 4.50 0.57 มากที่สดุ 4.33 0.71 มาก 
4) การประเมินโจทยส์ถานการณ ์(Scenario) 

ส่ือการสอนหรือแพลตฟอรม์ที่อาจารย์
พฒันาขึน้เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนและ
การน าไปใช ้ 

4.60 0.56 มากที่สดุ 4.47 0.68 มาก 

5) การประเมินทกัษะการใชส่ื้อการจดัการ
เรียนรูแ้นวใหม่ทางการพยาบาล 

4.53 0.62 มากที่สดุ 4.40 0.67 มาก 

6) การประเมินผลจากสภาพจรงิ  4.53 0.68 มากที่สดุ 4.30 0.83 มาก 
7) การประเมินการการใชส่ื้อ เทคโนโลยี

ดิจิทลัในการเรียนการสอน  
4.53 0.57 มากที่สดุ 4.27 0.78 มาก 

8) การประเมินทกัษะการใชโ้ปรแกรมการ
สอนออนไลน ์

4.53 0.57 มากที่สดุ 4.30 0.75 มาก 

9) การประเมินทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั
และซอฟตแ์วรใ์นการจดัการเรียนการสอน  

4.50 0.63 มากที่สดุ 4.20 0.76 มาก 

ค่าเฉลี่ย ด้านการรู้เท่าทนั
เทคโนโลยดีิจทิัล 

4.55 0.60 มากที่สดุ 4.34 0.71 มาก 

8. ด้านการท างานเป็นทมี       
วัตถุประสงคก์ารพัฒนา       

1) เพื่อพฒันาความเชื่อมั่นและทศันคติที่ดี
ต่อการเจรญิเติบโตขององคก์ร 

4.53 0.62 มากที่สดุ 4.33 0.71 มาก 

2) เพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารและการ
ประสานงานท่ีดี  

4.67 0.54 มากที่สดุ 4.43 0.67 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

3) เพื่อพฒันาทกัษะการสรา้งและพฒันา
ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.60 0.56 มากที่สดุ 4.33 0.71 มาก 

4) เพื่อพฒันาความสามารถในการท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่นและองคก์รสหวิชาชพีอื่น 

4.60 0.62 มากที่สดุ 4.33 0.71 มาก 

5) เพื่อพฒันาความสามารถในการสรา้ง
เครือข่ายการท างานทัง้ภายในและ
ภายนอกวชิาชีพ 

4.53 0.62 มากที่สดุ 4.23 0.72 มาก 

สาระการพัฒนา       
1) ความเชื่อมั่นต่อองคก์ร 4.50 0.73 มากที่สดุ 4.37 0.76 มาก 
2) ทศันคติที่ดตี่อองคก์ร  4.63 0.55 มากที่สดุ 4.40 0.72 มาก 
3) การส่ือสารและการประสานงานในการ

ท างาน  
4.63 0.55 มากที่สดุ 4.47 0.73 มาก 

4) การสรา้งทมีงานและการพฒันาทีมงาน 4.63 0.61 มากที่สดุ 4.47 0.73 มาก 
5) การท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 4.67 0.54 มากที่สดุ 4.43 0.77 มาก 
6) การท างานรว่มกบัองคก์รสหวิชาชีพอื่น 4.53 0.68 มากที่สดุ 4.27 0.86 มาก 
7) การสรา้งเครือขา่ยในการท างาน  4.47 0.68 มาก 4.27 0.82 มาก 
8) การสรา้งเครือขา่ยกลุ่มสถาบนัการศกึษา

พยาบาลมหาวิทยาลยัราชภฏั 
4.50 0.68 มากที่สดุ 4.33 0.80 มาก 

วิธีการพัฒนา       
1) ประชมุเชิงปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพ

อาจารยเ์พื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บั
ทีมงานในองคก์ร 

4.50 0.63 มากที่สดุ 4.23 0.81 มาก 

2) ประชมุเชิงปฏิบตัิการในการพฒันาทกัษะ
การส่ือสารและการประสานงานที่ดี 

4.57 0.62 มากที่สดุ 4.37 0.80 มาก 

3) จดักจิกรรมหล่อหลอมพฤตกิรรมและ
วฒันธรรมการท างานเป็นทีมที่พงึประสงค ์

4.57 0.62 มากที่สดุ 4.40 0.81 มาก 

4) พฒันาความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง 

4.40 0.89 มาก 4.07 1.08 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

5) พฒันาการสรา้งทีมงาน (team building) 
โดยใชเ้กมสห์รือกจิกรรมเพื่อสรา้งความ
สามคัคีและความรกัต่อองคก์ร 

4.57 0.62 มากที่สดุ 4.27 0.82 มาก 

6) มอบหมายใหจ้ดัการเรียนการสอน แบบ 
IPE (Inter-professional education: IPE) 

4.50 0.63 มากที่สดุ 4.13 0.81 มาก 

7) มอบหมายงานใหอ้าจารยท์ างานเป็นทีม 
(Project based) รว่มกบัวิชาชีพอื่น ๆ 

4.43 0.62 มาก 4.03 0.85 มาก 

8) เขา้รว่มประชมุวชิาการเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรูก้ารท างานเป็นทีมระหว่างสถาบนั 

4.47 0.62 มาก 4.10 0.84 มาก 

9) เขา้รว่มประชมุเสวนาเก่ียวกบัการฝึก
ประสบการณใ์นการท างานกบัสถาน
ประกอบการ 

4.43 0.67 มาก 4.10 0.84 มาก 

10)ศกึษาดงูานเพื่อสรา้งเครือขา่ยในการ
ท างาน 

4.40 0.72 มาก 4.10 0.84 มาก 

11)จดักลุ่มสถาบนัการศกึษาพยาบาล
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อวางแผนการ
บรหิารจดัการใหเ้หมาะสมกบับรบิทของ
พืน้ท่ีและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชมุชนและสงัคม 

4.43 0.67 มาก 4.10 0.92 มาก 

การวัดและการประเมินผล       
1) การประเมินทศันคตแิละความเชื่อมั่นต่อ

องคก์ร 
4.47 0.62 มาก 4.30 0.75 มาก 

2) การประเมินทกัษะการส่ือสารและการ
ประสานงานในการท างาน  

4.47 0.73 มาก 4.30 0.79 มาก 

3) การประเมินศกัยภาพทีมงาน 4.43 0.72 มาก 4.30 0.79 มาก 
12)การประเมินความผกูพนัต่อองคก์ร 

(employee engagement)   
4.40 0.77 มาก 4.23 0.81 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

13)การประเมินการท างานแบบ IPE (Inter-
professional education) 

4.40 0.77 มาก 4.17 0.83 มาก 

4) การประเมินการท างานเป็นทีม 4.47 0.73 มาก 4.27 0.78 มาก 
5) การประเมินตวัชีว้ดัที่สอดคลอ้งกบัทีมงาน 4.43 0.72 มาก 4.30 0.79 มาก 
6) การประเมินการท างานเป็นทีมกบั

