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บทคัดย่อ
	 กำรวิจัยเชิงพรรณนำนี้	 เพื่อศึกษำควำมเป็นพลเมืองอำเซียนและเปรียบเทียบควำมเป็นพลเมืองอำเซียน 

ของนกัศกึษำพยำบำลระหว่ำงนักศึกษำชัน้ปี	 1-	4	กลุม่ตัวอย่ำงคือนกัศกึษำพยำบำล	วทิยำลยัเซนต์หลยุส์ช้ันปี	1-4	

จ�ำนวน	 214	 คน	 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม	 4	 ส่วน	 ประกอบด้วย	 1)	 ควำมรู้เรื่องของสมำคม

ประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (ASEAN)	 2)	ทักษะด้ำนกำรใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยี	 3)	ทักษะกำร

จดักำร	4)	ทกัษะกำรเรยีนรู้	ทีผ่่ำนกำรพจิำรณำจำกผูท้รงคุณวฒุ	ิจ�ำนวน	3	ท่ำน	มค่ีำควำมเทีย่งเท่ำกบั	0.96,	0.90,	

0.94	และ	0.92	ตำมล�ำดับ	วเิครำะห์ข้อมลู	โดยใช้ค่ำเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน	และเปรยีบเทียบควำมเป็นพลเมอืง

อำเซียนระหว่ำงนักศึกษำชัน้ปีที	่1-4	ด้วยสถิติ	One – Way ANOVA	ผลกำรศกึษำพบว่ำ	นกัศกึษำพยำบำลช้ันปีท่ี	1	

มคีะแนนเฉล่ียรวมด้ำนควำมรูเ้รือ่งของอำเซยีนและทกัษะกำรใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยมีำกทีส่ดุ	เท่ำกบั	6.59±	

1.35,	 6.94±	 1.48	 คะแนนตำมล�ำดับ	 และนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	 4	 มีคะแนนเฉลี่ยรวมด้ำนทักษะกำรจัดกำร 

และทกัษะกำรเรยีนรูม้ำกทีส่ดุ	เท่ำกบั	8.14	±	1.66,	7.66	±1.43	คะแนนตำมล�ำดบั	ส่วนกำรเปรยีบเทยีบควำมเป็น

พลเมืองอำเซียนของนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	1-4	มีคะแนนเฉลี่ยควำมรู้เรื่องอำเซียน	ทักษะด้ำนกำรใช้สำรสนเทศ

และเทคโนโลยี	 และทักษะกำรเรียนรู้	 ไม่แตกต่ำงกัน	แต่มีทักษะกำรจัดกำร	แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 

(p < 0.05)	 จึงท�ำกำรทดสอบรำยคู่	 พบว่ำ	 นักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	 3	 และ	 4	มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกำรจัดกำร 

แตกต่ำงกับชั้นปีที่	1	และ	2	อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p < 0.05)	กำรวิจัยครั้งนี้ท�ำให้เห็นควำมส�ำคัญของกำรจัด 

กำรเรยีนกำรสอนให้แก่นกัศกึษำพยำบำลในแต่ละชัน้	และควรจดัในทศิทำงทีส่่งเสรมิและพฒันำตำมควำมต้องกำร

แต่ละชั้นปี	ให้เหมำะสมในด้ำนควำมเป็นพลเมืองอำเซียนในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตต่อไป

ค�ำส�ำคญั: ความเป็นพลเมืองอาเซียน นักศึกษาพยาบาล 
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บทน�า
	 อำเซียนหรอื	สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวนั

ออกเฉยีงใต้	(Association of Southeast Asian Nations 

หรอื ASEAN)	ก่อต้ังขึน้เพือ่กำรส่งเสรมิควำมร่วมมอืทำง

ด้ำนกำรเมือง	 เศรษฐกิจและสังคม	 ส่งเสริมสันติภำพ

และควำมมั่นคงของภูมิภำค	 และควำมร่วมมือระหว่ำง

อำเซียนกับต่ำงประเทศและองค์กรระหว่ำงประเทศ		

และได้ประกำศจัดตั้งประชำคมอำเซียน (ASEAN 

Community)	ภำยในปี	2563	โดยสนับสนุนกำรรวมตัว 

และควำมร่วมมอือย่ำงรอบด้ำน	ในด้ำนกำรเมอืงให้จดัตัง้ 

ASEAN Political-Security Community (APSC)  

ด้ำนเศรษฐกจิ	ให้จดัตัง้	ASEAN Economic Community 

(AEC)	 และด้ำนสังคมและวัฒนธรรมให้จัดตั้ง	ASEAN 

Soc io -Cu l tu ra l  Communi t y  (ASCC)  AEC 

เป็นกำรรวมตัวเพื่อท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ

ร่วมกนั	 และผลจำกกำรประชมุสดุยอดอำเซยีนครัง้ที	่ 9	

ณ	 เกำะบำหลี	 ประเทศอินโดนีเซีย	 ได้ก�ำหนดให้จัดท�ำ 

ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน	(Mutual Recognition Arran 

gements:MRAs)	 ด้ำนคุณสมบัติในสำขำวิชำชีพหลัก	

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยนักวิชำชีพ	

หรือแรงงำนเช่ียวชำญ	 หรือผู ้มีควำมสำมำรถพิเศษ 

Abstract
 This survey research aimed to study and compare ASEAN Citizenship among the Nursing 

Students of Saint Louis College. The subjects were 214 year1-year4 Nursing students of 

Saint Louis College. The instrument was the questionnaire that had 4 parts: 1) knowledge about ASEAN 

2) information and technology skills 3) management skills and 4) learning skills  checked by 3 experts 

and tested for reliability by using Cronbach’s alpha coefficient.  The reliability of the scales were 

0.96, 0.90, 0.94 and 0.92 respectively . The data were analyzed by means, standard deviations and 

compare ASEAN Citizenship among the Nursing students from year 1- year 4 by One – Way ANOVA 

statistics. The result of the study found that the 1st Year Nursing students had the average total of  

knowledge of the Association of Southeast  Asian Nations (ASEAN) and information and technology 

skills with the most average scores 6.59± 1.35 , 6.94± 1.48 scores. The 4th Year Nursing students  

had the average total of the management skills and learning skills with the most average scores 

8.14 ± 1.66, 7.66 ±1.43 scores. The comparison of ASEAN Citizenship among Nursing students showed 

the average scores of knowledge about ASEAN, information and technology skills and learning skills 

with no significant difference but management skills were significantly (p < 0.05). One – Way ANOVA 

with pair wise comparison found that the 3rd and 4th Year Nursing students had the average total 

of the management skills different with the 1st and  2nd Year Nursing students were significantly 

(p < 0.05). The results of this research will help teachers realize  the importance of teaching ASEAN 

Citizenship to students and improve their teaching according to  the needs of students in all levels 

and for the next bachelor courses. 

