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บทคัดย่อ

	 ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบการศึกษามาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งส่วนที่สำคัญและ	 มีผล

กระทบกับวงการศึกษาไทยมากที่สุดอันหนึ่ง	 คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ. 2542	 ทั้งนี้การปฏิรูป

การศึกษาดังกล่าวส่งผลต่อวิชาชีพพยาบาลทั้งในแง่บวกและแง่ลบ	ทั้งด้านการบริการ	การบริหาร	และการศึกษา

วิจัย	 ดังจะเห็นได้ว่าแม้ว่าประชาชนจะมีความรู้สูงขึ้น	 มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น	 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเรายัง

คงพบว่ายังคงมีจุดที่ควรพัฒนาหลายๆประเด็น	 ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการกลั่นกรองข้อมูล	 การใช้ภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 เป็นต้น	 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันกับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	

คำสำคัญ: การศึกษาพยาบาล	แนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล	

Abstract

 Thailand	 has	 educational	 reform	 system	 over	 the	 past	 and	 present.	 The	 most	

important	issue	that	has	an	impact	on	Thailand’s	education	is	the	Education	Act	of	1999.	This	

education reform has affected nursing profession both positive and negative aspects, including 

nursing	 services,	 nursing	management,	 and	 nursing	 education	 and	 nursing	 research.	 For	

example,	 Thai	 people	 have	more	 educated,	with	 using	 technology	 enhancement.	However,	

many issues should be developed, such as the ability to filter the data or English 

communication	skills,	etc.	Therefore,	 it	 is	essential	 that	nurses	have	to	adapt	themselves	to	

reach	the	change	situations.	 
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บทนำ

	 การจัดการศึกษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ

เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้วิชาชีพพยาบาลมีการ

พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อย่างไรก็ตามการจัด	 

การศึกษาพยาบาลมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก

หลายประการ	 ทั้งด้านการเมือง	 เศรษฐกิจและสังคม	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพการจัดการศึกษา	 ที่เป็น	 

พื้นฐานโดยภาพรวมทั้งระบบตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

จนถึงระดับอุดมศึกษา	 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่พยาบาล	 อาจารย์พยาบาลและรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตอ้งศกึษา	 และทำความเขา้ใจถงึสถานการณก์ารศกึษา	 

ในปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง	 สำหรับบทความฉบับนี้จะกล่าว

ถึงวิวัฒนาการของการศึกษาไทย	 ผลกระทบที่เกิดจาก

การปฏิรูปการศึกษา	 และแนวโน้มในการพัฒนาการ

ศึกษาพยาบาลของไทย	

วิวัฒนาการการศึกษาในประเทศไทย

	 ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งแรกใน

สมัยรัชกาลที่	5	เพื่อสร้างความทันสมัยและธำรงรักษา

ความเป็นเอกราชของชาติ	จากนั้นในปี	พ.ศ.	2520	ได้

มีการปฏิรูปการศึกษาอีกครั้งอันเนื่องมาจากเหตุการณ์	

14	 ตุลาคม	 2516	 โดยเป็นการมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อ

ชีวิตและสังคม	 ซึ่งนับเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่	 2	

ของประเทศไทย	(อัญญรัตน์	นาเมือง,	2553)	อย่างไร

กต็ามการปฏริปูการศกึษาทีป่รากฏเดน่ชดัเปน็รปูธรรม	 

เกดิขึน้ในป	ีพ.ศ. 2542	โดยในครัง้นัน้	คอื	ประเทศไทย	 

ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

เมื่อวันที่	 20	 สิงหาคม	 2542	 ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ. 2540	มาตรา	

81	 ที่กำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ	

ให้มีการปรับปรุงการศึกษาที่สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม	 และมาตรา	 43	

ระบใุหร้ฐัตอ้งจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไมน่อ้ยกวา่	12	ป	ี	 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ	 (คณะกรรมการจัดทำแนวทางการปฏิรูป

อุดมศึกษา,	 2542)	 และนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญ

กับการจัดการศึกษาไทยที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่ง

การเรยีนรูใ้นกระแสโลกาภวิฒัน	์ควบคูไ่ปกบัการยดึหลกั	 

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (อัญญรัตน์	

นาเมือง,	2553)		

	 อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติการศึกษา	 

แห่งชาติดังกล่าวได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มอีกมาแล้ว

ถึง	2	ครั้ง	กล่าวคือ	เมื่อ	พ.ศ.	2545	และ	พ.ศ.	2553	

โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับที่	 2	

พ.ศ.	 2545	 นั้นเกิดเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูป

ระบบราชการโดยให้แยกภารกิจเกี่ยวกับงานด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมไปจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรม	

และปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่	 

การศึกษาและรวมทั้งการกำหนดให้มีคณะกรรมการ

อาชีวศึกษามาทำหน้าที่ดูแลหลักสูตรอาชีวศึกษาทุก

ระดับ	 และสำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราช

บัญญัติฉบับที่	 3	 พ.ศ.	 2553	 เนื่องจาก	 ในพระราช

บัญญัติฉบับเดิมมีการรวมการบริหารจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานซึ่งประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษา

และระดับมัธยมศึกษาเข้าด้วยกันภายใต้การดูแลของ

แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา	 อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบ	

คอืเกดิความไมค่ลอ่งตวัในการบรหิารจดัการเพือ่พฒันา	 

นักเรียนในแต่ละระดับ	 ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ประกาศใช้