เครือข่ายในการท างาน 
4.43 0.72 มาก 4.27 0.82 มาก 

ค่าเฉล่ีย ดา้นการท างานเป็นทีม 4.50 0.66 มากที่สดุ 4.27 0.80 มาก 
ค่าเฉลี่ย ส่วนที ่2 4.50 0.65 มากทีสุ่ด 4.20 0.75 มาก 

ส่วนที ่3 
ปัจจัยความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช ้

1. นโยบายมหาวิทยาลยั 
     ต้องก าหนดยุทธศาสตร์และแผนการ

พัฒนาอาจารย์พยาบาล ตลอดจนการ
ก ากับติดตามดูแลและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.60 0.72 มากที่สดุ 4.27 0.82 มาก 

2. นโยบายผูบ้รหิาร 
     ตอ้งมีนโยบายชัดเจนและใหค้วามส าคญั

กับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะอาจารยพ์ยาบาลอย่างจรงิจงั 

4.50 0.86 มากที่สดุ 4.20 0.99 มาก 

3. โครงสรา้งการบรหิารองคก์ร 
     องคก์รตอ้งก าหนดใหม้ีหน่วยงานพัฒนา

บคุลากรในโครงสรา้งการบริหารงานอย่าง
ชดัเจน  

4.53 0.86 มากที่สดุ 4.23 1.00 มาก 

4. การมีส่วนรว่ม  
     ใหอ้าจารยม์ีส่วนร่วมในการออกแบบแนว

ทางการพฒันาสมรรถนะในทกุ ๆขัน้ตอน 

4.50 0.73 มากที่สดุ 4.20 0.96 มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

𝐗 SD แปลผล 𝐗 SD แปลผล 

5. การสรา้งแรงจงูใจ 
     สรา้งแรงจงูใจใหอ้าจารยพ์ยาบาลเกิด

ความตอ้งการในการพฒันาตนเอง  

4.47 0.86 มาก 4.17 1.05 มาก 

ค่าเฉลี่ย ส่วนที ่3 4.52 0.80 มากที่สดุ 4.24 0.96 มาก 

ค่าเฉลี่ย ในภาพรวม 4.50 0.70 มากที่สดุ 4.23 0.81 มาก 

 

จากตาราง 17 พบว่า หลกัการของรูปแบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 ส่วนวตัถุประสงคข์องรูปแบบ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 และหลักการของ
รูปแบบมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.77 ส่วนวตัถุประสงคข์องรูปแบบ มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 

ผลการประเมินรูปแบบดา้นความเหมาะสมพบว่า รูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.70 และเมื่อพิจารณาแนวทางการพฒันารายดา้น พบว่า ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล มี
ความเหมาะสมมากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.61 รว่มกบัดา้นการรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลั อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.55 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 และดา้นภาวะผูน้  าทางวิชาชีพ มีความเหมาะสมนอ้ยที่สดุ อยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 

ผลการประเมินรูปแบบดา้นความเป็นไปได ้พบว่า รูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ในภาพรวม มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.81 และเมื่อพิจารณาแนวทางการพฒันารายดา้น พบว่า ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล มี
ความเป็นไปไดม้ากที่สดุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
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0.70 และดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเป็นไปไดน้้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 

ส าหรบัปัจจยัความส าเรจ็ในการน ารูปแบบไปใช ้พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80 และมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96 โดยปัจจัยความส าเร็จด้าน
นโยบายมหาวิทยาลยั ที่ตอ้งก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแผนการพัฒนาอาจารยพ์ยาบาล ตลอดจน
การก ากบัติดตามดแูลและพฒันาอย่างต่อเนื่อง มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และมีความเป็นไปไดม้ากที่สุด อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82 

 



  

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

การวิจัยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
องคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์
พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และ 3) เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัราชภัฏ สามารถสรุป อภิปรายผลและให้
ขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจยั เรื่อง รูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจัยสามารถสรุปผลการวิจยั
ตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั ดงันี ้

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในศตวรรษที ่21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 8 
ดา้น ดงันี ้

1.1 ดา้นที่ 1 ประกอบดว้ยตัวแปรส าคัญ 15 ตัวแปร มีค่าน า้หนักตัวแปรใน
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.49-0.71 มีค่า Eigenvalues = 32.33 ค่ารอ้ยละของความแปรปรวน
รวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 1 = 46.18 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 46.18 และเมื่อเทียบกับค่า Eigenvalues กับองค์ประกอบอ่ืนแล้ว องค์ประกอบนี ้มี
ความส าคญัเป็นอนัดบั 1 ผูว้ิจยัตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า “ดา้นภาวะผูน้  าทางวิชาชีพ” ประกอบดว้ย 
1) การน าการขับเคลื่อนองคก์รโดยมีความเขา้ใจในความซบัซอ้นของการเจริญเติบโตในประเด็น
สุขภาพและกิจกรรมทางสุขภาพ 2) การใชก้ลยุทธ์น าการเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์ในการ
พัฒนาความรูแ้ละทักษะเชิงวิชาชีพ 3) การเผยแพร่ศาสตรท์างการพยาบาลใหเ้ป็นที่ยอมรบัของ
สังคม 4) การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การบริหารการศึกษา
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พยาบาลโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ 6) การใหข้อ้เสนอแนะแก่ผู้
ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาพยาบาล 7) การสรา้งองคค์วามรูท้ี่เป็นที่ยอมรบัในระดับสากล 
8) การวางแผนเชิงนโยบายดา้นการจัดการศึกษาพยาบาล 9) การเปิดขยายการศึกษาทางการ
พยาบาลทั้งดา้นเฉพาะทางและในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อผลิตผู้น าทางการพยาบาล 10) การ
ส่งเสริมการสรา้งทฤษฎีการพยาบาล เพื่อช่วยพฒันาองคค์วามรูใ้หม้ีหลกัวิชาการและเหตผุลเชิง
วิชาการที่สมบูรณ์ 11) การแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ทางวัฒนธรรม 12) การแสดงออกถึงการ
พฒันาวิชาชีพ สงัคมและสรา้งการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาพยาบาล 13) การสรา้งองคค์วามรูท้ี่
สะท้อนถึงปรัชญาทางการพยาบาล 14) การเป็นผู้น าทางคลินิก และ 15) การใช้กลยุทธ์ที่
หลากหลายก าหนดทิศทางการศึกษาและการปฏิบติัการพยาบาล 

1.2 ดา้นที่ 2 ประกอบดว้ยตัวแปรส าคัญ 13 ตัวแปร มีค่าน า้หนักตัวแปรใน
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.45-0.81 มีค่า Eigenvalues = 5.12 ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวม
ที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 2 = 7.31 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ 
7.31 และเมื่อเทียบกบัค่า Eigenvalues กบัองคป์ระกอบอ่ืนแลว้ องคป์ระกอบนีม้ีความส าคญัเป็น
อนัดบั 2 ผูว้ิจยัตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า “ดา้นการวิจยัและนวัตกรรม” ประกอบดว้ย 1) การพฒันา
องคค์วามรูจ้ากการท าวิจยัในชัน้เรียน 2) การท าวิจยัสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางการพยาบาล 3) การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 4) การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 5) การสรา้งนวตักรรมทางการพยาบาลจากหลกัฐานเชิงประจักษ์ 6) การน าทฤษฎี
ทางการพยาบาลไปประยุกตใ์ชร้่วมหรือบูรณาการขา้มศาสตร ์7) การประยุกตใ์ชข้อ้มูลหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล 8) การสืบค้นและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของขอ้มูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ 9) การพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลให้ทันต่อแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ 10) การสนับสนุนผูน้  าทางการศึกษา
พยาบาลให้มีบทบาทในระดับชาติหรือนานาชาติ 11) การพัฒนาองค์ความรูท้ี่ทันสมัยในการ
ปฏิบติัการพยาบาล 12) การเลือกใชน้วัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาลใหเ้กิดประโยชน ์และ  
13) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทางสขุภาพใหเ้ป็นประโยชนต่์อการปฏิบติัการพยาบาล 

