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การดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน*
สุจิรา อุ่นศิริ**, อรอุมา เจริญสุข***

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้บริหารและอาจารย์
พยาบาลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 5 แห่ง จานวน 224 คน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งผ่าน
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ
.80 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยสถิติความถี่ และร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่ามีการดาเนินงานเพื่อ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตจาแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้ (1) ด้านการกากับมาตรฐาน ส่วนใหญ่ พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยการรั บ สมั ค รอาจารย์ พ ยาบาลวุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกที่ ต รงสาขาวิ ช าชี พ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.6
(2) ด้านบัณฑิตมีการจัดโครงการติวพิเศษทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อนที่บัณฑิตจะสาเร็จการศึกษา
โดยอาจารย์จากทุกภาควิชามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.8 (3) ด้านนักศึกษา มีการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ผลการประเมิน เกี่ย วกับนั กศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิท ยาลั ยกาหนด โดยให้
อาจารย์ผู้สอนทบทวนความรู้ของรายวิชาให้นักศึกษาก่อนสอบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.1 และ (4) ด้าน
อาจารย์ มีการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจาปี และนา
ผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตรไปใช้ปรับปรุงการ
บริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.1
ค าส าคั ญ :.การจั ด การศึ ก ษา, คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา, การด าเนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา
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The Operation to Improve the Quality of Educational Management for the
Bachelor of Nursing Science Program of the Private Higher Education
Institutions*
Sujira Aunsiri**, Ornuma Charoensuk***
Abstract
The purposes of this research were to study the operation of quality
improvement for educational management among students in the Bachelor of Nursing
Science Program in private higher education institutions in the lower central. The
population was comprised one hundred and thirty - eight administrators and nursing
instructors at five private higher education institutions in the lower central region of the
higher education network. The research instrument was a questionnaire. The validity of
the instruments was verified by five experts. The content validity index was .80 and
reliability coefficient was .91. The research data were analyzed using frequency and
percentage statistics.
The results of the research was (1) regulatory standards, mostly developed by
educational management by recruiting nursing instructors with doctoral degree in the
most matching professional field for 98.6 percent; (2) graduates, special theoretical and
practical tutoring before graduation conducted by professors from all departments which
was counted for 97.8 percent; (3) students, 97.1 percent of problems about the
evaluation results of students learning achievement were solved lower than the criteria
set by the university and the instructors would review the course to the students before
the examination; (4) instructors, mostly 97.1 percent developed the strategic plan or
annual action plan and applied the results of the evaluation of the satisfaction and
suggestions of the instructors to improve the curriculum management concretely
Keywords : Educational Management, Educational quality management, The operations to
improve the quality of educational management
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ความสาคัญของปัญหาการวิจัย
ในปัจจุบันประเทศไทยกาลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และการพยาบาล
สาเหตุสาคัญของการขาดแคลนพยาบาล ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร โดยเฉพาะการ
เพิ่มจานวนของผู้สูงอายุเกิดเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทาให้ช่วงเวลาของความต้องการการดูแลยาวขึ้นจากอายุขัย
ที่เพิ่มมากขึ้น (Ellis และ Whittington, 2536) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศ เช่น การขยายระบบบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเต็มพื้น ที่ทั่ว
ประเทศ การมุ่งขยายบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาสิทธิ์ประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม
อื่นๆ ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐได้ทั่วถึงมากขึ้น ส่งผลความต้องการบริการสุขภาพ
เพิ่มสูงขึ้น เกิดความไม่สมดุลระหว่างภาระงานให้บริการของพยาบาลกับจานวนและคุณภาพของพยาบาลที่
มีอยู่ นอกจากนี้เหตุผลสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ไม่สามารถผลิตพยาบาลวิชาชีพได้ตามจานวนที่คาดหวัง
เนื่ องจากในปี พ.ศ. 2543 – 2548 ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐ บาลจึงมีนโยบายลด
กาลังคนภาครัฐมีการยกเลิกทุนนักเรียนพยาบาล (อรุณรัตน์ คันธา, 2557) ทาให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
ทั้งในด้านปริมาณกาลังคน และทักษะที่จาเป็นในการตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน
ที่มีความหลากหลาย ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การรักษาดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึงและไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน ทาให้ระยะเวลาในการรัก ษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น เสียค่าใช้จ่ายและมีโอกาสต่อ
การติดเชื้อโรคที่มีอยู่ในโรงพยาบาลมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติเนื่องจาก
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตพยาบาลวิชาชีพรวมถึงการเพิ่มค่าตอบแทนให้พยาบาลที่ยังคงทางานอยู่เพื่อ
ป้องกันการลาออกซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิเคราะห์ที่วิเคราะห์ว่า การขาดแคลนพยาบาลเป็นปัจจัย
สาคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการพยาบาลและการบริห ารความปลอดภัยของผู้ป่วย และมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย (เพชรรุ่ง เพชรประดับ, 2557)
การพยาบาลเป็นหัวใจสาคัญของระบบบริการสุขภาพที่ยืนยันวัตถุประสงค์ของศาสตร์ทางการ
ปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้รับบริการให้บรรลุถึงผลลัพธ์ของการดูแลสุขภาพที่ดี (Pollard, Andres และ
Doubon, 1996 อ้างถึงในวิภาดา คุณาวิกติกุล, 2544) ดังนั้นการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อให้มีจานวนที่
เพีย งพอและมีคุณภาพตามความต้องการของผู้ รับบริการด้านสุ ขภาพจึงมีความสาคัญยิ่ง ในปัจจุบันมี
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากสภาการ
พยาบาลทั่วประเทศ จานวนรวม 86 แห่ง (สภาการพยาบาล, 2562) จาแนกเป็น 1) สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 30 แห่ง 2) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
28 แห่ง 3) สถาบันการศึกษาเอกชน 23 แห่ง 4) สังกัดกระทรวงกลาโหม 3 แห่ง 5) สังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติ 1 แห่ง และ 6) สังกัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง สถาบันการศึกษามีความสาคัญในการจัดเตรียม
ผู้เรีย นให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการ และทักษะด้านวิชาชีพเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนการ
ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การจัดการศึกษาและการดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้
มั่นใจว่าจะสามารถผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถตามความต้องการของสังคม การผลิต
พยาบาลวิชาชีพให้มีคุณภาพนั้นจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยสาคัญหลายประการ คือ หลักสูตร ผู้สอน เนื้อหา
และรูปแบบการสอน (จินตนา ยูนิพันธ์, 2527) การดาเนินการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ดาเนินงานโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบัน)
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต จานวนทั้งสิ้น 7 แห่ง จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
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จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทั่วประเทศ จานวน 23 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยหัว
เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ มหาวิ ท ยาลั ย สยาม มหาวิ ท ยาลั ย คริ ส เตี ย น มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ รี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จานวน 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตวัชรพล วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาลัย
นานาชาติเซนต์เทเรซา ซึ่งทุกแห่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสูตร ระหว่างปี
การศึกษา 2557 – 2561 อยู่ร ะดับดีขึ้นไป สะท้อนถึงคุณภาพการดาเนินงานและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเป็นแบบอย่างในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สาหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษาอื่นได้ ซึ่งผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การกากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา และ 4) อาจารย์ มาใช้ในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
การดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิตดการวิจัย
กรอบแนวคิ
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
ที่มา : ระบบการประกันคุณภาการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560)
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง พรรณนา (Description research) โดยใช้วิธีการสารวจความ
คิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อ ศึกษาการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาสาหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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ประชากรในการวิจัย
ประชากร เป็นผู้บริหารและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเครือ ข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างที่จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน 7 แห่ง แต่เนื่องจาก
มีสถาบันอุดมศึกษาจานวน 2 แห่ง ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการวิจัยได้เนื่องจากผู้บริหารและอาจารย์พยาบาล
อยู่ระหว่างปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ นิเทศนักศึกษาพยาบาล และแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ดั ง นั้ น จึ ง มี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย จ านวน 5 แห่ ง รวมทั้ ง สิ้ น 224 คน ประกอบด้ ว ย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จานวน 2 วิทยาเขต
ได้แก่ วิทยาเขตวัชรพล และวิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา โดยผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูลการวิจัยและได้รับแบบสอบถามคืนมา 138 ชุด ประกอบด้วยผู้บริหารจานวน 22 คน และอาจารย์
จานวน 116 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรจากสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
สถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