พระราชบัญญัติฉบับที่	 3	 นี้ขึ้น	 โดยการแยกเขตพื้นที่

การศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

ออกจากกัน	 (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	

2552)	

	 สรุปโดยภาพรวมจะพบว่าประเทศไทยมี

พัฒนาการของการจัดการศึกษามาตั้งแต่อดีตจนถึง
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ปัจจุบันและมีแนวโน้มที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต	 โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

และ/หรือปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญคือนโยบายทางการ

เมืองของประเทศที่เข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งในการ

กำหนดทิศทางการศึกษาไทย	 อย่างไรก็ตามแนวทางที่

สำคัญที่ยังคงเป็นแกนกลางในการจัดการศึกษาของ

ประเทศไทยที่ถือเป็นสาระสำคัญ	 แม้ว่าแนวทางการ

บริหารจัดการบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงไป	 ที่รัฐบาล

ทุกยุคทุกสมัยยังคงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาตลอด

คือ	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	

นั่นเอง	

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	

2542	 มีสาระสำคัญ	 สามารถสรุปพอสังเขปได้	 ดังนี้	

(กษมา	 ศรีสุวรรณ,	 2556;	 คณะกรรมการจัดทำ

แนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา,	 2542;	 อัญญรัตน์		 

นาเมือง,	2553)	

	 1.	 การจัดการศึกษามีเป้าหมายหลักเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติ

ปัญญา	 ความรู้	 คุณธรรม	 จริยธรรมและวัฒนธรรม	 

ในการดำรงชีวิต	 เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับ

ประชาชน	 ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	

พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง	 

ต่อเนื่อง	

	 2.	 การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการ

จัดการศึกษาให้ยึดหลักเอกภาพด้านนโยบายและ	 มี

ความหลากหลายในการปฏิบัติ		

	 3.	 บุคคลทุกคนมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียม

กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า	12	ปี	

	 4.	 ระบบการศึกษามี	3	ระบบ	คือการศึกษา

ในระบบ	 การศึกษานอกระบบ	 และการศึกษาตาม

อัธยาศัย	

	 5.	 มีการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ในการควบคุมดูแลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	

	 6	 แนวการจัดการศึกษาให้ถือผู้เรียนมีความ

สำคัญที่สุด	 กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้	 

ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศกัยภาพ	 โดยเนน้ทัง้ความรู	้ คณุธรรมและกระบวนการ	 

เรียนรู้	

	 7.	 ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตและ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม

และเข้มแข็ง	

	 8.	 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน	 

ทั้งจากภาครัฐ	 เอกชน	 และชุมชนรวมทั้งต่างประเทศ

เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา	

	 9.	 สง่เสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันาเทคโนโลย	ี 

เพื่อการศึกษา	

	 จะเห็นได้ว่าจุดเน้นของพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ. 2542	 ค่อนข้างมีความชัดเจนใน

แง่ของเป้าหมายของการจัดการศึกษา	 คือต้องเป็นวิธี

การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับจริตของผู้เรียน	 ที่หวัง

ผลเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี	 คนเก่งและคนที่มีความสุข

กับการเรียน	 โดยการใช้ระบบการประกันคุณภาพ	 

การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ช่วยกำกับกระบวนการ

ดำเนินการให้ไปถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ	 ทั้งนี้ต้องยอมรับ

ว่าสิ่งที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ. 2542 

กำหนดไว้นั้น	ในทางปฏิบัติจริงมิได้เกิด	ผลลัพธ์ในทาง

บวกที่สวยหรูไปทุกอย่าง	 ในทางตรงกันข้ามยังมีผล

กระทบมากมายที่เกิดขึ้นจากการนำ	 แนวทางการจัด	 

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	

2542	มาใช้	
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วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.2542

	 จากการปฏิรูปการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ. 2542	 และ

ฉบับแก้ไขทั้ง	 2	 ฉบับดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

การจัดการศึกษาไทย	 ดังนี้	 (กษมา	 ศรีสุวรรณ,	 2556;	

คณะกรรมการจัดทำแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา,	

2542) 

 1. ความไม่สมดุลระหว่างปริมาณและ

คุณภาพของสถาบันการศึกษา

	 	 จากผลของการใช้พระราชบัญญัติการ

ศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ. 2542	เปน็ตน้มาสง่ผลให	้มสีถาบนั	 

อุดมศึกษาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก	 และแต่ละสถาบัน	 

ก็มีการเปิดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลาย	 ทั้งที่เป็นสถาบันเฉพาะทาง	 เช่น	 สถาบัน

อุดมศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 สถาบันการ

ศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการ

ศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย	 ทั้งภาครัฐและ

เอกชน	ส่งผลให้มีการแข่งขันทางการศึกษาค่อนข้างสูง	

ซึ่งเสมือนว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้คนไทยมีโอกาส	 

ที่จะเลือกรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ	 (คณะ

กรรมการจัดทำแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา,	 2542)	

อย่างไรก็ตามเนื่องจากความพร้อมในการจัดการศึกษา

หรือต้นทุนเดิมของแต่ละสถาบันการศึกษายังไม่เท่า

เทียมกันโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก	 หรือ

สถาบนัการศกึษา	ทีย่งัไมม่คีวามพรอ้มหรอืมทีรพัยากร	 

ต้นทุนไม่มากพอ	 ทำให้ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา	 ยังไม่ดีเท่าที่ควร	 ดังนั้นผลลัพธ์ที่ตามมาคือ	

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการศึกษาระหว่าง

สถาบันการศึกษาต่างๆในระดับเดียวกันจะพบว่าเกิด

ช่องว่างของคุณภาพการศึกษาขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	

(เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์,	มปป.)		