1.3 ดา้นที่ 3 ประกอบดว้ยตัวแปรส าคัญ 8 ตัวแปร มีค่าน า้หนักตัวแปรใน
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.57-0.75 มีค่า Eigenvalues = 2.79 ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวม
ที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 3 = 3.98 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ 
3.98 และเมื่อเทียบกบัค่า Eigenvalues กบัองคป์ระกอบอ่ืนแลว้ องคป์ระกอบนีม้ีความส าคญัเป็น
อนัดบั 3 ผูว้ิจยัตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า “ดา้นการปรบัตวัในยุคพหุวฒันธรรม” ประกอบดว้ย 1) การ
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ท างานรว่มกบัผูท้ี่มีความเชื่อและวฒันธรรมที่แตกต่างกนัได ้2) การเรียนรูถ้ึงความหลากหลายทาง
วฒันธรรม 3) มีความไวต่อการแสดงออกทางวฒันธรรมกบับุคคลอ่ืน 4) การปรบัตวัการท างานให้
ทันต่อเหตุการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง 5) การแสดงออกถึงการปรบัตัวต่อเหตุการณข์องโลกที่
เก่ียวขอ้งกบัระบบสขุภาพ 6) การเลือกกิจกรรมการพยาบาลที่สอดคลอ้งกบัวิถีและวฒันธรรมของ
บุคคล 7) การแสดงออกถึงการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และ 8) การดูแลผู้ป่วยแบบ
ทางเลือกหรือแบบผสมผสาน 

1.4 ดา้นที่ 4 ประกอบดว้ยตัวแปรส าคัญ 7 ตัวแปร มีค่าน า้หนักตัวแปรใน
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.54-0.77 มีค่า Eigenvalues = 2.23 ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวม
ที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 4 = 3.19 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ 
3.19 และเมื่อเทียบกบัค่า Eigenvalues กบัองคป์ระกอบอ่ืนแลว้ องคป์ระกอบนีม้ีความส าคญัเป็น
อันดับ 4 ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบนี ้ว่า “ด้านการปฏิบัติการพยาบาล” ประกอบด้วย 1) การ
วางแผนรูปแบบการสอนภาคปฏิบติัการพยาบาลในคลินิกที่หลากหลาย 2) การวางแผนการสอน
ในคลินิกที่ส่งเสริมความคิดใหม่และสรา้งสรรค ์3) การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกอย่างมือ
อาชีพ 4) การแสดงออกถึงการเป็นอาจารยพ์ยาบาลที่ดีในดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 5) การใช้
สถานการณบ์นคลินิกใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้6) การใชส้ถานการณ์บนคลินิกใหผู้เ้รียนเกิดการ
สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง และ 7) การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรูเ้ชิงบวกในคลินิก 

1.5 ดา้นที่ 5 ประกอบดว้ยตัวแปรส าคัญ 5 ตัวแปร มีค่าน า้หนักตัวแปรใน
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.66-0.73 มีค่า Eigenvalues = 1.84 ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวม
ที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 5 = 2.63 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ 
2.63 และเมื่อเทียบกบัค่า Eigenvalues กบัองคป์ระกอบอ่ืนแลว้ องคป์ระกอบนีม้ีความส าคญัเป็น
อันดับ 5 ผูว้ิจัยตั้งชื่อองคป์ระกอบนีว้่า “ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ” ประกอบด้วย  
1) การพัฒนาและธ ารงไวซ้ึ่งความเป็นวิชาชีพ ความประพฤติและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 2) การ
วิเคราะห์และตัดสินใจบนพืน้ฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) การไม่
คัดลอกผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน  4) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมตาม
บทบาทของวิชาชีพ และ 5) การแสดงออกถึงการมีจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.6 ดา้นที่ 6 ประกอบดว้ยตัวแปรส าคัญ 5 ตัวแปร มีค่าน า้หนักตัวแปรใน
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.47-0.72 มีค่า Eigenvalues = 1.74 ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวม
ที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 6 = 2.49 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ 
2.49 และเมื่อเทียบกบัค่า Eigenvalues กบัองคป์ระกอบอ่ืนแลว้ องคป์ระกอบนีม้ีความส าคญัเป็น
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อนัดบั 6 ผูว้ิจยัตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า “ดา้นการจดัการเรียนรู”้ ประกอบดว้ย 1) การสรา้งกิจกรรม
และโอกาสในการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 2) การจัดสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน  
3) การอ านวยความสะดวกในการจดัประสบการณท์างการศึกษา 4) การใชเ้ทคนิควิธีการสอนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่หลากหลาย และ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัสภาพจรงิ 

1.7 ดา้นที่ 7 ประกอบดว้ยตัวแปรส าคัญ 5 ตัวแปร มีค่าน า้หนักตัวแปรใน
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.46-0.67 มีค่า Eigenvalues = 1.56 ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวม
ที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 7 = 2.22 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ 
2.22 และเมื่อเทียบกบัค่า Eigenvalues กบัองคป์ระกอบอ่ืนแลว้ องคป์ระกอบนีม้ีความส าคญัเป็น
อันดับ 7 ผูว้ิจัยตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า “ดา้นการพัฒนาหลักสูตรและรูเ้ท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล” 
ประกอบดว้ย 1) การแสดงออกถึงความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการพฒันาหลกัสตูร 2) การพฒันา
หลกัสูตรที่สอดคลอ้งกับแนวโนม้สภาพการณท์ี่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั 3) การน าหลกัสูตรไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของสถานศึกษา 4) การรูเ้ท่าทนัความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดิจิทลัสมยัใหม่ และ 5) การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัท่ีไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผูร้ว่มงาน/ผูร้บับรกิาร 

1.8 ดา้นที่ 8 ประกอบดว้ยตัวแปรส าคัญ 4 ตัวแปร มีค่าน า้หนักตัวแปรใน
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.49-0.64 มีค่า Eigenvalues = 1.34 ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวม
ที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 8 = 1.91 องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ 
1.91 และเมื่อเทียบกบัค่า Eigenvalues กบัองคป์ระกอบอ่ืนแลว้ องคป์ระกอบนีม้ีความส าคญัเป็น
อนัดบั 8 ผูว้ิจยัตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า “ดา้นการท างานเป็นทีม” ประกอบดว้ย 1) การเป็นตวักลาง
ในการประสานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพกับผูป่้วย 2) การท างานเป็นทีมที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 3) การท างานเป็นทีมร่วมกับฝ่ายการศึกษาในแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล และ  
4) การเปิดรบัฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในศตวรรษที ่21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์พยาบาลราชภัฏในศตวรรษที่  21 
ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่  