ประชากร
26
39

ผู้บริหาร
2
12

อาจารย์
24
27

24
22
27

2
1
5

22
21
22

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามการด าเนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา สาหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
ส่ ว นที่ ห นึ่ ง ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ วุ ฒิ การศึ ก ษาระดับ สู ง สุ ด ต าแหน่ ง ในปั จ จุ บั น
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และประสบการณ์มีส่วนร่วมในด้านประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนที่สองเป็นข้อ
คาถามเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สาหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีคาถามจานวนทั้งสิ้น 31 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกากับมาตรฐาน
ด้านบัณฑิต ด้านนักศึกษา และด้านอาจารย์ และส่วนที่สามเป็นข้อคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ดังนี้
1. ผู้ วิจั ย นิ ย ามศัพ ท์ และกาหนดประเด็น ในการศึก ษา โดยศึ กษาจากข้ อมู ล ที่ เกี่ ย วข้ องได้ แ ก่
รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะไปเก็ บ ข้ อ มู ล และการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดโครงสร้างของเนื้อหาที่ต้องการวัด คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีการดาเนินงาน
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ หรือไม่ โดยจาแนกการ
ตอบเป็น “ดาเนินการ” และ “ไม่ได้ดาเนินการ” ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมย่อยซึ่งสามารถตอบได้มากกว่า
1 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้านกากับมาตรฐานระดับความเชื่อมั่น 7 ข้อ ด้านบัณฑิต 5 ข้อ ด้านนักศึกษา
9 ข้อ และด้านอาจารย์ 11 ข้อ รวมทั้งสิ้น 31 ข้อ
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3. นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา
สานวนภาษา และความครอบคลุมของแบบสอบถาม และได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
4. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ จานวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษา จานวน
4 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นสรุปคะแนนเพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) จากการวิเคราะห์ค่าดัชนี (IOC) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 และมีข้อที่มีค่า
ดัชนี น้อยกว่า 0.5 จานวน 2 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการแก้ไขและนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
เพื่อพิจารณา
5. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่คล้ายคลึงกับประชากรในการวิจัย จานวน 30 คน เพื่อหา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient)
มีระดับความเชื่อมั่นรายด้าน ดังนี้ ด้านกากับมาตรฐาน .642 ด้านบัณฑิต .556 ด้านนักศึกษา .794 ด้าน
อาจารย์ .948 และมีระดับความเชื่อมั่นในภาพรวม .914 จากนั้นนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลการวิจัย
การพิทักษ์สิทธ์ของกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยเรื่องนี้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสาหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทาใน
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกสารรับรองที่ SWUEC/E-106/2561 วันที่ให้การรับรอง
25/5/2561 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ชี้แจงต่อกลุ่มตัวอย่างว่าข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความลับ การนาเสนอจะนาเสนอใน
รูปแบบผลรวมและจะนาไปใช้ประโยชน์สาหรับการวิจัยเท่านั้น
การรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. จั ด ท าหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ส าหรั บ การวิ จั ย จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจัดส่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้ง 7
แห่ง ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและ
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและรายละเอียดในการทาวิจัย
2. เมื่อได้รับอนุญาตจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จึงดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้ง
ได้ ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย แก่ ผู้ บ ริ ห ารและอาจารย์ พ ยาบาลก่ อ นการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยให้ ต อบ
แบบสอบถามด้ ว ยตนเอง และใช้ เวลาประมาณ 15 – 20 นาที โดยผู้ วิ จัย เป็น ผู้ เ ก็บ ข้อ มูล ด้ ว ยตนเอง
หลังจากผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความครบถ้วนและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ในกรณีที่ ไม่สามารถดาเนินการจัดเก็บแบบสอบถามให้แล้วเสร็จพร้อมกันได้
ผู้วิจัยได้ประสานงานกับตัวแทนของสถาบันอุดมศึก ษา เพื่อดาเนินการรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งกาหนด
ระยะเวลาในการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการสูญหาย
3. ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกสอบถามจานวนทั้งสิ้น 224 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืน
138 ชุด คิดเป็นร้อยละ 61.60 เนื่องจากผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลบางส่วนไปปฏิบัติงานภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาพยาบาลในแหล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ จากนั้ น น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิติ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ และร้อยละ
2. วิเคราะห์ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ การดาเนินงานเพื่อพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยจาแนกรายองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การกากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3)
นักศึกษา และ 4) อาจารย์ โดยการหาค่าความถี่และร้อยละ
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อ พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาสาหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาแนกตามองค์ประกอบ
1. ด้านการกากับมาตรฐาน พบว่าส่วนใหญ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยการรับสมัครอาจารย์
พยาบาลวุฒิปริญญาเอกที่ตรงสาขาวิชาชีพ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.6 รองลงมา คือ การเพิ่มจานวน
อาจารย์ให้เพียงพอต่อจานวนนักศึกษาโดยการรับสมัครอาจารย์พยาบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ร้อยละ
97.8 และนาข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลการดาเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิ นต่อผู้บริหารคณะ
อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 97.8 ตามลาดับ แต่มี การปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนของอาจารย์พยาบาล
น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.7 (รายละเอียดดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ด าเนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ หลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตด้านการกากับมาตรฐาน
ลาดับ