 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังคง

เนน้เนือ้หาวชิามากกวา่การพฒันากระบวนการเรยีนรู้

	 	 แมว้า่ประเทศไทยจะมกีารปฏริปูการศกึษา	 

มาเป็นเวลานานพอควร	แต่คุณภาพการศึกษาไทยก็ยัง

อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ	 เนื่องจากกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนยังคงเน้นเนื้อหาวิชามากกว่าการ

สอนให้ผู้ เรียนรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด

สร้างสรรค์	 (คณะกรรมการจัดทำแนวทางการปฏิรูป

อุดมศึกษา,	 2542)	 การเรียนการสอนในปัจจุบันยังมุ่ง

สอนให้ผู้เรียนคิดตามสิ่งที่ผู้สอนป้อนความรู้ให้มาก

กว่าการสอนให้ผู้เรียนคิดสิ่งใหม ่ๆ	 ประกอบกับครู	 

ผู้สอนมีภาระงานมากจนส่งผลต่อการพัฒนาบุคคลใน

ด้านอื่น	 เช่น	 การพัฒนาเชิงสังคม	 รวมถึงการพัฒนา

ทักษะทางอารมณ์	 นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีใน

กิจวัตรประจำวันหรือใช้ในการเรียนการสอนทำให้การ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ลดลง	 ส่งผลให้ช่อง

ทางการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และทักษะทางสังคม

ของผู้เรียนลดลงด้วยเช่นกัน	 (เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์

ศักดิ์,	มปป.)		

 3. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก

ไทยยังไม่บรรลุเป้าหมาย

	 	 เช่นเดียวกับคุณภาพการจัดการเรียน	 

การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของผู้ เรียน	

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม	 จริยธรรม

ให้แก่เด็กไทยยังเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป	 ทั้งนี้

เนื่องจากยังมีสถาบันการศึกษาจำนวนมากที่ยังคงมุ่ง

พัฒนาความรู้ทางวิชาการและประเมินผลการเรียนรู้

ของผู้เรียนที่ความสามารถทางวิชาการ	 จนบางครั้ง

อาจทำให้ละเลยการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วย

พัฒนาหรือส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน	
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นอกจากนี้ในปัจจุบันยังพบว่าสถาบันการศึกษาใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงขาดแคลนครูผู้สอนที่มี

ความรู	้ ความเชีย่วชาญดา้นการสอนคณุธรรมจรยิธรรม	 

โดยตรง	 ดังนั้นคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา

คุณธรรม	 จริยธรรมจึงยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร	

(เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์,	มปป.)		

 4. ศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศของ

เด็กไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

	 	 จากนโยบายการเปิดเสรีทางการศึกษา

ของประเทศไทยเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันการ

ศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศ

ไทยและเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ	 เช่น	 ภาษา

อังกฤษ	ภาษาจีน	ภาษาญี่ปุ่น	ฯลฯเป็นจำนวนมากขึ้น	

ทำให้การจัดการศึกษาไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น	

ดังจะเห็นได้จากมีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติใน

สถาบันการศึกษาต่างๆเพิ่มขึ้นมากมาย	 อย่างไรก็ตาม

เนื่องจากหลักสูตรนานาชาติเหล่านั้นยังคงมีค่าใช้จ่าย

ที่ค่อนข้างสูง	 การกระจายโอกาสในการพัฒนาภาษา

ต่างประเทศสำหรับคนไทยโดยหลักสูตรดังกล่าวจึงยัง

ไม่สามารถทำได้ทั้งหมด	แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบัน

เราจะพบว่าการเรียนในหลักสูตรดังกล่าวยังคงจำกัด

อยู่ในคนไทยบางกลุ่ม	 ที่ค่อนข้างมีฐานะทางเศรษฐกิจ

ดีเท่านั้น	 (วิลาสินี	 ยนต์วิกัย,	 2556)	 นอกจากนี้ใน

สภาวะการปัจจุบันยังคงพบว่าการสอนภาษาอังกฤษ

และภาษาต่างประเทศของไทยยังไม่มีคุณภาพเท่าที่

ควร	 เนื่องจากครูผู้สอนมีความสามารถด้านภาษาต่าง

ประเทศค่อนข้างต่ำ	 โดยเฉพาะครูผู้สอนในระดับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เนื่องจากมีครูจำนวนมากไม่ได้จบ

วิชาเอกภาษาอังกฤษโดยตรง	 และการพัฒนาการสอน

ทักษะภาษาต่างประเทศ	 โดยเฉพาะภาษาอังกฤษแม้

ปัจจุบันจะตื่นตัวมากขึ้น	แต่ยังไม่ก้าวหน้าไปมากเท่าที่

ควร	เพราะทรพัยากรดา้นบคุลากรสอนภาษาตา่งประเทศ	 

นี้ขาดแคลนมาก	 ดังนั้นคุณภาพของบัณฑิตไทยโดย

ภาพรวมในการใช้ภาษาต่างประเทศ	 โดยเฉพาะภาษา

อังกฤษจึงยังคงเป็นไปในทางที่ไม่น่าพึงพอใจเท่าที่ควร	

(เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์,	มปป.)	