ส่วนที ่1  
1. หลกัการของรูปแบบ 
2. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ 
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ส่วนที ่2  
แนวทางการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน

ศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 
1. ดา้นภาวะผูน้  าทางวิชาชีพ  
2. ดา้นการวิจยัและนวตักรรม 
3. ดา้นการปรบัตวัในยคุพหวุฒันธรรม 
4. ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 
5. ดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. ดา้นการพฒันาหลกัสตูรและจดัการเรียนรู ้
7. ดา้นการรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลั 
8. ดา้นการท างานเป็นทีม 

ส่วนที ่3  
ปัจจยัความส าเรจ็ในการน ารูปแบบไปใช ้

3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในศตวรรษที ่21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3.1 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านความ
เหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.70 

3.2 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ดา้นความเป็นไป
ได ้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 
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อภปิรายผล 
การวิจัยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน

ศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัอภิปรายผลใน 3 ประเด็นซึ่ง
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยั ดงันี ้

1. องค์ประกอบสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษที ่21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ผลการวิจยัพบว่า 
องคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย  
8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นภาวะผูน้  าทางวิชาชีพ 2) ดา้นการวจิยัและนวตักรรม 3) ดา้นการปรบัตวัในยุค
พหุวัฒนธรรม 4) ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 5) ดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 6) ดา้น
การพฒันาหลกัสตูรและจดัการเรียนรู ้7) ดา้นการรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลั และ 8) ดา้นการท างาน
เป็นทีม เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถอภิปรายไดด้งันี ้

1.1 ดา้นภาวะผูน้  าทางวิชาชีพ อาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งแสดงออกถึงภาวะ
ผูน้  าโดยใชก้ลยทุธน์ าการขบัเคลื่อนองคก์รโดยท าความเขา้ใจในความซบัซอ้นของการเจรญิเติบโต
ในประเด็นสุขภาพ สามารถก าหนดทิศทางการศึกษาพยาบาล สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Somsap และ Varee (2019) ที่ตอ้งการใหว้ิชาชีพพยาบาลไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล เขา้ใจ
ทิศทางการผลิตบณัฑิตพยาบาลใหต้อบโจทยแ์นวโนม้การเปลี่ยนแปลงภาวะสขุภาพที่รุนแรงและ
มีความซบัซอ้น นอกจากนีอ้าจารยพ์ยาบาลจะตอ้งมีภาวะผูน้  าทางวิชาการในการสรา้งองคค์วามรู้
ใหม่ทางการพยาบาลและเป็นที่ยอมรบัในระดับสากล ใหท้ันต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมโลกที่มีผลกระทบต่อระบบสขุภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สพุิศ รุ่งเรืองศรี และอดุมรตัน ์
สงวนศิริธรรม (2558) ที่อาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งมีความสามารถในการพฒันาองคค์วามรูท้างการ
พยาบาลให้สมบูรณ์ โดยวิธีการพัฒนาคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ ดีของผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จ พัฒนาศักยภาพตนเองใหเ้กิดภาวะผูน้  าเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติสามารถเทียบเคียงกับองค์กรการศึกษาชั้นน า ซึ่งสอดคลอ้งกับการศึกษาของ 
Koskimaki et al. (2020) ที่พัฒนาความสามารถใหม้ีภาวะผูน้  าทางวิชาชีพโดยการวางแผนการ
พฒันารายบคุคล การเรียนรูด้ว้ยตนเองดว้ยการพฒันาทกัษะการใชภ้าษา (Language skills) การ
เขา้ไปมีสว่นรว่มในการประชมุ (Conference) เพื่ออพัเดทสมรรถนะ และการประสานความรว่มมือ
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ระหว่างประเทศ (International collaboration) ในการพัฒนาความสามารถดา้นภาวะผูน้  าทาง
วิชาชีพ 

1.2 ดา้นการวิจัยและนวัตกรรม อาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งมีสมรรถนะในการ
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาความรูใ้หม่ทางการพยาบาล และสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์สรา้งสรรค์
ผลงานนวัตกรรม สอดคลอ้งกับการศึกษาของ ของ ทินกร บัวชู , ณัทกวี ศิริรตัน ์และประภาพร 
เมืองแกว้ (2563) อาจารยพ์ยาบาลราชภฏัในคริสตท์ศวรรษ 2020 จะตอ้งมีความสามารถในการ
ท าวิจยัและพฒันานวตักรรมในศาสตรต์ามความเชี่ยวชาญเพื่อพฒันาวิชาชีพ และสรา้งเครือข่าย
การท าวิจัยกับองคก์รอ่ืน ๆ โดยมีวิธีการพัฒนาคือการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เก่ียวกบัการท าวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพตามระเบียบวิธีวิจยัทางสขุภาพ ซึ่งสอดคลอ้งกบั
การพฒันาสมรรถนะการวิจัยของ Cha et al. (2020) โดยการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การตีความข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลลพัธท์ี่ไดท้ าใหอ้าจารยไ์ดพ้ฒันาความรูแ้ละมีสมรรถนะดา้นการวิจยัมากขึน้ 

1.3 ดา้นการปรบัตวัในยุคพหุวฒันธรรม อาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งปรบัตัวให้
ทนัต่อเหตกุารณข์องโลกที่มีผลต่อระบบสุขภาพ สามารถเลือกกิจกรรมการพยาบาลที่สอดคลอ้ง
กบัวิถีและวฒันธรรมตามลกัษณะเฉพาะบุคคล สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Vandermause et al. 
(2021) ที่อาจารย์พยาบาลจะต้องตระหนักกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย 
สามารถเรียนรูก้ับประเด็นทางวัฒนธรรมที่อ่อนไหวเพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยในการพยาบาลกับ
ผู้ป่วยในคลินิกที่มีความหลากหลาย มีวิธีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์โดยการให้ความรูด้้าน
การศึกษาพยาบาลและการบริการตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม การวิเคราะหก์รณีศึกษาประเด็น
เก่ียวกบัปัญหาทางพหุวฒันธรรมในการบริการพยาบาล ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชลลดา ติ
ยะวิสุทธิ์ศรี, ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ และ ชมนาด วรรณพรศิริ (2559) เก่ียวกับการพยาบาลพหุ
วัฒนธรรมจะตอ้งพัฒนาความรูด้า้นมานุษยวิทยาสุขภาพและความเจ็บป่วยที่มีลกัษณะเฉพาะ
บุคคลและมีความแตกต่างกัน มีสัมพันธภาพที่ดีสามารถใชต้นเองเพื่อการบ าบัดรกัษาโดยท า
ความเขา้ใจในความเป็นบุคคล ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ครอบครวั สังคม 
เขา้ใจและยอมรบัขอ้แตกต่างทางวฒันธรรม 