Keyword: ASEAN Citizenship, Nursing Students
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ของอำเซยีนได้อย่ำงเสรี	ครอบคลมุ	7	อำชพี	ได้แก่	วิศวกร	

พยำบำล	 สถำปนิก	 นักส�ำรวจ	 นักบัญชี	 ทันตแพทย	์

และแพทย์	 ดังนั้น	 พยำบำลจึงเป็นหนึ่งในวิชำชีพซ่ึง

เป็นควำมต้องกำรของระบบบริกำรสุขภำพในอำเซียน	

(MRAs, 2012)	ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน	(MRAs) 

ด้ำนคณุสมบตัใินสำขำวชิำชพีกำรพยำบำล	เป็นก้ำวแรก

ที่จะอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยบุคคล

ในสำขำวิชำชพีกำรพยำบำล	เพือ่ขบัเคลือ่นให้ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียนเติบโต	 	 ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อกำรให้

บริกำรในระบบอุตสำหกรรมบริกำรสุขภำพเท่ำนั้น	

หำกยงักระทบต่อกระบวนกำรผลติพยำบำลวชิำชพี	ในระดบั

พืน้ฐำนและกำรพยำบำลขัน้สงูด้วย	(สภำกำรพยำบำล,	2555) 

โดยเน้นแนวทำงในกำรสร้ำงเยำวชนให้มีคุณลักษณะ 

5	ประกำร	เพ่ือจะเป็นผูเ้ชือ่มโยงวฒันธรรมในยคุโลกำภิวฒัน์ 

หรือแนวคิด	 “The 5 C’s”	 คือ	 1)	Communication 

(กำรสื่อสำร)	 2)	 Creativity	 (ควำมสำมำรถในกำรคดิ 

สร้ำงสรรค์)	3)	Culture	 (วฒันธรรม)	4)	Comprehension 

(ควำมเข้ำใจ)	 5)	 Community	 (ชุมชนและสังคม) 

เพื่อสร ้ำงเยำวชนให้มีควำมเป็นพลเมืองอำเซียน 
(Asia Pacific Student Services Association: 

APSSA, 2012)	น�ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรผลติบณัฑติ

ให้เข้ำกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	

	 จำกกำรทบทวนวรรณกรรม	 พบว่ำ	 อุปสรรค

ที่ท�ำให้พยำบำลไม่สำมำรถเคล่ือนย้ำยไปในประเทศ

อำเซียนได้	มี	4	สำเหตุ	คือ	1)	ทักษะภำษำ	2)	กำรสอบ

รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ	 3)	 กำรศึกษำ/อบรม

พยำบำลต�่ำกว ่ำมำตรฐำนตะวันตก	 4)	 องค ์กำร

วิชำชีพในแต่ละประเทศท�ำหน้ำท่ีแตกต่ำงกัน	 (Akaya 

Mattsuno, 2012)	 จำกผลกำรส�ำรวจทัศนคติและ

กำรตระหนักรู ้ของเยำวชนเกี่ยวกับอำเซียน	 จำก

นักศึกษำมหำวิทยำลัยชั้นน�ำในประเทศสมำชิกอำเซียน

ทั้ง	 10	 ประเทศ	 จ�ำนวน	 2,170	 คน	 ช่วงปี	 พ.ศ.	

2551-2552	 พบว่ำ	 นักศึกษำไทยมีควำมตระหนักรู ้

เกี่ยวกับอำเซียนน้อยมำก	 และติดเป็นล�ำดับสุดท้ำย

ในหลำยค�ำถำม	 (กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับ

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน,	 2555)	 ทัศนคติต ่อ

อำเซียนของปัญญำชนท้ังสิบประเทศโดยมีข้อค้นพบ

ที่ส�ำคัญ	 ด้ำนควำมเป็นพลเมืองอำเซียนในค�ำถำมที่ว่ำ	

ตนเป็นพลเมืองอำเซียน	(ASEAN Citizen)	หรือไม่นั้น 

ร้อยละ	 76.8	 ของนักศึกษำอำเซียนท้ังหมดเห็นด้วยว่ำ 

ตนเป็นพลเมอืงอำเซียน	ส่วนนกัศกึษำไทย	เหน็ด้วยร้อยละ 

67	ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ค่อนข้ำงต�ำ่	(สกัรนิทร์	นยิมศลิป์,	2555)	

สิ่งเหล่ำนี้จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส�ำหรับนักศึกษำ

ท่ีจะต้องเรียนรู ้ปรับตัว	 และเตรียมพร้อมรับมือกับ

สถำนกำรณ์ในอนำคต	 กำรเรียนรู้ของนักศึกษำยุคใหม่

จ�ำเป็นต้องปรับทั้งกระบวนกำรเรียนรู้	ปรับทัศนคติ

ท่ีจะต้องตระหนักถึงควำมเป็นชำติ	 ปรับกำรเรียนรู้ให้

เป็นไปอย่ำงมีเป้ำหมำย	 รู้เท่ำทันสถำนกำรณ์	 มีควำม

สำมำรถในกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นท่ีต่ำงวัฒนธรรมได้	

และเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้ำน	ทั้งในด้ำนประวัติศำสตร์

และวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน

พร้อมกับสร้ำงโอกำสเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ	ต้องเพิ่ม

ทักษะทำงด้ำนภำษำองักฤษให้มำกข้ึนให้สำมำรถสือ่สำร

ได้	(ศูนย์ข่ำวกำรศึกษำไทย,	2558)	จะเห็นได้ว่ำปัจจัยที่

เกีย่วข้องกับกำรพฒันำวชิำชพีกำรพยำบำลในประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียนนั้นมีควำมสัมพันธ์กับกระบวนกำร

จัดกำรศึกษำที่เป็นอยู ่ในปัจจุบันและท่ีจะเกิดข้ึนใน 

อนำคต	เพ่ือกำรก้ำวสูป่ระชำคมอำเซยีน	สถำบนักำรศกึษำ

เป็นผู้มีส่วนส�ำคัญในกำรสร้ำงคุณลักษณะของบุคคล	

(Individual)	 ในฐำนะสมำชิกของวิชำชีพกำรพยำบำล

ให้มพีฤตกิรรมในกำรท�ำหน้ำที	่ข้อผกูพนัและภำระควำม

รบัผดิชอบในฐำนะของพลเมอืง	ให้เป็นพลงัหรอืก�ำลงัคน

ของประเทศอำเซียน	 หรือกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมือง	

(Citizenship)	ให้กับบัณฑิตของตน

	 วิทยำลัยเซนต์หลุยส์	ในฐำนะสถำบันอุดมศึกษำ

เอกชนที่ได ้ผลิตบัณฑิตพยำบำล	 ตระหนักถึงกำร
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เปลี่ยนแปลงในกำรระบบกำรศึกษำเพื่อสร้ำงทักษะ

กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่21และปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ

บัณฑิตให้เข้ำสู่ตลำดแรงงำนอำเซียน	 ผู้วิจัยใช้แนวคิด	

“The 5 C’s” (APSSA, 2012)	รวบรวมสิ่งที่ต้องศึกษำ

ออกเป็น	4	ด้ำน	คือ	1)	ด้ำนควำมรู้	2)	ทักษะด้ำนกำร

ใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยี	3)	ทักษะกำรจัดกำร	และ	

4)	ทักษะกำรเรียนรู้	จำกประเด็นปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น	

คณะผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำควำมเป็นพลเมือง

อำเซียนในนักศึกษำพยำบำล	 วิทยำลัยเซนต์หลุยส	์	

เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ

ระดับปริญญำตรี	 ในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต	

ที่สำมำรถน�ำไปก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร

จัดกำรศึกษำต่อไป	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษำควำมเป็นพลเมืองอำเซียน	 ของ

นักศึกษำพยำบำล	วิทยำลัยเซนต์หลุยส์	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบควำมเป็นพลเมืองอำเซียน	

ของนักศึกษำพยำบำล	ชั้นปีที่	1-4

สมมติฐานการวิจัย
	 ควำมเป็นพลเมอืงอำเซยีนในด้ำนควำมรูเ้รือ่งของ

สมำคมประชำชำตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	(ASEAN)

ทักษะด้ำนกำรใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยี	 ทักษะกำร

จดักำร	และทกัษะกำรเรยีนรู	้ของนกัศกึษำพยำบำล	ชัน้

ปีที่	1-4	มีควำมแตกต่ำงกัน	

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 โดยน�ำแนวคิด	“The 5 C’s” (APSSA, 2012)	มำสร้ำงกรอบแนวคิดกำรวิจัย

นักศึกษาพยาบาล

	 •	ชั้นปีที่			1

	 •	ชั้นปีที่			2

	 •	ชั้นปีที่			3

	 •	ชั้นปีที่			4

ความเป็นพลเมืองอาเซียน

ของนักศึกษาพยาบาล 

	 •	ควำมรู้เรื่องอำเซียน

	 •	ทักษะด้ำนกำรใช้	 	

	 	 สำรสนเทศและเทคโนโลยี

	 •	ทักษะกำรจัดกำร

	 •	ทักษะกำรเรียนรู้

ทักษะการสร้างเยาวชนให้มี 

ความเป็นพลเมืองอาเซียน

 • Communication  

	 	 (กำรสื่อสำร)			

 • Creativity 

	 	 (ควำมสำมำรถในกำรคดิสร้ำงสรรค์)

 • Culture	(วัฒนธรรม)

 • Comprehension

		 	 (ควำมเข้ำใจ)

 • Community

	 	 (ชุมชนและสังคม)
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วิธีด�าเนินการวิจัย  

	 กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ	ประชำกร	

เป็นนักศึกษำพยำบำลหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต	

ชัน้ปีที	่1,	2,	3,	และ	4	วทิยำลยัเซนต์หลยุส์	จ�ำนวน	480	คน 

กลุ่มตัวอย่ำงได้จำกกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified 

Random Sampling)	 และก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงด้วย

โปรแกรม	G*Power version 3.1.9.2 (Faul F., 2014) 

ที่พัฒนำมำจำกพื้นฐำนของ	 Power Analysis	 โดย

ก�ำหนดอ�ำนำจกำรทดสอบ	 (Power of Test)	 ที่ระดับ	

.85	ระดับนัยส�ำคัญทำงสถิติ	ที่ระดับ	 .05	และก�ำหนด

ขนำดอทิธพิล	(Effect size)	อยูใ่นช่วงปำนกลำง	คอื	.25 

ได้ขนำดตวัอย่ำง	จ�ำนวน	204	คน	และได้เพิม่อกี	10	คน 

รวมทั้งสิ้น	214	คน	ชั้นปี	1	จ�ำนวน	53	คน	ช้ันปี	2	

จ�ำนวน	54	คน	ชั้นปี	3	จ�ำนวน	54	คน	และช้ันปี	4	

จ�ำนวน	53	คน

 1. เครือ่งมือการวจัิย	เป็นแบบสอบถำมท่ีผูว้จิยั 

พัฒนำจำกแนวคิดของควำมเป็นพลเมืองอำเซียน 

เป็นมำตรำส่วนให้ค่ำ	(Rating Scale)	โดยใช้กำรประเมนิ

ค่ำของลิเคอร์ท	(Likert’s Scale)	ที่ให้ผู้ตอบประเมินค่ำ	

(0	–	10)	โดย	0	คอืไม่เหน็ด้วย	และ	10	คอื	เหน็ด้วยมำก

ทีส่ดุ	ด้วยกำรเลอืกเพยีงค�ำตอบเดยีว	คะแนนเต็ม	ข้อละ	

10	คะแนน	แบ่งเป็น	4	ส่วน	ดังนี้

	 	 ส่วนที	่1	ควำมรู้เร่ืองของสมำคมประชำชำติ

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (ASEAN)	 ประกอบด้วย	

สำมเสำหลักของอำเซียน	 เรื่องที่สนใจในอำเซียน	 เรื่อง

ที่ชอบหรือพึงพอใจเกี่ยวกับอำเซียน	 	 ควำมรอบรู้เกี่ยว

กับอำเซียน	รวม	36	ข้อ	ให้เลือกตอบจำกคะแนน	1	-10

	 	 ส่วนที่	 2	 ทักษะด้ำนกำรใช้สำรสนเทศ

และเทคโนโลยี	 ประกอบด้วย	 ควำมสำมำรถทำงภำษำ

อังกฤษ	 ควำมสำมำรถทำงภำษำของประเทศอำเซียน	

กำรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำร	รวม	17	ข้อ	ให้เลือกตอบ

จำกคะแนน	1	-10

  

 ส่วนที่	3	ทักษะกำรจัดกำร	ประกอบด้วย 

กำรจดักำรเวลำ	กำรจดักำรตนเอง	กำรจดักำรทมี	ทกัษะ

สร้ำงควำมร่วมมือ	 ควำมมีจิตประชำธิปไตยในอำเซียน	

รวม	20	ข้อ	ให้เลือกตอบจำกคะแนน	1	-10

	 	 ส่วนที่	 4	 ทักษะกำรเรียนรู้	 ประกอบด้วย	

ควำมคดิสร้ำงสรรค์และนวตักรรม	กำรแก้ปัญหำ	ควำมคดิ 

วจิำรณญำณ	ทกัษะกำรสือ่สำร	รวม	16	ข้อ	ให้เลอืกตอบ

จำกคะแนน	1	-10

	 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ	 น�ำไป

ตรวจควำมตรงจำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอก	จ�ำนวน	3	ท่ำน	