 5. ความเหลือ่มลำ้ดา้นโอกาสทางการศกึษา

มีแนวโน้มลดลง

	 	 เนือ่งจากกระแสการเรยีกรอ้งสทิธมินษุยชน	 

และการเรียกร้องประชาธิปไตยรวมถึงรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ที่ส่งเสริมการเพิ่มสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน	

อีกทั้งสภาพการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนการ

สอน	 ทำให้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึง

คนได้อย่างกว้างขวาง	 อย่างไรก็ตามการกระจาย

โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษายังคงไม่ทั่วถึง

และยังคงพบความเหลื่อมล้ำด้านโอกาส	 ทางการ

ศึกษาระหว่างกลุ่มคนที่มีเศรษฐานะต่างกันเนื่องจาก

ค่าเล่าเรียนที่ค่อนข้างแพง	(เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์,	

มปป.)	

 6. การบริหารจัดการการศึกษายังไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

	 	 แม้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ. 2542	 จะมีแนวทางการพัฒนาแนวทางการ

บริหารจัดการการศึกษาให้มีความคล่องตัว	 อย่างไร

ก็ตามสิ่งที่พบอยู่ในปัจจุบัน	คือ	การบริหารและจัดการ

การศึกษาไทยยังมีประสิทธิภาพไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ

เท่าที่ควรทั้งในแง่ระบบบริหารวิชาการ	 ระบบบริหาร

การเงินและระบบบริหารบุคคล	 จึงทำให้เกิดความ	 

ไม่คล่องตัวในการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของวิทยาการและการตอบสนองต่อความต้องการและ

ความจำเป็นของประเทศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	

และเกิดการใช้ทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ	 ทำให้

การจัดการศึกษาในแต่ละระดับตั้ งแต่การศึกษา	 

ขั้นพื้นฐาน	 อาชีวศึกษาและอุดมศึกษายังไม่มีความ
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เชื่อมโยงกัน	 (คณะกรรมการจัดทำแนวทางการปฏิรูป

อุดมศึกษา,	 2542)	 ประเทศไทยมีการใช้งบประมาณ

เพื่อการลงทุนทางการศึกษาถึงร้อยละ	 4.2	 ของ	 GDP	

ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ	 เช่น	 จีน	

สิงคโปร์	 ญี่ปุ่น	 เกาหลี	 และอินเดีย	 แต่ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาในแง่ของการกระจายอำนาจไปสู่สถาน

ศึกษายังไม่มีคุณภาพ	สัดส่วนการจัดการศึกษาระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย	 คือ	 81:	 19	 ใน

ขณะที่สัดส่วนของการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐกับ

เอกชนของประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นดังนี้	 การจัดการ

ศึกษาระดับพื้นฐาน	 เท่ากับ	 60:40	 ระดับมัธยมศึกษา	

เท่ากับ	 50:50	 และระดับอุดมศึกษา	 เท่ากับ	 40:60	

(กษมา	ศรีสุวรรณ,	2556)		

 7. เกิดแนวทางสร้างความเชื่อมั่นด้าน

คุณภาพการศึกษาไทยแก่สังคม

	 	 จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทั้ง	 3	 ฉบับส่งผลให้

สถาบันการศึกษาต่างๆมีอิสระในการดำเนินการ

จัดการศึกษามากขึ้น	 ทั้งนี้รวมถึงสถาบันการศึกษา

เอกชนต่างๆทำให้สถาบันอุดมศึกษามีความหลาก

หลาย	 มีการขยายตัวเพื่อให้ประชาชนมีโอกาส	 เข้า

เรียนในระดับอุดมศึกษากันได้อย่างทั่วถึง	 อย่างไร

ก็ตามคำถามที่เกิดขึ้นในสังคม	 ก็คือจะทำอย่างไรให้

สังคมเชื่อมั่นได้ว่าคุณวุฒิที่บัณฑิตได้รับจากสถาบัน

อุดมศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพและมาตรฐาน	 ที่สามารถ

เทียบเคียงกันได้	 สำนักงานคณะกรรมการการอุดม	 

ศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับและส่งเสริมการ

ดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงได้ดำเนินการ

โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ของประเทศไทย	(Thai	Qualifications	Framework	

for	 Higher	 Education;	 TQF:HEd)	 เพื่อเป็นเครื่อง

มือในการนำนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติไปสู่

การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม		 

โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้	

(Learning	 Outcomes)	 ของนักศึกษา	 เพื่อให้สังคม

เชื่อมั่นว่าบัณฑิตแต่ละสถาบันจะได้รับการพัฒนาการ

เรียนรู้ภายใต้มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับ

ทุกสถาบันการศึกษา	 (สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา,	2552)		

	 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	กำหนดไว้	อย่างน้อย	5	ด้าน	

ดังนี้	(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	2552)		

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics	 and	

Moral)	หมายถึง	การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่าง

มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และด้วยความรับผิดชอบทั้งใน

ส่วนตนและส่วนรวม	 ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต

ในความขัดแย้งทางค่านิยม	 การพัฒนานิสัยและการ

ปฏิบัติตนตามศีลธรรม	ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม	

 2. ด้านความรู้ (Knowledge)	 หมายถึง	

ความสามารถในการเข้าใจ	การนึกคิดและการนำเสนอ

ข้อมูล	 การวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงในหลักการ	

ทฤษฎี	 ตลอดจนกระบวนการต่างๆ	 และสามารถเรียน

รู้ด้วยตนเองได้	

 3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive	

Skills)	 หมายถึง	 ความสามารถในการวิเคราะห์

สถานการณ์และใช้ความรู้	 ความเข้าใจในแนวคิด		 

หลักการ	 ทฤษฎี	 และกระบวนการต่างๆ	 ในการคิด

วเิคราะหแ์ละการแกป้ญัหา	เมือ่ตอ้งเผชญิกบัสถานการณ	์ 

ใหม่ๆ	ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ (Interpersonal	 Skills	 and	