ด้านการกากับมาตรฐาน

ระบบและกลไกการรับอาจารย์
1.1 กาหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นอาจารย์
1.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
1.3 วางแผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์เข้าใหม่
1.4 วางแผนทดแทนอัตรากาลังระยะยาว
2 การเพิ่มจานวนอาจารย์ให้เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
2.1 รับสมัครอาจารย์พยาบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
2.2 เพิ่มจานวนอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ
2.3 ให้ทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาที่มีผลการเรียนดีเป็นอาจารย์
เมื่อสาเร็จการศึกษา
2.4 ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนของอาจารย์พยาบาล
3 การเพิ่มจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกให้
มากขึ้น
3.1 รับสมัครอาจารย์พยาบาลวุฒิปริญญาเอกที่ตรงสาขาวิชาชีพ
3.2 สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

การดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ

1

134
126
131
114

97.1
91.3
94.9
82.6

4
12
7
24

2.9
8.7
5.1
17.4

135
113

97.8
81.9

3
25

2.2
18.1

99

71.7

39

28.3

75

54.3

63

45.7

136
133

98.6
96.4

2
5

1.4
3.6
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตด้านการกากับมาตรฐาน (ต่อ)
ลาดับ

4
5

6
7
8

ด้านการกากับมาตรฐาน

การดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
127
92.0
11
8.0

3.3 รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอกทีเ่ กษียณอายุราชการ
จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
3.4 ให้ทุนการศึกษาศิษย์เก่าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
92
และมาเป็นอาจารย์เมื่อสาเร็จการศึกษา
ทบทวนและปรับปรุงการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร/
134
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณสมบัติ
และจานวนสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.กาหนด
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรโดยจัดประชุมคณาจารย์ ประเมินผล 132
หลักสูตร วิธกี ารจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับสถานการณ์และความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกิจกรรม
134
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดในแผนการพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตร
ทบทวนและปรับปรุงระบบและกลไกการดาเนินงานของ
คณะกรรมการเมื่อพบว่าการดาเนินงานไม่สอดคล้องตามแผน
129
การบริหารหลักสูตรที่กาหนด
นาข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และรายงาน
135
ผลการดาเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินต่อ
ผู้บริหารคณะอย่างต่อเนือ่ ง

66.7

46

33.3

97.1

4

2.9

95.7

6

4.35

97.1

4

2.9

93.5

9

6.5

97.8

3

2.2

2. ด้านบัณฑิต พบว่ามีการจัดโครงการติวพิเศษทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ก่อนที่บัณฑิตจะ
สาเร็จการศึกษาโดยอาจารย์จากทุกภาควิชามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.8 รองลงมา คือ ผู้บริหารและ
อาจารย์วิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพมีจานวนน้อยเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขอย่างเหมาะสมและเป็น รูปธรรม ร้อยละ 97.1 และการนาข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ฯลฯ มาใช้ในการวางแผน และปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรและ
จัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 96.4 ตามลาดับ แต่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตยังขาดระบบ
การ สอนงานจากรุ่นพี่หรือศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาแล้วสู่รุ่นน้อง คิดเป็นร้อยละ 22.5 (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตด้านบัณฑิต
ลาดับ