มค่ีำควำมตรง	(IOC)	รำยข้อของแบบสอบถำมทัง้	4	ส่วน	

มำกกว่ำ	 0.6	 ในทุกข้อค�ำถำม	และน�ำแบบสอบถำมไป

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงท่ีคล้ำยคลึงกันกับนักศึกษำ

พยำบำล	ของวิทยำลัยเซนต์หลุยส์	จ�ำนวน	30	รำย	มีค่ำ

ควำมเชื่อมั่น	(Cronbach’s alpha coefficient)	เท่ำกับ	

0.96,	0.90,	0.94	และ	0.92	ตำมล�ำดับ

	 กำรพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ ่มตัวอย่ำง	 ผู ้วิจัยได้

พิทักษ์สิทธิของผู้เข้ำร่วมวิจัย	 โดยส่งโครงร่ำงวิจัยเข้ำ

รบักำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวจิยัใน

มนษุย์	ของวทิยำลยัเซนต์หลยุส์	และได้รบัหนงัสอือนมุตั	ิ

E.018/2557	จึงท�ำกำรเก็บข้อมูล

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยเก็บก่อนสอบ

ปลำยภำคของแต่ละชั้นปี

	 ผู ้วิจัยแนะน�ำตัวกับผู ้เข้ำร่วมวิจัย	 ช้ีแจงให้

ทรำบถึงสิทธิในกำรตอบรับหรือปฏิเสธในกำรเข้ำร่วม

กำรศึกษำในคร้ังนี้	 สำมำรถถอนตัวจำกกำรวิจัยได้

ตลอดเวลำโดยไม่มีผลกระทบใดๆกับผู้เข้ำร่วมวิจัยรวม

ท้ังกำรอธิบำยถึงกำรรักษำควำมลับของผู้เข้ำร่วมวิจัย	

โดยแบบสอบถำม	 จะไม่มีกำรระบุช่ือ-สกุล	 และข้อมูล

ท้ังหมดผู้วิจัยจะถือเป็นควำมลับ	 จะไม่เปิดเผยถึงแหล่ง

ที่มำของข้อมูลเป็นรำยบุคคล	 และถ้ำผู้เข้ำร่วมวิจัยรู้สึก

อึดอัดหรือไม่สะดวกใจที่จะตอบแบบสอบถำม	สำมำรถ

ถอนตัวได้ตลอดเวลำ	โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้น
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 3. การวิเคราะห์ข้อมูล   

วิเครำะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล	ควำมรู้เรื่องของ

สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ทักษะ

ด้ำนกำรใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยี	ทักษะกำรจัดกำร	

ทกัษะกำรเรียนรู	้โดยใช้สถติิกำรแจกแจงควำมถี	่ร้อยละ 

ค่ำเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	 และเปรียบเทียบ

ควำมเป็นพลเมืองอำเซียนระหว่ำงนักศึกษำชั้นปีที่	 1-4	

ด้วยสถิติ	One – Way ANOVA (Post Hoc: Scheffe 

analysis) 

ผลการวิจัย
	 คณุลักษณะส่วนบคุคลของกลุม่ตัวอย่ำง	พบว่ำ	

นกัศกึษำพยำบำล	ส่วนใหญ่	มอีำยอุยูร่ะหว่ำง	21	–	23	ปี 

จ�ำนวน	85	คน	คดิเป็นร้อยละ	39.7	รองลงมำคือช่วงอำยุ

ระหว่ำง	18	–	20	ปี	จ�ำนวน	79	คน	คิดเป็นร้อยละ	36.9	

มีคะแนนเฉล่ียสะสมมำกที่สุดคือ	 เฉลี่ย	 2.51	 –	 2.75	

จ�ำนวน	62	คน	คิดเป็นร้อยละ	29	

	 ควำมรูเ้รือ่งสมำคมประชำชำตแิห่งเอเชยีตะวนั

ออกเฉยีงใต้	(ASEAN)	ประกอบด้วย	ควำมรูเ้รือ่งสมำคม

ประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (ASEAN) 

สำมเสำหลักของอำเซียน	 เรื่องที่สนใจในอำเซียน 

เรือ่งท่ีชอบหรอืพงึพอใจเก่ียวกับอำเซียน	และควำมรอบรู้ 

เกีย่วกับอำเซยีน	พบว่ำ	คะแนนเฉลีย่ควำมรูเ้รือ่งสมำคม

ประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (ASEAN) 

นักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	 1-4	 มีคะแนนเฉล่ียควำมรู้

ในเรื่องท่ีชอบหรือ	 พึงพอใจเก่ียวกับอำเซียนมำกท่ีสุด 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ	7.24	±	1.44,	7.22	±	1.91,	6.95	

±	 1.66	 และ	 7.79	 ±	 2.72	 คะแนน	 ตำมล�ำดับ	 และ

คะแนนเฉลี่ยควำมรู้โดยรวม	พบว่ำ	 นักศึกษำพยำบำล

ชั้นปีที่	1	มีคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุด	เท่ำกับ	6.59	±	1.35	

คะแนน	รองลงมำคือ	ชั้นปีที่	4	และชั้นปีที่	3	มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ	6.13	±	1.55	คะแนน	และ	6.11	±	1.42	

คะแนน	ตำมล�ำดับ	(ดังตำรำงที่	1)

ตารางที่ 1		 คะแนนเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนควำมรูเ้รือ่งสมำคมประชำชำตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	 

   (ASEAN)	ของนักศึกษำพยำบำล	จ�ำแนกตำมระดับชั้นปี

หัวข้อ ปี 1 (n=53) ปี 2 (n=54) ปี 3 (n=54) ปี 4 (n=53)
 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

1. ความรู้เรื่องของสมาคมประชาชาติแห่ง  

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. สามเสาหลักของอาเซียน

3. เรื่องที่สนใจในอาเซียน

4. เรื่องที่ชอบหรือพึงพอใจเกี่ยวกับอาเซียน  

5. ความรอบรู้เกี่ยวกับอาเซียน

   รวม

6.28

6.04

7.00

7.24

6.38

6.59

5.31

5.38

6.40

7.22

5.55

5.97

5.57

5.75

6.35

6.95

5.88

6.11

5.03

5.33

6.73

7.79

5.77

6.13

1.52

2.05

1.58

1.44

1.57

1.35

1.92

2.40

1.86

1.91

1.77

1.50

1.64

 

1.68

1.59

1.66

1.56

1.42

1.74

2.28

1.68

2.72

1.96

1.55
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	 ทักษะด้ำนกำรใช้สำรสนเทศและเทคโนโลย	ี