Responsibility)	 หมายถึง	 ความสามารถในการ
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ทำงานเป็นกลุ่ม	 การแสดงถึงภาวะผู้นำ	 ความรับ	 

ผิดชอบต่อตนเองและสังคม	 ความสามารถในการ

วางแผนและรับผิดชอบ	ในการเรียนรู้ของตนเอง	

 5. ด้านทักษะการวิ เคราะห์ เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Numerical	 Analysis,	 Communication	 and	

Information	 Technology	 Skills)	 หมายถึงความ

สามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 ความสามารถใน

การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถ

ในการสื่อสารทั้งการพูด	 การเขียน	 และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ		

	 โดยสรปุ	 เมือ่พจิารณาภาพรวมของผลกระทบ	 

ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากการนำแนวทางการจัดการ

ศึกษาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ. 2542	 มาใช้	 ตั้งแต่ปี	 2542	 จนถึงปัจจุบันจะพบ

ว่า	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีทั้งผลดีและผลลบ	 

ต่อพัฒนาการของการศึกษาไทย	 ยกตัวอย่างเช่น	

กระบวนการแข่งขันทางการศึกษาในประเทศไทยมีสูง

ขึ้น	 ทำให้เด็กไทยมีทางเลือกหรือโอกาสทางการศึกษา

สูงขึ้น	 แต่สถานการณ์หลายอย่างยังคงเป็นประเด็นที่

ตอ้งการการปรบัปรงุและพฒันาตอ่ไป	 เชน่	 การบรหิาร	 

จัดการภายในสถานศึกษา	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากร	

กระบวนการทำงาน	 หรือสาระการเรียนรู้ต่างๆ	 ที่จะ

ถ่ายทอดมาสู่ผู้เรียน	 เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งที่

สะท้อนคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย	และเกิดคำถาม

กับสังคมยังคงมีอยู่ว่าในปัจจุบันสิ่งที่ปฏิรูปมานั้นทำให้

เด็กไทยเป็นคนดี	 คนเก่ง	 และเป็นคนที่มีความสุขกับ

การเรียน	 พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วหรือไม่		 

และแม้กระทั่งในวิชาชีพพยาบาลเองก็เช่นเดียวกัน	

การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ก็ส่งผลกระทบทำให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพเช่นเดียวกัน	

 วิวัฒนาการและแนวโน้มวิชาชีพการ

พยาบาลจากการปฏิรูปการศึกษาไทย

	 จากการปฏิรูปการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ. 2542	 และ

ฉบับแก้ไขทั้ง	 2	 ฉบับดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

วิชาชีพพยาบาลในประเทศไทย	ในด้านต่างๆ	ดังนี้		

 1. ด้านการบริการพยาบาล

	 	 จากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

ดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ประชาชนชาวไทยได้รับการ

ศึกษามากขึ้น	(อย่างน้อยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

12	 ปี)	 และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน	 

การสอนยังส่งผลให้ประชาชนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี

เหล่านี้ในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น	 และสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารทางดา้นสขุภาพไดม้ากขึน้	 อยา่งไร	 

ก็ตามเนื่องจากความเหลื่อมล้ำในการกระจายโอกาส

ทางการศกึษาทีย่งัคงมอียู	่และกระบวนการจดัการเรยีน	 

การสอนที่เน้นเนื้อหาวิชาการมากกว่าการสอนให้เด็ก

ฝึกคิด	 และไตร่ตรองข้อมูลด้วยตนเอง	ดังนั้นจึงเป็นไป

ได้ที่จะยังคงมีประชาชนบางส่วนยังขาดความสามารถ

ในการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพที่รับรู้

มาอย่างถูกต้อง	 และส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา	

อาทิเช่น	 การท้องในวัยเรียน	 (ปาณบดี	 เอกะจัมปกะ	

และนิธิศ	วัฒนมะโน,2554) 

 2. ด้านการศึกษาพยาบาล

	 	 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ. 2542	 และฉบับเพิ่มเติมทั้ง	 2	 ฉบับส่งผลต่อ	 

การศึกษาพยาบาลอย่างมาก	 ดังจะเห็นได้จากรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนพยาบาลในปัจจุบันที่เน้น	 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	 เน้น

การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น	 มี

การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ	 และ

รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน		 

112 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 



การสอน	 นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปการ

ศึกษาไทยในวงการการศึกษาพยาบาล	 คือการนำ	

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	(Thai	

Qualif ications	 Framework	 for	 Higher	

Education:	 TQF	 :	 HEd)	 มาใช้เป็นกรอบในการ

พัฒนานักศึกษาพยาบาล	 โดยในวิชาชีพพยาบาลได้

เพิ่มผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานฯ	 ดังกล่าวอีก		 

1	 ด้าน	 คือ	 ด้านทักษะเชิงวิชาชีพนั่นเอง	 รวมเป็น	 

ทั้งสิ้น	6	ด้าน	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2552)	สิ่งเหล่านี้

ถือเป็นเครื่องมือที่ เป็นประโยชน์	 ทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด	 คือทุกรายวิชาที่จะมีการ

จัดการเรียนการสอน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้อง

วางแผนล่วงหน้าไว้เป็นอย่างดีว่าจะทำอย่างไรจึงจะ

ทำให้นักศึกษาพยาบาลบรรลุผลการเรียนรู้ทั้ง	 6	 ด้าน

ดังกล่าวได้	 และสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดการตื่นตัวไปกับการ