ด้านบัณฑิต

9 การนาข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ฯลฯ มาใช้ในการวางแผน และปรับปรุง
การบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
10 การสนับสนุนให้นักศึกษาเพิ่มทักษะด้านสารสนเทศ
10.1 วางแผนและจัดโครงการเสริมทักษะด้านสารสนเทศ
แก่นักศึกษา
10.2 บรรจุรายวิชาสารสนเทศในหลักสูตร
10.3 จัดโครงการ / กิจกรรมด้านเทคโนโลยีเพือ่ สืบค้น
สารสนเทศเพิ่มขึ้น
11 การสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล
11.1 เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกปฏิบัติงานจริง
ในโรงพยาบาลเครือข่ายเพือ่ ให้นักศึกษามีโอกาส
ได้งานทาเพิ่มขึ้น
11.2 สนับสนุนให้นกั ศึกษาทางานร่วมกับหน่วยงานใน
ชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน
11.3 มีระบบการสอนงานจากรุน่ พี่หรือศิษย์เก่าที่
สาเร็จการศึกษาแล้วสู่รุ่นน้อง
12 การจัดโครงการ/กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมให้นักศึกษา
สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเพิ่มขึ้น
12.1 ผู้บริหารและอาจารย์วิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้นักศึกษา
สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพมีจานวนน้อย
เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
12.2 จัดโครงการติวพิเศษก่อนสาเร็จการศึกษาโดยอาจารย์
ทุกภาควิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
12.3 สร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เพื่อจัดทาคลังข้อสอบที่รวบรวมความรู้ทาง
การพยาบาลจากแต่ละสถาบันเพื่อให้นักศึกษาทดลอง
ทาข้อสอบออนไลน์ย้อนหลัง
13 การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัณฑิตทีไ่ ม่ได้งานทา
13.1 วางแผนปรับปรุงการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
13.2 วิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้บณ
ั ฑิตไม่ได้งานทาเพือ่ หาแนว
ทางแก้ไข
13.3 มีระบบติดตามนักศึกษาที่ไม่ได้งานทา

การดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
133
96.4
5
3.6

122

88.4

16

11.6

129
125

93.5
90.6

9
13

6.5
9.4

118

85.5

20

14.5

114

82.6

24

17.4

107

77.5

31

22.5

134

97.1

4

2.9

135

97.8

3

2.2

110

79.7

28

20.3

128
116

92.8
84.1

10
22

7.2
15.9

116

84.1

22

15.9

3. ด้านนักศึกษา พบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาผลการ
ประเมินเกี่ยวกับนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยส่วนใหญ่ให้
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อาจารย์ผู้สอนทบทวนความรู้ของรายวิชาให้นักศึกษาก่อนสอบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.1 รองลงมาคือ
การตรวจสอบและปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา 5 ประการ อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 96.4
และการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษานาข้อมูลที่ได้จากการเรียนการ
สอน และการออกให้บริการสุขภาพในชุมชนไปสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล ร้อยละ 93.5 ตามลาดับ
ในขณะที่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศและมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างสถาบันเพื่อให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านการพั ฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึง
วัฒนธรรมที่หลากหลายน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.6 (รายละเอียดดังตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตด้านนักศึกษา
ลาดับ

ด้านนักศึกษา

14 วางแผนและปรับปรุงโครงการพัฒนานักศึกษา และโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเรียน
15 ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกที่ทันสมัย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
16 บริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพือ่ พัฒนา
นักศึกษาให้เพียงพอ
17 แนวทางแก้ไขผลการประเมินเกี่ยวกับนักศึกษามีความรู้พื้นฐาน
ด้านคณิตศาสตร์ในระดับน้อย มีการดาเนินงานดังนี้
17.1 จัดประชุมอาจารย์เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
17.2 เพิ่มโครงการ/กิจกรรมที่สร้างความสามารถของนักศึกษา
ด้านความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์การสื่อสารและ
สารสนเทศ
17.3 จัดอาจารย์ร่วมสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานก่อนการเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 มุ่งเน้นการคานวณยา สารน้า และ
คาศัพท์ทางการแพทย์
18 การดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษามีการดาเนินงานดังนี้
18.1 จัดโครงการและกิจกรรมทีช่ ่วยเสริมสร้าง
ความสามารถของนักศึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
18.2 ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ
18.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
ในต่างประเทศและมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
สถาบันเพื่อให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทัง้ ในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

การดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
124
89.9
14
10.1
123

89.1

15

10.9

127

92.0

11

8.0

120
117

87.0
84.8

18
21

13.0
15.2

116

84.1

22

15.9

120

87.0

18

13.0

118

85.5

20

14.5

93

67.4

45

32.6
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตด้านนักศึกษา (ต่อ)
ลาดับ