ประกอบด ้วย	 ควำมสำมำรถทำงภำษำอั งกฤษ 

ควำมสำมำรถทำงภำษำของประเทศอำเซยีน	และกำรใช้ 

เทคโนโลยีกำรส่ือสำร	 พบว่ำ	 นักศึกษำพยำบำลช้ันปี

ที	่ 1,	 2	 และ	 4	 มคีะแนนเฉลีย่ในกำรใช้เทคโนโลยกีำร

ส่ือสำรมำกทีสุ่ด	 เท่ำกบั	 7.75±1.43,	 7.53±1.87	 และ	

8.20±1.84	คะแนน	นักศึกษำพยำบำลชัน้ปีที	่3	มคีะแนน

เฉลี่ยในควำมสำมำรถอย่ำงน้อยหนึ่งภำษำของอำเซียน

มำกทีส่ดุ	เท่ำกบั	7.64±2.66	คะแนน	และคะแนนเฉลีย่

ของทักษะกำรใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยีโดยรวม 

พบว่ำนกัศกึษำพยำบำลชัน้ปีที	่1	มคีะแนนเฉลีย่มำกทีส่ดุ	

เท่ำกบั	6.94	±	1.48	คะแนน	รองลงมำคอืชัน้ปีที	่3	และ

ชัน้ปีที	่4	มคีะแนนเฉลีย่	เท่ำกบั	6.67	±	1.40	คะแนน	

และ	6.52	±	1.43	คะแนน	ตำมล�ำดบั	(ดงัตำรำงที	่2)

	 ทกัษะกำรจดักำร	ประกอบด้วย	ควำมสำมำรถ

ทำงภำษำอังกฤษ	 ควำมสำมำรถทำงภำษำของประเทศ

อำเซยีน	และกำรใช้เทคโนโลยกีำรสือ่สำร	พบว่ำ	นกัศกึษำ

พยำบำลชัน้ปีที	่ 1	 มทีกัษะกำรจดักำรตนเอง	 มำกทีส่ดุ	

เท่ำกบั	7.89±1.30	คะแนน	นกัศกึษำพยำบำลชัน้ปีที	่2	

และ	3	มทีกัษะกำรจัดกำร	ทมีมำกทีส่ดุ	เท่ำกบั	7.77	±	

1.54	และ	7.33±1.57	คะแนน	ส่วนนักศึกษำพยำบำลชัน้

ปีที	่4	มทีกัษะสร้ำงควำมร่วมมอืมำกท่ีสดุ	เท่ำกบั	8.54±	

3.54	คะแนน	และคะแนนเฉลีย่ทักษะกำรจดักำรโดยรวม	

พบว่ำ	นกัศึกษำพยำบำลช้ันปีท่ี	4		มค่ีำคะแนนเฉลีย่มำก

ทีส่ดุ	เท่ำกบั	8.14	±	1.66	คะแนนรองลงมำคอืชัน้ปีที	่2 

และช้ันปีท่ี	1	มค่ีำคะแนนเฉลีย่เท่ำกับ	7.50	±	1.41	คะแนน 

และ	7.47	±	1.27	คะแนน	ตำมล�ำดบั	(ดงัตำรำงที	่3)

ตารางที่ 2		 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนทักษะด้ำนกำรใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยีของนักศึกษำ 

	 	 	 พยำบำล	จ�ำแนกตำมระดับชั้นปี

หัวข้อ ปี 1 (n=53) ปี 2 (n=54) ปี 3 (n=54) ปี 4 (n=53)
 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

1. ความสามารถภาษาอังกฤษ

2. ความสามารถอย่างน้อยหนึ่งภาษา

 ของอาเซียน

3. การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร

   รวม

6.33

6.75

7.75

6.94

4.77

6.72

7.53

6.34

5.21

7.64

7.16

6.67

5.21

6.16

8.20

6.52

1.86

3.50

1.43

1.48

1.92

2.98

1.87

1.50

1.59

2.66

2.05

1.40

1.84

3.46

1.84

1.43
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	 ทักษะกำรเรียนรู ้	 ประกอบด้วย	 ควำมคิด

สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม	 กำรแก้ปัญหำ	 ควำมคิด

วิจำรณญำณ	 และทักษะกำรสื่อสำร	 พบว่ำ	 นักศึกษำ

พยำบำลชั้นปีที่	 1,	 2	 และ	 4	 มีทักษะด้ำนกำรเรียนรู้

เกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำมำกที่สุด	 เท่ำกับ	 7.51±1.37,	

7.28±1.61	และ	7.87±1.61	คะแนน	นกัศกึษำพยำบำล

ช้ันปีท่ี	 3	 มีทักษะด้ำนกำรเรียนรู ้เก่ียวกับควำมคิด

สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมมำกที่สุด	 เท่ำกับ	 7.07±3.02	

คะแนน	 และคะแนนเฉลีย่ของทกัษะกำรเรยีนรูโ้ดยรวม	

พบว่ำ	นกัศกึษำพยำบำลชัน้ปีที	่4	เท่ำกบั	7.33	±	1.32	

คะแนน	และ	7.01	±	1.46	ตำมล�ำดบั	(ดงัตำรำงที	่4)	

ตารางที่ 3		 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนทักษะด้ำนกำรจัดกำรของนักศึกษำพยำบำล	 จ�ำแนกตำม 

	 	 	 ระดับชั้นปี	

ตารางที่ 4 	 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนทักษะด้ำนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำพยำบำล	 จ�ำแนกตำม 

	 	 	 ระดับชั้นปี

หัวข้อ

หัวข้อ

ปี 1 (n=53) ปี 2 (n=54) ปี 3 (n=54) ปี 4 (n=53)

ปี 1 (n=53) ปี 2 (n=54) ปี 3 (n=54) ปี 4 (n=53)

ปี 1 (n=53) ปี 2 (n=54) ปี 3 (n=54) ปี 4 (n=53)

 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

1. การจัดการเวลา

2. การจัดการตนเอง

3. การจัดการทีม

4. ทักษะสร้างความร่วมมือ

5. ความมีจิตประชาธิปไตยในอาเซียน

   รวม

1. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

2. การแก้ปัญหา

3. ความคิดวิจารณญาณ

4. ทักษะการสื่อสาร

   รวม

7.45

7.89

7.74

7.67

6.58

7.47

7.04

7.51

7.30

7.49

7.33

7.67

7.73

7.77

7.57

6.75

7.50

6.82

7.28

7.13

6.80

7.01

6.85

7.21

7.33

7.22

6.58

7.04

7.07

6.94

6.75

6.87

6.91

8.50

8.41

8.29

8.54

6.98

8.14

7.42

7.87

7.78

7.57

7.66

1.52

1.30

1.45

1.28

1.63

1.27

1.48

1.37

1.42

1.43

1.32

1.70

1.62

1.54

1.47

1.48

1.41

1.57

1.61

1.47

1.69

1.46

1.75

1.60

1.57

1.68

1.62

1.47

3.02

1.86

1.76

1.66

1.82

3.53

1.48

1.44

3.54

1.84

1.66

1.44

1.61

1.53

1.55

1.43
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	 เปรียบเทียบควำมเป็นพลเมืองอำเซียนของ