เปลี่ยนแปลงภายนอก	 คือการใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการศึกษาพยาบาลมาก

ขึ้น	 เนื่องจากประเทศไทยจะเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน	

ในปี	 2558	 สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

วงการการศึกษาพยาบาลมากขึ้น	 อาทิเช่น	 บาง

สถาบันการศึกษาเริ่มมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	 และ

บางสถาบันการศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรโดย

การเพิ่มหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

พยาบาล	 เป็นต้น	 ทั้งนี้เหตุผลหลักประการหนึ่งคือ	

เมื่อประเทศไทยก้าวสู่สังคมอาเซียน	 การแข่งขันใน

วิชาชีพพยาบาลเริ่มมีมากขึ้นเพราะพยาบาลในแถบ

ประเทศเพื่อนบ้านของไทย	เช่น	ฟิลิปปินส์เริ่มเดินทาง

เข้ามาหางานทำในประเทศไทย	 ดังนั้นถ้าพยาบาลไทย

ยังมีจุดอ่อนในเรื่องภาษาอังกฤษ	 แน่นอนผลลัพธ์ที่

ตามมา	 คือความสามารถในการแข่งขันกับพยาบาล

ประเทศอื่นๆในแถบอาเซียนที่เขาสามารถสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษได้ก็จะลดลงทันที	 (วิลาสินี	 ยนต์วิกัย,	

2556)

 3. ด้านการบริหารการพยาบาล

	 	 จากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

ดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้พยาบาลไทยยุคใหม่	 เป็น

พยาบาลที่มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

สือ่สาร	 อยา่งไรกต็ามประเดน็ปญัหาทีเ่ปน็โจทยส์ำหรบั	 

ผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	คือ	บางครั้งอาจมี

พยาบาลบางส่วนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้ช่องทาง	 

การสื่อสารในโลกออนไลน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง	 ส่งผลให้

เกิดปัญหาการฟ้องร้องตามมา	 อาทิ	 เช่น	 การเปิดเผย

ความลับของผู้ป่วย	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ประเด็นที่

สำคญัอกีประการหนึง่คอื	 พยาบาลยคุใหมจ่ะมลีกัษณะ	 

เฉพาะบางประการ	 คือการมีโลกส่วนตัวที่ค่อนข้างสูง	

การสื่อสารกับคนรอบข้างลดลง	 แต่อยู่กับตนเอง	 

ค่อนข้างมาก	 มีความอดทนค่อนข้างน้อย	 สามารถ

เปลี่ยนงานได้ตลอดเวลา	 ชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง	

แต่ไม่ชอบการว่ากล่าวตักเตือนที่รุนแรง	 (เยาวลักษณ์	

โพธิดารา,	2554)	

 4. ด้านการวิจัยทางการพยาบาล

	 	 จากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

ดังกล่าวในปัจจุบันจะพบว่าพยาบาลมีการสร้าง	 

นวัตกรรมใหม่ๆ	 และมีการนำหลักฐานเชิงประจักษ์

และผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานในคลินิกมาก

ขึ้น	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในระหว่างที่อยู่ในระบบการ

ศึกษาพยาบาล	 เขาได้เรียนรู้กระบวนการค้นหาข้อมูล

จากแหล่งต่างๆ	 การได้ลงมือปฏิบัติการทำวิจัยด้วย

ตนเอง	 และรวมทั้งความหลากหลายในโอกาสทางการ

ศึกษาพยาบาลที่มีมากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันหลาย

สถาบันมีการเปิดหลักสูตรปริญญาโททั้ง	 สาย	 ก.	 และ

สาย	 ข.	 ทำให้พยาบาลสามารถศึกษาต่อได้ในระหว่าง

ทำงาน	เป็นต้น	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลดีให้พยาบาลมี

โอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญา

เอกมากขึ้น	นอกจากนี้ในปัจจุบันจะพบว่าช่องทางการ
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สืบค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัยค่อนข้างสะดวกและ

รวดเร็ว	 อีกทั้งโอกาสในการศึกษาวิจัยกับสมาชิกใน

กลุ่มอาเซียนมีมากขึ้น	(เยาวลักษณ์	โพธิดารา,	2554)	

	 โดยสรุปจะเห็นได้ว่าการปฏิรูปการศึกษาของ

ประเทศไทยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิชาชีพ

พยาบาลในทุกด้านทั้งในส่วนของด้านการบริการ

พยาบาล	 ด้านการศึกษาพยาบาล	 ด้านการบริหาร	 

การพยาบาลและด้านการวิจัยทางการพยาบาล	 ทั้งนี้

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยจะทำให้

ประชาชนไทยและแม้กระทั่งนักศึกษาพยาบาลและ	

ตัวบุคลากรทางการพยาบาลเองมีความรู้ความสามารถ

ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการใช้เทคโนโลยีได้

มากขึ้น	 กระบวนการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารและวิธี

การใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ยังคงมีประเด็นที่ต้อง

พัฒนาต่อไป	

แนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล

	 สืบเนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ

วิชาชีพพยาบาลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	 ทำให้พยาบาล	 

ทุกคนต้องขวนขวายหาแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ

ตนเองให้สามารถก้าวทันกับการศึกษาที่มีการปรับ

เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	 ทั้งนี้จะขอเสนอแนะประเด็นใน