1.4 ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล อาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งมีทกัษะทางคลินิก
อย่างมืออาชีพ เป็นตน้แบบที่ดีในการพยาบาล สามารถจดัสภาพแวดลอ้มในคลินิกให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สอดคล้องกันสมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลของ 
Zlatanovic (2017) โดยอาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งมีความรูท้ี่ทันสมัย มีทกัษะความสามารถในการ
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ดูแลผู้ป่วย สอดคล้องกับการศึกษาของ Salminen et al. (2021) ที่อาจารย์พยาบาลจะต้องมี
สมรรถนะสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนน าความรูจ้ากทฤษฎีและหลกัฐานเชิงประจักษ์มาประยุกตใ์ช้
ในการพยาบาล สอดคลอ้งกับแนวคิดของ อุมาสวรรค ์ชูหา และคณะ  (2562) อาจารยพ์ยาบาล
จะตอ้งมีความเชี่ยวชาญในการพยาบาลเฉพาะทางและในศาสตรก์ารสอน ซึ่งจะท าใหผู้เ้รียน
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรูแ้ละมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการเขา้ร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การมอบหมายการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในคลินิกตามความ
เชี่ยวชาญ นอกจากนีว้ิธีการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมถอดบทเรียนร่วมกับแหล่งฝึกเก่ียวกับการ
สอนในคลินิกที่สอดคลอ้งกับยุคสงัคมปกติวิถีใหม่ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Koskimaki et al. 
(2020) ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบติัการพยาบาลทางคลินิกของอาจารยพ์ยาบาล จะตอ้ง
อาศยัความร่วมมือและเครือข่ายจากแหล่งฝึกปฏิบติัการพยาบาล หรือสภาพแวดลอ้มทางคลินิก
เพื่ออพัเดทสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลของอาจารยอี์กดว้ย สอดคลอ้งกบัโปรแกรมการ
พฒันาสมรรถนะการปฏิบติัการพยาบาลของ Cha et al. (2020) โดยการสงัเกตการณก์ารสอนบน
คลินิก การเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อฝึกปฏิบติัทางคลินิกของอาจารยโ์ดยใชแ้นวทางการ
ปฏิบติัการพยาบาลทางคลินิกร่วมกับผูส้อนประจ าแหล่งฝึกในคลินิก รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์
วิธีการสอน การอภิปรายและการใหข้อ้เสนอแนะบนคลินิก 

1.5 ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย์พยาบาลจะต้อง
แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีตามบทบาทของวิชาชีพพยาบาล มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจบนพื ้นฐานของคุณธรรมได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Letourneau, Goudreau และ  Cara (2021) โดยอาจารย์พยาบาลจะต้องแสดงออกถึงการ
ใหบ้ริการพยาบาลดว้ยใจเอือ้อาทรและมีมนุษยธรรมที่ดีในการพยาบาล โดยการพฒันาศกัยภาพ
อาจารย์เก่ียวกับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล การวิเคราะห์กรณีศึกษาจาก
สถานการณ์หรือประเด็นความขัดแยง้ทางจริยธรรมทางการพยาบาลเพื่อให้อาจารยพ์ยาบาล
สะท้อนคิดในสถานการณ์จ าลองและตัดสินใจตามข้อเท็จจริงและใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่ง
สอดคลอ้งกับการศึกษาของ Salminen et al. (2016) โดยการเพิ่มความตระหนักรูท้างคุณธรรม
จริยธรรมในกลุ่มอาจารยพ์ยาบาล และพัฒนาใหม้ีพฤติกรรมที่ดีมีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะ
สามารถระบุปัญหาทางจริยธรรมที่เกิดจากการท างานและสามารถแกไ้ขปัญหาทางจริยธรรมที่
เกิดขึน้ได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Yilmaz และ Guven (2021) เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลเป็น
วิชาชีพของการใหคุ้ณค่าของมนุษย ์(Human values) ถูกคาดหวงัใหป้ฏิบติัตามกฎ ศีลธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั้นอาจารยพ์ยาบาลจะต้องไดร้ับการปลูกฝังความตระหนักรูเ้ก่ียวกับ
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คุณค่าของวิชาชีพและตระหนักถึงจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ สิ่งส าคัญจะต้องมีการวาง
แผนการพฒันาดว้ยโปรแกรมฝึกอบรมควบคู่กบัการสรา้งวฒันธรรม มีทกัษะในการแกปั้ญหาและ
ตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Megregian et al. (2021) 
เก่ียวกบัประเด็นความขัดแยง้ทางดา้นจริยธรรมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้อาจารยพ์ยาบาลจึงตอ้ง
พัฒนาความรู ้ทักษะการเจรจาต่อรองและการใชก้ลยุทธ์เพื่อใหส้ามารถตัดสินใจประเด็นทาง
จรยิธรรม การสง่เสรมิความตระหนกัรูใ้นตนเองผ่านการไตร่ตรอง การท าความเขา้ใจความแตกต่าง
ระหว่างจริยธรรม และกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และบรรทัดฐานทางสงัคม วัฒนธรรมหรือ
แนวทางการปฏิบติัในการดแูลสขุภาพ 