นักศึกษำพยำบำลวิทยำลัยเซนต์หลุยส์พบว่ำ	 นักศึกษำ

พยำบำลชัน้ปีที	่1-4	มคีะแนนเฉล่ียควำมพลเมืองอำเซียน

ในเร่ืองควำมรู้เรือ่งอำเซยีน	ทกัษะด้ำนกำรใช้สำรสนเทศ

และเทคโนโลยี	 และทักษะกำรเรียนรู้	 ไม่แตกต่ำงกัน 

แต่มีทักษะกำรจัดกำร	 แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

ทำงสถติ	ิ(p < 0.05)	ดงัตำรำงที	่5	จงึท�ำกำรทดสอบรำยคู ่

โดยใช้	Scheffe	พบว่ำ	นกัศกึษำพยำบำลชัน้ปีที	่3	และ	4 

มีคะแนนเฉลี่ยควำมเป็นพลเมืองอำเซียนด้ำนทักษะ 

กำรจดักำร	แตกต่ำงกบัชัน้ปีที	่1	และ	2	อย่ำงมนียัส�ำคญั

ทำงสถิติ	 (p < 0.05)	 โดยนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	 4 

มคีะแนนเฉลีย่ด้ำนทกัษะกำรจดักำร	สงูกว่ำทกุชัน้ปี	

ตารางที่ 5 	 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยควำมพลเมืองอำเซียนของนักศึกษำพยำบำล	 จ�ำแนกตำมระดับชั้นปี	 

   (n=214)

หัวข้อ แหล่งความ

แปรปรวน
SS MSdf SigF

1. ความรู้เรื่องอาเซียน

2. ทักษะด้านการใช้สารสนเทศ

 และเทคโนโลยี

3. ทักษะการจัดการ

  

4. ทักษะการเรียนรู้

ระหว่ำงกลุ่ม

ภำยในกลุ่ม

รวม

ระหว่ำงกลุ่ม

ภำยในกลุ่ม

รวม

ระหว่ำงกลุ่ม

ภำยในกลุ่ม

รวม

ระหว่ำงกลุ่ม

ภำยในกลุ่ม

รวม

16918.670

543201.143

560119.813

255454.722

6385754.871

6641209.593

13291.091

179003.301

192294.393

4773.524

124467.504

129241.028

5639.557

2586.672

85151.574

30408.357

4430.364

852.397

1591.175

592.702

3

210

213

3

210

213

3

210

213

3

210

213

0.091

0.51

0.002*

0.058

2.180

2.800

5.198*

2.685

*	มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	0.05
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สรุปผลการวิจัย
	 1.	 ควำมเป็นพลเมืองอำเซียน	 ของนักศึกษำ

พยำบำล	วิทยำลยัเซนต์หลยุส์	พบว่ำ		นกัศกึษำพยำบำล

ชั้นปีท่ี	 1	 มีคะแนนเฉลี่ยรวมเกี่ยวกับควำมรู้เรื่องของ

สมำคมประชำชำตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	(ASEAN)

มำกที่สุด	รองลงมำคือชั้นปีที่	4	ชั้นปีที่	3	และชั้นปีที่	2 

นอกจำกนี	้ยงัพบว่ำ	นักศึกษำพยำบำลชัน้ปีที	่1	มคีะแนน 

เฉลีย่ของควำมรูเ้ร่ืองของสมำคมประชำชำติ	สำมเสำหลกั 

อำเซียน	เร่ืองทีส่นใจในอำเซยีน	และควำมรอบรู้เกีย่วกบั

อำเซียนสูงกว่ำชั้นปีอื่น

	 ทักษะกำรใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยี	พบว่ำ 

นักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	1	มีคะแนนเฉลี่ยรวมมำกที่สุด	

รองลงมำคือชั้นปี	3	และชั้นปี	4	โดยชั้นปี	1	มีคะแนน 

เฉลี่ยควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษสูงกว่ำทุกชั้นป	ี

นักศึกษำพยำบำลชั้นปี	 3	มีคะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถ 

อย่ำงน้อยหน่ึงภำษำของอำเซียนสูงกว่ำทุกชั้นปีและ	

นักศึกษำพยำบำลชั้นปี	 4	 มีคะแนนเฉลี่ยในกำรใช้

เทคโนโลยีสื่อสำรสูงกว่ำทุกชั้นปี	

	 ทักษะกำรจัดกำร	พบว่ำ	นักศึกษำพยำบำลชั้น

ปีที่	4	มีคะแนนเฉลี่ยรวมมำกที่สุด	รองลงมำคือชั้นปี	2	

และชั้นปี	 1	 โดยนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	 4	 มีคะแนน 

เฉลี่ยกำรจัดกำรเวลำ	กำรจัดกำรตนเอง	กำรจัดกำรทีม 

ทกัษะกำรสร้ำงควำมร่วมมอื	และควำมมจีติประชำธปิไตย

อำเซียนสูงกว่ำทุกชั้นปี	

 ทักษะกำรเรียนรู้	พบว่ำ	นักศึกษำพยำบำล

ชั้นปีที่	4	มีคะแนนเฉลี่ยรวมมำกท่ีสุด	รองลงมำคือ

ชั้นปี	1	และชั้นปี	2	โดยนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	4 

มคีะแนนเฉล่ียควำมคดิสร้ำงสรรค์	กำรแก้ปัญหำ	ควำมคดิ 

วิจำรณญำณและทักษะกำรสื่อสำรสูงกว่ำทุกชั้นปี	

	 2.	เปรยีบเทยีบควำมเป็นพลเมอืงอำเซยีน	ของ

นักศึกษำพยำบำล	ชั้นปีที่	1-4	พบว่ำ	นักศึกษำพยำบำล

ชั้นปีที่	 1-4	 มีทักษะกำรจัดกำร	 แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัย

ส�ำคัญทำงสถิติ	 ที่ระดับ	 .05	 จึงท�ำกำรทดสอบรำยคู ่

 

พบว่ำ	นกัศกึษำพยำบำลชัน้ปีที	่3	และ	4	มคีะแนนเฉลีย่

ควำมเป็นพลเมืองอำเซียนด้ำนทักษะกำรจัดกำร 

แตกต่ำงกับชั้นปีที่	1	และ	2		อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	

โดยนักศึกษำพยำบำลศำสตร์ช้ันปีท่ี	 4	 มีคะแนนเฉลี่ย

ด้ำนทักษะกำรจัดกำรสูงกว่ำทุกชั้นปี		

อภิปรายผลการวิจัย 
	 จำกผลกำรศกึษำนกัศกึษำพยำบำลชัน้ปีที	่1-4	

มคีะแนนเฉลีย่ควำมพลเมอืงอำเซยีนในเรือ่งควำมรูเ้รือ่ง

อำเซียน	 ทักษะด้ำนกำรใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยี	

และทกัษะกำรเรยีนรู	้ไม่แตกต่ำงกนั	พบว่ำ	ค่ำเฉลีย่รวม

ของควำมรู้เรื่องของสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	(ASEAN)	ของนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	1	