การพัฒนาแยกเป็นรายด้านต่างๆ	ดังนี้	

 1. ด้านการบริการพยาบาล

	 	 ภาพของการปฏิรูปการศึกษาไทยที่ทุกคน

คาดหวังว่าจะทำให้ประชาชนชาวไทยเกิดการเรียนรู้

ตลอดชีวิต	 รู้จักช่องทางในการค้นหาความรู้เพื่อดูแล

ตนเองได้ดีขึ้น	 ยังคงเป็นภาพฝันที่ทุกคนต้องการให้

เกิดขึ้น	 แต่ในภาพความเป็นจริงคงปฏิเสธไม่ได้ว่า	 

แมใ้นโลกปจัจบุนัทีม่คีวามเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลย	ี	 

ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร

งา่ยและสะดวกมากขึน้	 แตป่ระเดน็ปญัหาการ	คดักรอง	 

ความนา่เชือ่ถอืของขอ้มลูขา่วสารกอ่นทีจ่ะนำไปปฏบิตั	ิ 

ยังคงมีอยู่ค่อนข้างมาก	 จึงไม่น่าแปลกใจ	 ที่ประชาชน

ชาวไทยบางส่วนที่มีปัญหาสุขภาพเลือกใช้การดูแล

ตนเองตามแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ที่อาจยังไม่มี

ความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานวิชาชีพ	 ส่งผลให้เกิด

ภาวะแทรกซ้อนของโรคและ/หรือการเกิดปฏิกิริยา

ระหว่างการรักษาแผนปัจจุบันกับการรักษาโดยการใช้

การแพทย์ทางเลือกมากมาย	 (ปาณบดี	 เอกะจัมปกะ	

และนิธิศ	 วัฒนมะโน,	 2554) ดังนั้นจึงนับเป็นบทบาท	 

ที่ท้าทายของพยาบาลว่าจะทำอย่างไรที่จะสอนให้

ประชาชนเหล่านี้รู้จักคัดกรองข้อมูลข่าวสารจากสื่อ

ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และรวมทั้งการใช้ช่อง

ทางของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่านี้	 ในการ

ให้การพยาบาลแก่ประชาชน	 ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์เชิงรุก

ในการป้องกันปัญหาสุขภาพที่จะตามมามากมาย		

 2. ด้านการศึกษาพยาบาล

	 	 จากการที่สถาบันการศึกษาพยาบาลไทย

ได้นำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	

มาเป็นเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

พยาบาล	 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าแนวทางการจัดการ

ศึกษาพยาบาลมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น	 กล่าวคือ	 

การศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนานักศึกษาทาง

ด้านวิชาการอย่างเดียว	 แต่การพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสมดลุทัง้ทางดา้นวชิาการและคณุธรรม	 จรยิธรรม		 

ดังนั้นอาจารย์พยาบาลทุกคนจึงควรให้ความสำคัญกับ

ประเด็นดังกล่าวและคิดหาวิธีการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	 เน้นการปฏิบัติและเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง	 โดยยึดแนวคิดการบริการด้วยหัวใจ

ความเป็นมนุษย์	 เป็นต้น	 ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสูงสุด	 คือ

ให้บัณฑิตที่จบไปเป็นบัณฑิต	 ที่พร้อมด้วยความรู้คู่	 

คุณธรรมนั่นเอง	(เยาวลักษณ์	โพธิดารา,	2554) 
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	 จากตลาดการแข่งขันของวิชาชีพพยาบาลใน

ประเทศไทยที่สืบเนื่องจากการเปิดประเทศสู่สังคม

อาเซียนที่ทำให้พยาบาลประเทศอื่นๆ	 ที่มีความ

สามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เข้ามาหา

งานทำในประเทศไทยมากขึ้น	ดังนั้นนักศึกษาพยาบาล

จึงควรปรับตัวเพื่อให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

เหล่านี้	 โดยการพัฒนาตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษใน

การสื่อสาร	 การเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อการก้าวทัน

กับวิทยาการต่างๆ	 ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ไม่ยากนัก	 

ในยคุปจัจบุนัเนือ่งจากเครอืขา่ยทางการศกึษาคอ่นขา้ง	 

กว้างขวาง	 รวมทั้งคณะผู้สอนเองก็ควรมีการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษและรวมทั้ง

การปรับทัศนคติให้ตระหนักถึงการจัดการเรียน	 

การสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของ

ประเทศ	(วิลาสินี	ยนต์วิกัย,	2556)	

 3. ด้านการบริหารการพยาบาล

	 	 จากการที่พยาบาลในยุคใหม่เป็นคนที่

ชอบโลกของเทคโนโลยี	 เป็นลักษณะของสังคมก้มหน้า

มากกว่าการที่จะพูดคุยสื่อสารกับผู้คนรอบข้าง	 ดังนั้น

ผู้บริหารทางการพยาบาลจึงต้องมีการปรับตัวและ

พยายามทำความเข้าใจกับเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้	 โดยอาจ

หาแนวทางว่าทำอย่างไรจึงจะดึงศักยภาพพยาบาลรุ่น

ใหม่เหล่านี้มาใช้ในการพัฒนางานในวิชาชีพพยาบาล

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 รวมทั้งผู้บริหารทางการ

พยาบาลเองคงต้องมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้

ตลอดเวลาและนำมาใช้ในการบริหารงานพยาบาลให้

ได้	 และแน่นอนการหาแนวทางในการพัฒนาทักษะ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของพยาบาลรุ่นใหม่เหล่า