1.6 ดา้นการพัฒนาหลกัสูตรและจัดการเรียนรู ้อาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งจัด
สภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใชเ้ทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษาที่หลากหลาย ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดการสอนในศตวรรษที่ 21 ของ ทินกร บวัช ู(2561) 
โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูจ้ะตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูโ้ดยไม่ตอ้งสอน เน้นการลงมือ
ปฏิบติัแกปั้ญหาจากการใชส้ถานการณจ์ าลอง และการสอนที่มีบรรยากาศสง่เสริมการเรียนรูแ้บบ
สรา้งสรรคแ์ละสง่เสรมิจินตนาการโดยการต่อยอดความรูข้องผูเ้รียน ซึ่งสอดคลอ้งกบักระบวนทัศน์
ใหม่ของการศึกษาของ Harris (2018) ที่ เสนอกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้แบบสากล 
(Universal design) และกลยทุธก์ารจดัการเรียนรู ้โดยอาจารยจ์ะตอ้งน าเขา้ระบบการจดัการเรียน
การสอนแบบออนไลนผ์่านระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตใหม้ีบรรยากาศเหมือนเรียนในหอ้งเรียน เช่น 
Blackboard และ Moodle การสนบัสนนุแหลง่เรียนรูท้ี่มีความหลากหลาย (Multimodal sources) 
การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาพิเศษ (The center for applied special technology) มี
เว็บไซตท์ี่สามารถลิงคไ์ปยงัเว็บไซตอ่ื์น ๆ ได ้และมีกลยุทธเ์ชิงรุกส่งเสริมการเรียนรูด้ว้ยตนเองของ
ผูเ้รียนที่บา้นโดยการประยุกตใ์ชแ้นวคิด อ่าน ถามความหมายและถอดความ (Paraphrase) เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของผูเ้รียน โดยการจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค์
ดว้ยการเขา้ร่วมประชุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารจดัสภาพแวดลอ้มในการสอนที่ทนัสมยั มี
วิธีการจัดการเรียนรูท้ี่มีความยืดหยุ่น หลากหลายจากแหล่งทรัพยากรการเรียนรูใ้หม่ ๆ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรูท้างการพยาบาลที่ทันสมยั สอดคลอ้งกับวิธีการพฒันาสมรรถนะดา้น
การจดัการเรียนรูข้อง Koskimaki et al. (2020) อาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งสามารถจดัการเรียนรูโ้ดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นจุดศูนยก์ลาง การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล การสอนแบบจ าลองสถานการณ ์การสอน
แบบเนน้การปฏิบติั การพัฒนาโครงงานเป็นฐานในการเรียนรู ้และการสรา้งสถานการณจ์ าลอง
เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการแกไ้ขปัญหา 
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1.7 ด้านการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล  อาจารย์พยาบาลจะต้องรู ้เท่าทัน
เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะในการใช ้และมีความสามารถในการประยุกตใ์ชใ้นการจดัการ
เรียนรู ้สอดคลอ้งกับการศึกษาของ ทินกร บวัชู, ณัทกวี ศิริรตัน ์และประภาพร เมืองแกว้ (2563) 
อาจารย์พยาบาลจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคการเรียนรู้แบบดิจิทัล และ
สอดคลอ้งกับการศึกษาของ Nes et al. (2021) อาจารยจ์ าเป็นตอ้งมีทักษะการใชเ้ทคโนโลยีทาง
การศึกษาในระดับที่สูงขึน้ สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลได ้โดยมีวิธีการพัฒนา
สมรรถนะคือ ฝึกการใชร้ะบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อจัดการศึกษาพยาบาลที่ทนัสมัย การ
จดัท าสื่อการสอนเสมือนจริง การใชโ้ปรแกรมการสอนออนไลน ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลัในการสอนทางการพยาบาลแบบออนไลนใ์นช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ของ 
Swaminathan et al. (2020) ที่ศึกษาประสิทธิผลของการใชโ้ปรแกรมพฒันาสมรรถนะโดยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับประเด็นความท้าทายของการจัดการเรียนการสอนและรูเ้ท่าทัน
เทคโนโลยีดิจิทลัในช่วงการระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 การเลือกและการประยุกตใ์ชเ้ครื่องมือ
ดิจิทลัที่ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน การสรา้งเนือ้หาสาระการเรียนรูแ้บบออนไลนแ์ละการสรา้ง
โมดูลการสอนแบบออนไลน์ใน Google classroom สอดคล้องกับการศึกษาของ Connor และ 
Larue (2021) ในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้รู ้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการสอนเป็น
รายบคุคลรว่มกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ใหม้ีความรอบรูใ้นการบรกิารสขุภาพกบัพลเมืองดิจิทลั  

1.8 ดา้นการท างานเป็นทีม อาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งท างานร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพและฝ่ายการศึกษาในแหล่งฝึกปฏิบติัการพยาบาล สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Berghout 
(2021) ที่อาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียนใหส้ามารถ
ท างานรว่มกบัทีมในการดแูลผูป่้วยไดอ้ย่างมืออาชีพ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Tosunoz et 
al. (2021) พบว่าอาจารยจ์ะตอ้งจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทัศนคติเชิงบวก
และพรอ้มในการปรบัตวัเก่ียวกบัการท างานร่วมกนัระหว่างสหวิชาชีพดว้ยสภาพแวดลอ้มเชิงบวก  
โดยการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี จัดกิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมและ
วฒันธรรมการท างานเป็นทีม พฒันาการสรา้งทีมงานโดยใชก้ิจกรรมสรา้งความสามคัคี การรบัฟัง
ความเห็นที่แตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในทีม ซึ่งสอดคลอ้งกับการศึกษาของ 
Masimula, Wath และ Coetzee (2021) การพฒันาสมรรถนะการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
โดยการเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพเชิงบวกใหรู้จ้กัตนเองและผูอ่ื้น เคารพทัง้ต่อตนเองและผูอ่ื้น สง่เสรมิ
ใหเ้กิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบในทีมอย่างชดัเจน ยอมรบัความ
แตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรมในทีมอีกดว้ย 
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2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ศตวรรษที ่21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จากวัตถุประสงคข์องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาล
เพื่อพฒันาความเชี่ยวชาญทางการปฏิบติัการพยาบาลในคลินิก (Faculty practice) โดยการวาง
แผนการสอนปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
ความสามารถในการจัดการเรียนรูเ้ชิงบวกในคลินิก รูปแบบดังกล่าวผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นว่า 
แนวทางการพฒันาสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสภาการพยาบาล (2562) ในการส่งเสริมให้อาจารย์
พยาบาลมีสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลในคลินิก เพื่อพฒันาอาจารยพ์ยาบาลใหม้คีวาม
เชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง ซึ่งที่ผ่านมาอาจารยพ์ยาบาลในก ากบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัยงัไม่
มีการก าหนดสมรรถนะของอาจารยพ์ยาบาลและไม่มีตวับ่งชีถ้ึงสมรรถนะที่จ  าเป็นในศตวรรษที่ 21 
นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลของ Gcawu 
et al. (2021) ซึ่งแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาล ประกอบดว้ย การใช้
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะตั้งแต่การวางแผนการสอนทางคลินิก การเลือกใชเ้ครื่องมือหรือ
กระบวนการช่วยสอน การพัฒนาทักษะผ่านการจ าลองสถานการณ ์และการประเมินทักษะการ
ปฏิบติัการพยาบาลของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกับผลลพัธก์ารเรียนรู ้เพื่อเพิ่มสมรรถนะดา้นการสอน
ปฏิบติัการพยาบาลในคลินิกของอาจารย ์และยังสอดคลอ้งกับการศึกษา ของ นิศารตัน ์นาคทั่ง 
(2560) ที่ท าการศกึษาเรื่อง รูปแบบการพฒันาสมรรถนะการสอนภาคปฏิบติัในคลินิกของอาจารย์
ใหม่ ที่ประกอบดว้ย ความรู ้ทักษะ และคุณลกัษณะส่วนบุคคล โดยวิธีการพัฒนาสมรรถนะการ
สอนภาคปฏิบติัในคลินิก ประกอบดว้ย 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การฝึกอบรม ประกอบดว้ย การเขา้รบั
การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนทางการพยาบาล การอบรมการสอนภาคปฏิบัติส  าหรับ
อาจารยใ์หม่ และการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลในสาขาที่เก่ียวขอ้ง 2) การศึกษา คือการให้
อาจารยใ์หม่เขา้รบัการศึกษาต่อในระดบัที่สงูขึน้ และ 3) การพฒันา ประกอบดว้ย การปฐมนิเทศ 
การมอบหมายอาจารยพ์ี่เลีย้งในระหว่างการปฏิบัติงาน และฝึกปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาล
วิชาชีพในสถานบรกิารพยาบาล  

จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ 1) การศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะ 2) การสรา้งรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ และ 3) การ
ประเมินรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภิชาพัชญ์ โหนา (2562) ที่ท าการศึกษาเรื่อง 
รูปแบบการพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน 
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ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 โดย
การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ 2) การสรา้งรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศกึษา โดยการสมัมนาอิงผูเ้ชี่ยวชาญ วิเคราะหเ์นือ้หาของขอ้มลู และ 3) การประเมินรูปแบบ 
โดยผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคุณวฒุิ ทัง้นี ้ระเบียบวิธีวิจัยของการสรา้งรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
ในครัง้นีใ้ชผ้ลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจเพื่อระบุสมรรถนะการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 โดยยกร่างรูปแบบจากการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณเ์ชิงลึก
ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 9 คน เพื่อหาแนวทางการพฒันาสมรรถนะ การวดัและประเมินผลสมรรถนะ
แต่ละดา้น และจดักลุ่มสนทนากบัผูท้รงคณุวฒุิอีก จ านวน 9 คน วิเคราะหเ์นือ้หาเชิงคณุภาพเพื่อ
ปรบัปรุงรูปแบบใหส้มบรูณ ์สอดคลอ้งกบัระเบียบวิธีวิจยัจากการศึกษาของ Ryhta et al. (2020) ที่
ท าการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพแบบปรากฏการณภ์าพ (Phenomenographic approach) เก่ียวกบั
สมรรถนะดิจิทลัในการสอน ซึ่งเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสนทนากลุ่มทัง้หมด 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2-
5 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 37 คน เ ก่ียวกับสมรรถนะด้านการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประกอบดว้ย ความรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลั ความสามารถในการน าเทคโนโลยีดิจิทลัไปใช ้ความ
เขา้ใจในศกัยภาพของเทคโนโลยีดิจิทลัและการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการจดัการเรียนการ
สอน ซึ่งสมรรถนะด้านรูเ้ท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลสอดคล้องกับผลการวิจัยประกอบด้วย การมี
ความรู ้ทักษะ และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงทักษะใน
การใชส้ื่อเพื่อจดัการเรียนรูท้างการพยาบาลและทกัษะการใชโ้ปรแกรมช่วยสอนทางการพยาบาล
ใหม่ ๆ และนอกจากนีใ้นการวิจยัยงัมีขอ้จ ากัด ซึ่งผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 
ระดับกับอาจารย์พยาบาลประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เนื่องจากอาจารยพ์ยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัราชภฏัมีบทบาทหนา้ที่ส  าคัญในการจดัการศึกษา
พยาบาลในศตวรรษที่ 21 และเป็นบุคคลที่รบัรูถ้ึงรายละเอียดของขอ้มูลต่าง ๆ จึงเป็นบุคคลที่
เหมาะสมที่สดุในการใหข้อ้มลูเพื่อน ามาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 แต่เนื่องจากอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัมีจ านวน
ประชากรน้อย ผู้ที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ต้องค านึงถึงจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจที่ใช้กลุ่มตัวอย่าง 5-20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร ์ของ Hair et al. 
(1998) หรือใชจ้ านวนกลุม่ตวัอย่าง อย่างนอ้ย 10 คน ต่อ 1 พารามิเตอร ์ของ DeVon et al. (2005) 
ที่สอดคล้องกับงานวิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สาขาสังคมศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 422 คน ต่อ 41 คน คิดเป็น 10 คน ต่อ 1 
พารามิเตอร ์ในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจของสมรรถนะอาจารยพ์ยาบาล จากการศกึษา
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ของ (Koskimaki et al., 2020) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาด้านการสอน 2) การ
พัฒนาดา้นการจัดการกับสถานการณ์ที่ทา้ทาย 3) การพัฒนาสมรรถนะดา้นภาวะผูน้  า 4) การ
พฒันาเรียนรูด้ว้ยตนเอง 5) การพฒันาสมรรถนะการสอนทางคลินิก และ 6) ปัจจยัการสนับสนุน
ในการพฒันาสมรรถนะ  

3. การประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในศตวรรษที ่21 ของอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การประเมินรูปแบบที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ผู้วิจยัอาศยัแนวคิดการประเมินรูปแบบ
ของ  The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation (1994) ซึ่ งน ามาใช้   
2 ดา้น คือ ดา้นความเหมาะสมเป็นไปตามหลกัการ มีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบเสียหาย
ต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง พบว่าในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ และดา้นความเป็นไปได้
ในการน าไปใช้ ประหยัดและคุ้มค่า สามารถน าไปปรับใช้ในเชิงนโยบายและวางแผนพัฒนา
สมรรถนะไดจ้ริง พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภิชาพชัญ ์โหนา 
(2562) ที่ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 
4.0 ที่อาศยัแนวคิดการประเมินรูปแบบของ Stufflebeam, Madaus และ Scriven (2000) ประเมิน
โดยใชผู้เ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคณุวฒุิตรวจสอบรูปแบบ พบว่า รูปแบบการพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ดา้นความถูกตอ้ง และดา้นความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษา ของ นิศารตัน ์นาคทั่ง (2560) ที่ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการสอนภาคปฏิบัติในคลินิก  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบและให้
ขอ้เสนอแนะ และจดัสนทนากลุ่มอาจารยใ์หม่เพื่อประเมินรูปแบบพบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญและอาจารย์
ใหม่มีความเห็นตรงกันว่ารูปแบบดังกล่าว เป็นประโยชน์และมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 
นอกจากนี ้ยังสอดคลอ้งกับการศึกษาของ วาสนา ตาลทอง (2562) ที่ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ 
เขต 3 โดยใชผู้ท้รงคณุวฒุิที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงประเมินรูปแบบ พบว่า รูปแบบมีความเป็นไป
ได ้และความเป็นประโยชนใ์นภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  

ข้อเสนอแนะ 
การน ารูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษ

ที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัไปใช ้ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
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1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ผูบ้ริหารระดับมหาวิทยาลัยควรก าหนดเป็นนโยบายและแผนพัฒนาอาจารย์

พยาบาลในสงักัดมหาวิทยาลยัราชภัฏในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้  าทางวิชาชีพ ดา้นการวิจัย
และนวตักรรมดา้นการปรบัตวัในยุคพหวุฒันธรรม ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล ดา้นจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นการพฒันาหลกัสตูรและจดัการเรียนรู ้ดา้นการรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทัล 
และดา้นการท างานเป็นทีม เพื่อใหไ้ดอ้าจารยพ์ยาบาลที่มีความรูค้วามสามารถและเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์และมีประสบการณใ์นวิชาชีพที่เหมาะสมกบัสภาพบริบท ปรชัญาและ
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั 

1.2 ผู้บริหารทางการศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรน าผลการ
ศึกษาวิจัยสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่  21 ก าหนดเป็น
คุณสมบัติของอาจารย์พยาบาล เพื่ อใช้สรรหาหรือคัดเลือกให้ได้อาจารย์พยาบาลที่มี
ความสามารถ รว่มพฒันาหน่วยงานใหส้ามารถแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 

1.3 ผูบ้ริหารและหน่วยงานพฒันาบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัควรพฒันาสมรรถนะอาจารยด์า้นการปฏิบติัการพยาบาลในสงักดัใหเ้ป็นอาจารยพ์ยาบาล
นักปฏิบัติมืออาชีพ สามารถสรา้งสรรค์นวัตกรรมสิ่งจ าเป็นและส าคัญต่อระบบการให้บริการ
พยาบาลที่ตอบโจทยภ์าวะสขุภาพในศตวรรษที่ 21 