มคีะแนนเฉลีย่รวมมำกทีสุ่ด	โดยมค่ีำคะแนนของควำมรู้

เรือ่งของสมำคมประชำชำติแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	

(ASEAN)	เฉลี่ยเท่ำกับ	6.59	±	1.35	คะแนน	รองลงมำ

คือชั้นปีที่	4	ชั้นปีที่	3	และชั้นปีที่	2	คือ	6.13	±	1.55	

คะแนน	6.11	±	1.42	คะแนนและ	5.97	±	1.50	คะแนน	

ตำมล�ำดบันอกจำกนีย้งัพบว่ำ	นกัศกึษำพยำบำลช้ันปีท่ี	1 

มีคะแนนเฉลี่ยของควำมรู้เรื่องของสมำคมประชำชำต	ิ

สำมเสำหลักอำเซียน	เรื่องที่สนใจในอำเซียน	และควำม

รอบรู้เกี่ยวกับอำเซียนสูงกว่ำชั้นปีอื่น	 อย่ำงไรก็ตำม 

เมือ่ดคู่ำเฉลีย่ควำมสนใจเก่ียวกับอำเซียน	และเรือ่งท่ีชอบ 

หรือพึงพอใจเกี่ยวกับอำเซียนพบว่ำ	 นักศึกษำพยำบำล

ช้ันปีท่ี	 2	 มีควำมสนใจและพึงพอใจเกี่ยวกับอำเซียน

มำกเป็นอันดับสอง	รองจำกนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	1	

ผลกำรศกึษำชีใ้ห้เหน็ว่ำ	นกัศกึษำท่ีได้คะแนนเฉลีย่เรือ่ง

ควำมรูเ้รือ่งของสมำคมประชำชำตแิห่งเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต้	(ASEAN)	ยงัมคีวำมสนใจและชอบหรอืพงึพอใจ

เกี่ยวกับอำเซียน	 อยู่ในระดับมำก	 สำมำรถที่จะแก้ไข

ปัญหำและส่งเสริมให้นกัศกึษำมคีวำมรูเ้รือ่งของสมำคม

ประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (ASEAN) 
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ได้มำกยิ่งขึ้น	 เมื่อพิจำรณำค่ำคะแนนเฉลี่ยของทักษะ

ด้ำนกำรใช้สำรสนเทศและเทคโนโลย	ีประกอบด้วยควำม

สำมำรถภำษำองักฤษ	ควำมสำมำรถอย่ำงน้อยหน่ึงภำษำ

ของอำเซียน	และกำรใช้เทคโนโลยกีำรสือ่สำร	ซึง่นบัเป็น

องค์ประกอบส�ำคญัและเป็นคณุสมบติัหนึง่ของกำรด�ำรง

ชวิีตในยคุแห่งประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน	ซึง่สอดคล้อง

กับผลกำรศึกษำของสุบิน	 ยุระรัช	 (2554)	 ที่ศึกษำ 

ควำมพร้อมในกำรพัฒนำบัณฑิตของสถำบันอุดมศึกษำ

เอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน	 พบว่ำ	 คุณลักษณะของบัณฑิตที่ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียนคำดหวัง	 มีจ�ำนวน	 26	 คุณลักษณะ	

ได้แก่	 ด้ำนพุทธิพิสัย	 มีจ�ำนวน	 12	 คุณลักษณะ	 ได้แก	่

ทกัษะทำงปัญญำ	ควำมรูใ้นสำขำวิชำ	กำรคิดสร้ำงสรรค์	

กำรคิดวิเครำะห์	 กำรคิดสังเครำะห์	 กำรคิดเชิงวิพำกษ์	

ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำ	 ควำมสำมำรถ

เชิงตัวเลข	 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรตนเอง	

กำรบริหำรเวลำ	 ทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และ 

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ	 โดยจำกผลกำรศึกษำ 

ในกลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	 1	 -	 4	 พบว่ำ	

กลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	1	มีคะแนนเฉลี่ย

ควำมสำมำรถภำษำอังกฤษมำกที่สุดคือ	 6.33	 ±	 1.86	

คะแนน	 รองลงมำคือ	 กลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำพยำบำล

ชั้นปีที่	3	และชั้นปีที่	4	ซึ่งอำจเป็นผลจำกกระบวนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง	 ท�ำให้

นักศึกษำชั้นปีที่	 1	 ซึ่งเป็นนักศึกษำเข้ำใหม่มีควำมถนัด

ด้ำนภำษำอังกฤษเพิ่มสูงข้ึน	 อย่ำงไรก็ตำม	 เมื่อศึกษำ

ควำมสำมำรถอย่ำงน้อยหนึ่งภำษำของอำเซียนในกลุ่ม

นักศึกษำพยำบำลพบว่ำ	 นักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	 3	

มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำอย่ำงน้อยหนึ่งภำษำของ

อำเซียนมำกที่สุด

 นอกจำกนี้	 ผลกำรศึกษำยังพบว่ำ	 คะแนน

เฉลี่ยทักษะด้ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำรของนักศึกษำ

พยำบำลชั้นปีที่	 1	 –	 4	 มีคะแนนใกล้เคียงกัน	 โดย

นักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	4	มีคะแนนเฉลี่ยของทักษะ

ด้ำนเทคโนโลยกีำรสือ่สำรมำกทีส่ดุ	 เท่ำกับ	 8.20	±	1.84	

คะแนน	รองลงมำคือชัน้ปีที	่	1	ชัน้ปีที	่2	และชัน้ปีที	่3	คอื

มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ	7.75	±	1.43	คะแนน	7.53	±	1.87	

คะแนนและ	7.16	±	2.05	คะแนน	ตำมล�ำดับ

อำจเกิดจำกประสบกำรณ์ในกำรเรียนกำรสอน	สื่อ	และ

กำรน�ำเสนองำนในรำยวิชำต่ำงๆ	 รวมไปถึงควำมสนใจ

ด้ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำรส่วนบุคคลท่ีเป็นกำรพัฒนำ 