นี้ต่อไปเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาวิชาชีพ

พยาบาลให้มีคุณภาพ		

 4. ด้านการวิจัยทางการพยาบาล

	 	 การปฏิรูปการศึกษาทำให้พยาบาลให้

ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้และการจัดการ

ความรู้ในวิชาชีพมากขึ้น	 ดังนั้นพยาบาลจึงควรมี

การเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง	 รวมทั้งการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็น

ระบบโดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการกับการ

ทำงานประจำ	การสร้างเครือข่ายในการทำวิจัยร่วมกับ

สหสาขาวิชาชีพเพื่อนำไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียน

รู้นั่นเอง	

	 โดยสรุปแนวทางการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล

ให้ก้าวทันกับยุคที่วงการการศึกษาไทยมีการขยับตัว

ตลอดเวลานั้น	 บุคลากรทางการพยาบาลเองต้องมี	 

การขยับตัวตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่น

เดียวกัน	 ไม่ว่าจะเป็นการก้าวให้ทันกับวิธีการจัดการ

ศกึษาในยคุใหมท่ีเ่นน้ผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละการประกนั	 

คุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือ	 การใช้ช่องทางความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาให้ให้เกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบริการพยาบาล	

และที่ลืมไม่ได้คือการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป	

บทสรุป

	 ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามาเป็น

ลำดับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามบริบททางสังคม

และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 ซึ่งสิ่งที่

เกิดตามมาคือการเปลี่ยนแปลงในทั้งตัวประชาชนชาว

ไทยเองที่ทำให้มีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้น	 และ

รวมทั้งบุคลากรทางการพยาบาลเองที่ทำให้มีโอกาส	 

ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	 เนื่องจากความหลาก

115วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 



เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ.	 (2552).	 มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี	 สาขาพยาบาลศาสตร์	

พ.ศ.	 2552,	 (ออนไลน์),	 เข้าถึงได้จาก:	

http://www.mua.go.th/users/tqf-

hed/news/FilesNews/FilesNews6/

nurse_R.pdf	 (วันที่สืบค้นข้อมูล	 20	

มกราคม	2559).		

กษมา	 ศรีสุวรรณ.	 (2556).	ปัญหาและแนวโน้ม

การศึกษาไทยในอนาคต ,	 (ออนไลน์),		 

เข้าถึงได้จาก:	http://toyphd2013.blog	 

spot.com/2013/06/blog-post.html.	

(วันที่สืบค้นข้อมูล	20	มกราคม	2559).		

เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์.	 (มปป.).	 แนวโน้มการ

ศกึษาไทยในครึง่ทศวรรษหนา้,	 (ออนไลน)์,		 

เข้าถึงได้จาก:	 http://www.kriengsak.	 

com/node/77	 (วันที่สืบค้นข้อมูล	 20	

มกราคม	2559).	

คณะกรรมการจดัทำแนวทางการปฏริปูอดุมศกึษา.		 

(2542).	 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ  

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.	 (ออน

ไลน์),	 เข้าถึงได้จาก:	 http://www.ptcn.	 

ac.th/ebook/pdf/4309026/pdf.pdf.	

(วันที่สืบค้นข้อมูล	20	มกราคม	2559). 

ปาณบดี	 เอกะจัมปกะ	 และนิธิศ	 วัฒนมะโน.	

(2554).	สถานการณแ์ละแนวโนม้ของปจัจยั	 

ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ.	 ใน	 สุวิทย์	

วิบุลผลประเสริฐ	 (บรรณาธิการ),	 การ

สาธารณสุขไทย 2551-2553. กรุงเทพฯ:	

โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.	

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2552.	

(ออนไลน์),	 เข้าถึงได้จาก:	 http://www.	 

moe.go . th/edtechfund/ fund/

images/stories/laws/prb_study%	 

28final%29.pdf	 (วันที่สืบค้นข้อมูล	 20	

มกราคม	2559).		

หลายในการจัดศึกษาพยาบาล	 ที่มีมากขึ้น	 อย่างไร	 

ก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเฉพาะในทางบวก

เท่านั้น	 แต่สถานการณ์ในปัจจุบันจะพบว่ายังคงมี

ประเด็นบางอย่างที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องแก้ไขต่อไป	 

ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ

ที่แท้จริง	 การทบทวนกระบวนการถ่ายทอดความรู่สู่

ประชาชนชาวไทยให้มีศักยภาพในการคัดกรองข้อมูล

ข่าวสารและศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารเป็นต้น	

116 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 



 
เยาวลักษณ์	โพธิดารา.	(2554).	การจัดการศึกษา

ทางการพยาบาล:	 สำหรับนักศึกษา	

Generation	 Y.	 วารสารพยาบาลศาสตร์

และสุขภาพ, 34,	61-69.	

วิลาสินี	 ยนต์วิกัย.	 (2556).	 การพัฒนาศักยภาพ

ด้านภาษาอังกฤษของพยาบาลไทยเพื่อ

รองรับการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ได้

อย่างยั่งยืน.	Stamford Journal, 15(1),	

155-159. 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.	 (2552). 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ . (ออนไลน์) ,	 เข้าถึงได้จาก:		 

http://polsci.pn.psu.ac.th/qa/56/	 

References56/2/2.1/2.1-01.pdf	 (วันที่

สืบค้นข้อมูล	20	มกราคม	2559).	

อัญญรัตน์	นาเมือง.	(2553).	การปฏิรูปการศึกษา

ของประเทศไทย.	 วารสารมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์, 2(2),	112-121.	

117วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 