1.4 อาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา และใชพ้ฒันาตนเองเพื่อใหม้ีสมรรถนะ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ที่ไดจ้ากการวิจยัในครัง้นี ้  
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี ้สมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั  
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มของระดับ

สมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในศตวรรษที่ 21 ของอาจารยพ์ยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยั
ราชภฏั 
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ภาคผนวก 



  

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 

1. รองศาสตราจารย ์พนัต ารวจเอกหญิง ดร.ทิพยฆ์มัพร เกษโกมล  
รองผูบ้งัคบัการวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ  
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบติั  
รองศาสตราจารยป์ระจ าภาควิชาการศกึษา สาขาการบรหิารการศกึษา  
คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง  
รองศาสตราจารยป์ระจ าภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทวิกา ตัง้ประภา 
ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจ าภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นรลกัขณ ์เอือ้กิจ  
ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

6. อาจารย ์ดร.สมบรูณ ์บรูศิรริกัษ ์ 
อาจารยป์ระจ าภาควิชาการบรหิารการศึกษาและการอดุมศกึษา  
สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

7. อาจารย ์ดร.น าพิชญ ์ธรรมหิเวศน ์ 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินการยกร่างรูปแบบ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒกิลุ่มวิชาการ  

1. รองศาสตราจารย ์ดร.กลุชลี จงเจรญิ  
รองศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตรม์หาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบติั  
รองศาสตราจารยป์ระจ าคณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พลเรือตรีหญิง ดร.สภุทัรา เอือ้วงศ ์ 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัสยาม 

ผู้ทรงคุณวุฒกิลุ่มวิชาชีพ  
1. รองศาสตราจารย ์สปุราณี  อทัธเสรี  

ผูช้่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ภาวิดา  พทุธิขนัธ ์ 

กรรมการสภาการพยาบาล (ผูแ้ทนสภากาชาดไทย) 
3. ดร.ปัทมา  ทองสม  

รองอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
กรรมการสภาการพยาบาล (ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสขุ) 

ผู้ทรงคุณวุฒกิลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วนิดา ดรุงคฤ์ทธิชยั  

คณบดีคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสขุภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.บวรลกัษณ ์ทองทวี  

ผูช้่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ณภทัร วฒุธะพนัธ ์ 

ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวิชาการจดัการทรพัยากรมนษุย ์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินการวิพากษร่์างรูปแบบ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒกิลุ่มวิชาการ  

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จตพุล ยงศร  
ประธานหลกัสูตรการอุดมศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นาวาอากาศเอกหญิง ดร.วชัราภรณ ์เปาโรหิตย ์ 
กรรมการสภาการพยาบาล ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม 

3. ดร.น าพิชญ ์ธรรมหิเวศน ์ 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ผู้ทรงคุณวุฒกิลุ่มวิชาชีพ  
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สรุศกัดิ ์ตรีนยั  

รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สรุีย ์ธรรมิกบวร  

รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสขุภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 
3. ดร.เพชรีย ์กณุาละสิร ิ 

รองคณบดีวิทยาลยัการพยาบาล มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
ผู้ทรงคุณวุฒกิลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ ์อปุไมยอธิชยั  
หวัหนา้ภาควิชาบรหิารและพฒันาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์พนัต ารวจโท หญิงยวุดี แตรประสิทธิ์  
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

3. คณุจิณภคั เกิดกลิ่นหอม  
หวัหนา้พยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินการประเมินรูปแบบ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒกิลุ่มผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.หทยัชนก บวัเจรญิ  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พรทิพย ์อนนัตกลุ 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

3. อาจารยส์ภุาพร มะรงัษี  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย ์

4. อาจารยป์ารชิาต ญาตินิยม  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ 

5. ผูช้่วยศาสตราจารยจ์ ารสัลกัษณ ์เจรญิแสน 
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด 

6. ผูช้่วยศาสตราจารยอ์รทยั พงษแ์กว้ 
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด 

7. ผูช้่วยศาสตราจารยว์รางคณา สายสิทธิ์  
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

8. ผูช้่วยศาสตราจารยก์ลัยา แกว้สม 
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

9. อาจารย ์ดร.จิรชัญา เหลา่คมพฤฒาจารย ์ 
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ 

10. อาจารย ์ดร.เพชรีย ์กณุาละสิร ิ 
รองคณบดีวิทยาลยัการพยาบาล มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

11. อาจารย ์ดร.ชยัยา นรเดชานนัท ์ 
รองคณบดีวิทยาลยัการพยาบาล มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

12. อาจารยณ์ฐัยา เชิงฉลาด ชพูรม  
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

13. อาจารยส์ภุรสัมิ์ วิเชียรตนนท ์ 
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
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14. อาจารยพ์ิมพร์ดา ธรรมีภกัดี  
รองคณบดีวิทยาลยัการพยาบาล มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

15. อาจารยน์งนชุ หอมเนียม  
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย ์

 
ผู้ทรงคุณวุฒกิลุ่มอาจารยพ์ยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.มกุขด์า ผดงุยาม 
คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสขุภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สขุศิร ิประสมสขุ  
คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสขุภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

3. อาจารย ์ดร.วีรยทุธ ศรีทมุสขุ  
คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสขุภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

4. อาจารย ์ดร.ประภาพร เมืองแกว้ 
วิทยาลยัการพยาบาล มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

5. อาจารยจ์ิตรรดา พงศธราธิก  
คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสขุภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

6. อาจารยม์นชยา สมจรติ  
คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสขุภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

7. อาจารยณ์ฏัฐ์ฌาฑ ์สรอ้ยเพ็ชร  
วิทยาลยัการพยาบาล มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

8. อาจารยน์ภทัรธ์มณฑ ์นอ้ยหมอกลุเดช  
วิทยาลยัการพยาบาล มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

9. อาจารยศิ์รพิร ฉายาทบั  
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

10. อาจารยก์มลภ ูถนอมสตัย ์ 
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

11. อาจารยส์มฤทยั ผดงุพล  
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ 
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12. อาจารยจ์ฬุาลกัษณ ์แกว้สกุ  
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏรธ์านี 

13. อาจารยส์พุตัรา ลกัษณะจนัทร ์ 
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏรธ์านี 

14. อาจารยจ์ินตนา สินธุสวุรรณ 
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

15. อาจารยเ์พ็ญพโยม เชยสมบติั  
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ชื่อ-สกุล นาย ทินกร  บวัชู 
วัน เดือน ปี เกิด 5 กรกฎาคม 2530 
สถานทีเ่กิด อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรุี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2548      มธัยมศกึษาตอนปลาย  

    จากโรงเรียนพรหมานสุรณจ์งัหวดัเพชรบุรี  
พ.ศ. 2552     พยาบาลศาสตรบณัฑิต   
    จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
พ.ศ. 2559      พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (การบรหิารการพยาบาล)   
    จาก จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2564      การศกึษาดษุฎีบณัฑิต (การบรหิารการศกึษา)   
    จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที่ 358 หมู่ 4 ต าบล หนองหญา้ปลอ้ง  
อ าเภอ หนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดั เพชรบรุี 76160   
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