นกัศกึษำในยคุโลกำภวิตัน์	(Globalized World)	ซึง่เป็น

สหวิทยำกำร	(Interdisciplinary)	ที่ไม่มุ่งเน้นกำรสอน

เนือ้หำใหม่ๆ	แต่เน้นกำรเพิม่พนูควำมรู	้ควำมคดิรวบยอด 

และเนือ้หำสำระของสำขำวชิำ	หรอืกลุม่สำระกำรเรยีนรู ้

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำในมิติที่ขยำยกว้ำง 

ระดบัโลก	ซึง่ประกอบด้วยกระบวนกำรโลกำภวิตัน์	และ

กำรพฒันำสงัคมโลก	สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกจิ	สงัคม

กำรเมืองและวัฒนธรรม	 ทรัพยำกรธรรมชำติ	 ข้อมูล

ข่ำวสำร	สือ่ควำมสมัพนัธ์และกำรพึง่พำอำศยักนัระหว่ำง

ภูมิภำคประเทศ	 และทวีป	 เพื่อให้เยำวชนเติบโตเป็น 

ส่วนหนึ่งของพลเมืองโลก	(APSSA, 2012)

 นักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	 1-4	 มีคะแนนเฉลี่ย

ควำมพลเมอืงอำเซียนในเรือ่งทกัษะกำรจดักำร	แตกต่ำงกนั	

พบว่ำ	 นักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่	 3	 และ	 4	 มีคะแนน

เฉลี่ยควำมเป็นพลเมืองอำเซียนด้ำนทักษะกำรจัดกำร	

แตกต่ำงกับช้ันปีท่ี	 1	 และ	 2	 โดยนักศึกษำพยำบำล 

ช้ันปีท่ี	 4	 มีคะแนนเฉล่ียด้ำนทักษะกำรจัดกำรสูงกว่ำ

ทุกชั้นปี	จำกผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถ

ในกำรจัดกำร	 และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู ้ของ
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นักศึกษำพยำบำล	ชั้นปีที่	3	และ	4	ซึ่งเป็นชั้นปีสุดท้ำย

ของหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต	 ได้ท�ำกิจกรรม 

ที่หลำกหลำยจึงท�ำให้นักศึกษำมีกำรเคำรพและยอมรับ

ควำมหลำกหลำยทำงสังคม	 อีกทั้งยังมองเห็นถึงปัญหำ

ทำงสังคมและสำมำรถลงมือกระท�ำเพื่อน�ำไปสู่ควำม

เปล่ียนแปลง	และนักศึกษำมักจะเป็นหัวหน้ำกลุ ่ม

ในกำรจัดท�ำกิจกรรมต่ำง	ๆ	ท�ำให้มีภำวะควำมเป็นผู้น�ำ 

มกีำรจดักำรต่อตนเองและส่วนรวม	รวมทัง้มีกำรปฏิบตัติน

ให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่	ไม่นิง่ดูดำย	โดยต่ำงจำกรุน่น้อง 

ชั้นปีที่	1	และ	2	ที่เริ่มเข้ำมำอยู่ในรั้ววิทยำลัย	อำจจะยัง 

ไม่มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆ	 จึงส่งผล

ให้มีทักษะกำรจัดกำรน้อย	 (นิตยำ	 ปินตำวงศ์,	 2559)	

นักศึกษำที่มีควำมพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตเพื่อก้ำวสู่กำร

ท�ำงำนในสำขำวิชำชีพกำรพยำบำล	ซึ่งต้องอำศัยทักษะ

กำรจัดกำรและทักษะกำรเรียนรู้ในกำรประกอบวิชำชีพ

ให้ประสบผลส�ำเร็จ	 ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ

ศิริยุพำ	 รุ่งเริงสุข	 (2557)	 ที่ได้เสนอผลกำรส�ำรวจของ	
NACE (The National Association of Colleges and 

Employers)	 ว่ำทักษะที่นำยจ้ำงทั่วโลกมองหำ	 คือ 

ควำมสำมำรถในกำรเป็นผูน้�ำทีมและท�ำงำนเป็นทมี	กำร

ตัดสินใจและแก้ปัญหำ	 กำรวำงแผนจัดระบบงำน	 และ

จัดล�ำดับควำมส�ำคัญของงำน	 (Prioritize)	 กำรสื่อสำร 

กับบุคคลทั้ ง ในและนอกองค ์กร	 กำรจัดหำและ

ประมวลข้อมูล	 (Obtain and Process Information) 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ	 (Quantitative Data) 

ควำมสำมำรถเชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับหน้ำที่งำนนั้นๆ 

กำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ต่ำงๆ	(Computer Software 

Programs) ด้ำนภำษำทัง้พดู	เขยีน	อ่ำน	แก้รำยงำนต่ำงๆ	ได้	

ข้อเสนอแนะการวิจัย
	 กำรที่นักศึกษำพยำบำลแต่ละช้ันปี	 มีกำร

พัฒนำทักษะกำรจัดกำร	 และกำรเรียนรู้ตำมสมรรถนะ

และควำมสำมำรถของตน	 เพื่อเตรียมที่จะเป็นบัณฑิต

ในอนำคตและเพื่อให ้ประสบผลส�ำเร็จในวิชำชีพ 

กำรพยำบำลทัง้ประเทศและต่อยอดสูค่วำมเป็นพลเมอืง

อำเซียนอย่ำงสมบูรณ์นั้น	 สถำบันกำรศึกษำโดยเฉพำะ

สถำบันที่ผลิตบัณฑิตพยำบำล	 ควรต้องมุ่งเน้นในกำร

จดักำรเรยีนกำรสอนให้นกัศกึษำหรอืผู้เรยีนมกีำรทกัษะ	

Communication	(กำรสือ่สำร)	Creativity	(ควำมสำมำรถ 

ในกำรคดิสร้ำงสรรค์)	Culture	(วฒันธรรม)	Comprehension 

(ควำมเข้ำใจ)	 และ	 Community (ชุมชนและสังคม) 

ท่ีเป็นแนวคิดเรื่องชุมชน	 เพื่อให้นักศึกษำเป็นบัณฑิต 

ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินกำรประกอบวิชำชีพ

ได้อย่ำงประสบควำมส�ำเร็จ	 ท้ังนี้โดยผู้บริหำรสถำบัน 

กำรศึกษำควรสนับสนุนให้คณำจำรย์ผู้สอนในสถำบัน 

มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีทักษะ 

ในกำรใช้เทคนิคกำรสอนต่ำงๆ

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ควรศึกษำปัจจยัท่ีมผีลต่อควำมสำมำรถด้ำน

กำรใช้สำรสนเทศและเทคโนโลย	ี		ทักษะกำรจัดกำร	และ

ทกัษะกำรเรยีนรู	้เพือ่น�ำข้อมลูทีไ่ด้มำส่งเสรมิและพฒันำ

ควำมสำมำรถดังกล่ำวให้แก่นักศึกษำ

	 2.	 ควรเพิ่มวิธีกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพเก่ียว

กับกำรรับรู้ควำมเป็นพลเมืองอำเซียนเพื่อให้เกิดควำม

ตระหนักอย่ำงแท้จริงในกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะ

ในด้ำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องอันน�ำมำสู่ประโยชน์สูงสุดต่อไป
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