ด้านนักศึกษา

19 แก้ไขปัญหาผลการประเมินเกี่ยวกับนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดมีการดาเนินงานดังนี้
19.1 ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนความรู้ของรายวิชาให้
นักศึกษาก่อนสอบ
19.2 เพิ่มมาตรการกากับติดตามนักศึกษาที่มีแนวโน้มอาจมี
ผลการศึกษาต่ากว่าเกณฑ์และไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา
19.3 จัดทาคลังข้อสอบเพื่อให้นกั ศึกษาได้ฝึกทบทวนความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
19.4 จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
20 การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาด้วยการส่งเสริมให้
นักศึกษานาข้อมูลที่ได้จากการเรียนการสอน และการออก
ให้บริการสุขภาพในชุมชนไปสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล
21 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการจัด
กิจกรรม การประเมินผลการจัดกิจกรรม และนาผลการ
ประเมินผลมาปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป
22 การตรวจสอบและปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ให้สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา 5 ประการ อย่างเป็น
รูปธรรม

การดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
134

97.1

4

2.9

127

92.0

11

8.0

111

80.4

27

19.6

102
139

73.9
93.5

36
9

26.1
6.5

125

90.6

13

9.4

133

96.4

5

3.6

4. ด้านอาจารย์ พบว่ามี การจั ดการศึกษาโดยการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการ
ประจาปี และนาผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตรไปใช้
ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.1 รองลงมา คือ ผู้บริหาร
คณะน าผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่ าน มาไปจัดประชุมและพิจารณาแนวทาง แก้ไ ข
ปรับปรุงและให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยตาม
ความเหมาะสม ร้อยละ 95.7ตามลาดับ แต่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีการจัดพี่เลี้ยงหรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาต่างประเทศให้กั บอาจารย์เพื่อให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ต่างประเทศน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.2 (รายละเอียดดังตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตด้านอาจารย์
ลาดับ

ด้านอาจารย์

23 ผู้บริหารคณะนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ผ่าน มาไปจัดประชุมและพิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุง
และให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
24 วางแผนการพัฒนาอาจารย์ระยะยาว
25 วางแผนให้อาจารย์ทุกคนทาแผนพัฒนาตนเองเพือ่ ให้มีคุณสมบัติ
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
26 มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึน้ โดยดาเนินการดังนี้
26.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลือ่ นการเพิ่มจานวน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
26.2 ระบบอาจารย์พี่เลี้ยงทางวิชาการให้กับอาจารย์
ที่จะขอตาแหน่งทางวิชาการ
26.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
และให้ความรู้แก่อาจารย์
27 การสนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจัย มีการดาเนินงานดังนี้
27.1 ผู้บริหารคณะสร้างทัศนคติและแรงจูงใจที่ดีในการทาวิจัย
แก่อาจารย์ เช่น นาผลงานวิจัยไปใช้เป็นส่วนหนึง่ ของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ มีค่าตอบแทน
พิเศษสาหรับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่มีการมอบรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยดีเด่น
27.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัย
ตามความเหมาะสม
27.3 ตรวจสอบการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนด
27.4 จัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทาวิจัยของอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง
27.5 จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพิ่มขึ้น
27.6 แต่งตั้งพี่เลี้ยงงานวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
เพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ที่ทางานวิจัย
27.7 ทบทวนและจัดสรรภาระงานสอนของอาจารย์ให้มีความ
สมดุลโดยเพิ่มอาจารย์พิเศษภายนอกช่วยสอน
ภาคทฤษฎีและพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยสอน
ภาคปฏิบัติ
27.8 สนับสนุนให้ผวู้ ิจัยขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
กับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานต้นสังกัดของ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย

การดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
132
95.7
6
4.3
129
123

93.5
89.1

9
15

6.5
10.9

128

92.8

10

7.2

127

92.0

11

8.0

131

94.9

7

5.1

129

93.5

9

6.5

132

95.7

6

4.3

130

94.2

8

5.8

128

92.8

10

7.2

125
124

90.6
89.9

13
14

9.4
10.1

123

89.1

15

10.9

121

87.7

17

12.3
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตด้านอาจารย์ (ต่อ)
การดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ลาดับ
ด้านอาจารย์
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
27.9 ส่งเสริมให้อาจารย์บูรณาการการวิจัยกับการจัดการเรียน 118
85.5
20
14.5
การสอน
27.10 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นเครือข่ายนักวิจัยระหว่าง 110
79.7
28
20.3
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อแบ่งปันเงินสนับสนุนการวิจัยระหว่าง
สถาบัน ส่งผลให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ทาวิจัยร่วมกัน และสร้างโอกาสในการนาผลงานวิจัย
ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างประเทศเพิ่มขึน้
27.11 จัดพี่เลี้ยงหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศให้กับ
88
63.8
50
36.2
อาจารย์เพื่อให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในวารสารวิชาการต่างประเทศ
28 การสนับสนุนให้อาจารย์เขียนบทความวิชาการโดยใช้ข้อมูลที่
126
91.3
12
8.7
ศึกษาจากการเขียนวรรณกรรมงานวิจัย
29 การส่งเสริมให้อาจารย์เขียนตาราจากเอกสารประกอบการสอน
122
88.4
16
11.6
เพื่อเพิ่มผลงานทางวิชาการ
30 การนาผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
134
97.1
4
2.9
ของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตรไปใช้ปรับปรุงการบริหาร
จัดการหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
31 การปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย์ในแผน
134
97.1
4
2.9
ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจาปี

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย ชื่อเรื่อง “การศึกษาการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สาหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านการกากับมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่าจานวนและคุณสมบัติของอาจารย์มีความสาคัญ
ต่อการจัดการศึกษา ดังนั้นการรับสมัครอาจารย์จึงต้องคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงสาขา
วิชาชีพที่มหาวิทยาลัยกาหนด แต่เนื่องจากผู้สมัครเป็นอาจารย์พยาบาลบางสาขาวิช า โดยเฉพาะสาขาวิชา
ที่ ข าดแคลนมี จ านวนน้ อ ย ผู้ บ ริ ห ารจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ น โยบายที่ ห ลากหลายเพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจ เช่ น
การปรับปรุงค่าตอบแทน สวัสดิการของอาจารย์พยาบาลสอดคล้องกับงานวิจัยของมณีรัตน์ ภาคธูป (2561)
ที่ได้ ศึกษา เรื่ อง “การขาดแคลนและการคงอยู่ของอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษา” พบว่าการ
คัดเลือกอาจารย์พยาบาลมีความสาคัญ สถาบันการศึกษาควรใช้นโยบายและสร้างแรงจูงใจที่หลากหลายใน
การให้ ไ ด้ บุ ค ลากรเข้ า มาเป็ น อาจารย์ ใ นสถาบั น การศึ ก ษา เช่ น ค่ า ตอบแทน และผลประโยชน์ อื่ น ที่
นอกเหนื อจากเงิน เดือ น และสอดคล้ องกับ งานวิจัยของบุญญาภา โพธิ์เกษม (2558) ที่ได้ ศึกษา เรื่อง
“อาจารย์พยาบาลกับความสุขในการทางาน” ที่กล่าวว่ารายได้ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมจะ
เป็นแรงดึงดูดให้อาจารย์พยาบาลมีกาลังใจในการทางาน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจมีการขยายตัว
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ทาให้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากทาให้อาจารย์ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงาน
และมีสวัสดิการที่เหมาะสมจะทาให้อาจารย์พยาบาลตั้งใจทางาน และมีความสุขในการทางานให้มีคุณภาพ
ดี รวมถึงสอดคล้องกับ Bessie LM, Carol JH. (2555) ที่ได้ศึกษา เรื่อง “Leadership roles and
management functions in nursing theory and application” พบว่าการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ จะเอื้อให้พยาบาลมีความพึงพอใจกับการทางาน
2. ด้านบัณฑิต จากการศึกษาพบว่าบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพยาบาล และ
มีอั ต ราการว่ า งงานน้ อ ยมาก เนื่ องจากพยาบาลเป็น อาชี พ ที่ มี ค วามต้ อ งการในตลาดแรงงานสู ง โดย
เฉพาะงานบริการสุขภาพ แต่การที่จะออกไปประกอบอาชีพได้ต้องสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ก่อ น ดั งนั้ น การจั ด การศึ ก ษาจึ ง มี ค วามส าคัญ เพราะนั ก ศึ กษาพยาบาลต้ อ งเรี ย นทั้ ง ภาคทฤษฏี แ ละ
ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ โดยการจัดโครงการติวพิเศษก่อนสาเร็จโดยการศึกษาอาจารย์ทุก
ภาควิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนงณภัทร รุ่งเนย (2559) ที่ได้
ศึกษา เรื่อง “ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการพัฒนาความรู้ของนั กศึกษาพยาบาลเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล” พบว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จของการพัฒนาความรู้ของนักศึกษา
พยาบาลเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์นักศึกษาและ
สิ่งสนับสนุน การวางแผนและ การบริหารจัดการที่ดี ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา การจัด
กิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม การมีส่วนร่วมของอาจารย์ ทุกคน การมีเทคนิคที่ดีในการเตรียมความพร้อม
และการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านนักศึกษา จากการศึกษาพบว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีการดาเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาผลการประเมินเกี่ยวกับนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
ส่ว นใหญ่จ ะให้ อาจารย์ ผู้ส อนทบทวนความรู้ของรายวิช าให้ นักศึกษาก่อนสอบเนื่องจากการศึกษาของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีทั้งการเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จาเป็นต้องได้รับการทบทวน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ ความชานาญ ดังนั้นการทบทวนข้อสอบ หรือจัดการสอบย่อยเป็นประจาจะ
ทาให้นักศึกษาเกิดความตื่นตัว และมีการทบทวนความรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ งานวิจัยของศุภิสรา
สุวรรณชาติ (2555) ที่ได้ศึกษา เรื่อง “ปัญหาและความต้องการด้านการเรีย นของนักศึกษาโครงการผลิต
พยาบาลวิชาชีพ” พบว่านักศึกษาต้องการให้อาจารย์มีการทวนความรู้ก่อนสอบ และวิชาที่เรียนอ่อนคือวิชา
เลข และสอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี วัฒนานนท์ (2557) ที่ได้ศึกษา เรื่อง “ปัจจัยทานายผลการสอบ
ความรู้ เพื่อขอรับ ใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของบัณฑิตประจาปี พ.ศ.
2555-2556” พบว่าสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ควรให้ความสาคัญกับ
การจัดสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์และรักษามาตรฐานของการจัดการสอบ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้แก่บัณฑิตในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4. ด้ า นอาจารย์ จากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต มี ก ารปรั บ ปรุ ง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจาปี และนาผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตรไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารความตระหนักและในการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้การพัฒนาการ
จัดการศึกษา และเห็นถึงความสาคัญของการเปิดโอกาสให้อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ตลอดจนการพัฒนาการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปิยวัฒน์ ตันถา (2559) ที่ได้ ศึกษา เรื่ อง “ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนเอกชน” พบว่าแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาควรประกอบด้วย
มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย การปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย การรวบรวมข้ อ มู ล
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สารสนเทศ เอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด มีการพัฒนาและปรับปรุงการทางาน
ตามข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ สาเหตุที่ไม่บรรลุตามมาตรฐาน และควรจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองประจาปี รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องงานวิจัยของสถาพร ถาวรอธิวาสน์ (2556)
ที่ได้ศึกษา เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษม” พบว่าควรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการวางแผนและกาหนดหน้าที่ให้ตรงผู้รับผิดชอบการมีส่วนร่วมใน
การดาเนิน กิจกรรมตามแผนล่ ว งหน้ าสามารถรวบรวมเอกสารหลั กฐานแสดงจากผลการปฏิบัติงานได้
ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ผู้บริหาร ควรให้ความสาคัญต่อการวางแผนทดแทนอัต รากาลังอาจารย์ในระยะยาว รวมถึง
การพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ อาทิ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การให้ทุนศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของอาจารย์ในหลักสูตรให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. ผู้ บ ริ ห าร ควรเพิ่ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหลั ก สู ต รทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ และเพิ่มศักยภาพอาจารย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนายุค
ไทยแลนด์ 4.0 ในการสื่อสารและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปในระดับสากลมากยิ่งขึ้น
3. อาจารย์ผู้สอน ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามความสามารถและ
เต็มตามศักยภาพ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อวิชาชีพพยาบาล การ
ให้ทุนการศึกษาต่อแก่นักศึกษาเรียนดี การปรับพื้นฐานความรู้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลผู้เรียนที่มี
ปัญหาเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาการนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้งเกณฑ์ของสภาการพยาบาล มาทาการศึกษาวิจัย
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อค้นหาปัจจัย หรือตัว
แปรที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสาเร็จในการประกันคุณภาพของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ซึ่งข้อค้นพบที่
ได้จ ะนาไปสู่ การกาหนดนโยบายที่จะสนั บสนุนและส่ งเสริมการจัดการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ให้ มี
คุณภาพต่อไป
2. ควรทาการศึกษาการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการดาเนินงาน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจัยที่เป็นสิ่ง
สนับสนุน และปัจจัยที่เป็นข้อจากัดหรืออุปสรรคในการดาเนินงานของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทุกสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์
3. ควรทาการศึกษาการพั ฒนาตัว ชี้วัดการจัดอันดับการจัดการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ของ
ประเทศไทย เพื่อกาหนดเกณฑ์ มาตรฐาน ผลผลิตของการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
เกิดการแข่งขันการจัดการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทย
…………………………………………………………………
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