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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้ เพื่อศึกษาความเป็นพลเมืองอาเซียนและเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองอาเซียน
ของนักศึกษาพยาบาลระหว่างนักศึกษาชัน้ ปี 1- 4 กลุม่ ตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ชนั้ ปี 1-4
จ�ำนวน 214 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) ความรู้เรื่องของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 2) ทักษะด้านการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี 3) ทักษะการ
จัดการ 4) ทักษะการเรียนรู้ ทีผ่ า่ นการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน มีคา่ ความเทีย่ งเท่ากับ 0.96, 0.90,
0.94 และ 0.92 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้คา่ เฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความเป็นพลเมือง
อาเซียนระหว่างนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1-4 ด้วยสถิติ One – Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
มีคะแนนเฉลีย่ รวมด้านความรูเ้ รือ่ งของอาเซียนและทักษะการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีมากทีส่ ดุ เท่ากับ 6.59±
1.35, 6.94± 1.48 คะแนนตามล�ำดับ และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยรวมด้านทักษะการจัดการ
และทักษะการเรียนรูม้ ากทีส่ ดุ เท่ากับ 8.14 ± 1.66, 7.66 ±1.43 คะแนนตามล�ำดับ ส่วนการเปรียบเทียบความเป็น
พลเมืองอาเซียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องอาเซียน ทักษะด้านการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยี และทักษะการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน แต่มีทักษะการจัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p < 0.05) จึงท�ำการทดสอบรายคู่ พบว่า  นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการจัดการ
แตกต่างกับชั้นปีที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) การวิจัยครั้งนี้ท�ำให้เห็นความส�ำคัญของการจัด
การเรียนการสอนให้แก่นกั ศึกษาพยาบาลในแต่ละชัน้ และควรจัดในทิศทางทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาตามความต้องการ
แต่ละชั้นปี ให้เหมาะสมในด้านความเป็นพลเมืองอาเซียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ความเป็นพลเมืองอาเซียน นักศึกษาพยาบาล
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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

บทน�ำ

อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations
หรือ ASEAN) ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ การส่งเสริมความร่วมมือทาง
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสันติภาพ
และความมั่นคงของภูมิภาค และความร่วมมือระหว่าง
อาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ  
และได้ ป ระกาศจั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community) ภายในปี 2563 โดยสนับสนุนการรวมตัว
และความร่วมมืออย่างรอบด้าน ในด้านการเมืองให้จดั ตัง้

ด้านเศรษฐกิจ ให้จดั ตัง้ ASEAN Economic Community
(AEC) และด้านสังคมและวัฒนธรรมให้จัดตั้ง ASEAN

Socio-Cultural Community (ASCC) AEC

เป็นการรวมตัวเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน และผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 9
ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้ก�ำหนดให้จัดท�ำ
ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arran
gements:MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ
ASEAN Political-Security Community (APSC) หรื อ แรงงานเชี่ ย วชาญ หรื อ ผู ้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
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ของอาเซียนได้อย่างเสรี ครอบคลุม 7 อาชีพ ได้แก่ วิศวกร
พยาบาล สถาปนิก นักส�ำรวจ นักบัญชี ทันตแพทย์
และแพทย์ ดังนั้น พยาบาลจึงเป็นหนึ่งในวิชาชีพซึ่ง
เป็นความต้องการของระบบบริการสุขภาพในอาเซียน
(MRAs, 2012) ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs)
ด้านคุณสมบัตใิ นสาขาวิชาชีพการพยาบาล เป็นก้าวแรก
ที่ จ ะอ� ำ นวยความสะดวกในการเคลื่ อ นย้ า ยบุ ค คล
ในสาขาวิชาชีพการพยาบาล เพือ่ ขับเคลือ่ นให้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเติบโต   ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อการให้
บริการในระบบอุตสาหกรรมบริการสุขภาพเท่านั้น
หากยังกระทบต่อกระบวนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ในระดับ
พืน้ ฐานและการพยาบาลขัน้ สูงด้วย (สภาการพยาบาล, 2555)
โดยเน้นแนวทางในการสร้างเยาวชนให้มีคุณลักษณะ
5 ประการ เพือ่ จะเป็นผูเ้ ชือ่ มโยงวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
หรือแนวคิด “The 5 C’s” คือ 1) Communication
(การสื่อสาร) 2) Creativity (ความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์) 3) Culture (วัฒนธรรม) 4) Comprehension
(ความเข้ า ใจ) 5) Community (ชุ ม ชนและสั ง คม)
เพื่ อ สร้ า งเยาวชนให้ มี ค วามเป็ น พลเมื อ งอาเซี ย น
(Asia Pacific Student Services Association:
APSSA, 2012) น�ำมาใช้เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิต

ให้เข้ากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า  อุปสรรค
ที่ท�ำให้พยาบาลไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปในประเทศ
อาเซียนได้ มี 4 สาเหตุ คือ 1) ทักษะภาษา 2) การสอบ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3) การศึกษา/อบรม
พยาบาลต�่ ำ กว่ า มาตรฐานตะวั น ตก 4) องค์ ก าร
วิชาชีพในแต่ละประเทศท�ำหน้าที่แตกต่างกัน (Akaya
Mattsuno, 2012) จากผลการส� ำ รวจทั ศ นคติ แ ละ
การตระหนั ก รู ้ ข องเยาวชนเกี่ ย วกั บ อาเซี ย น จาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นน�ำในประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ ง 10 ประเทศ จ� ำ นวน 2,170 คน ช่ ว งปี พ.ศ.
2551-2552 พบว่า  นักศึกษาไทยมีความตระหนักรู้
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เกี่ยวกับอาเซียนน้อยมาก และติดเป็นล�ำดับสุดท้าย
ในหลายค�ำถาม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับ
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น, 2555) ทั ศ นคติ ต ่ อ
อาเซียนของปัญญาชนทั้งสิบประเทศโดยมีข้อค้นพบ
ที่ส�ำคัญ ด้านความเป็นพลเมืองอาเซียนในค�ำถามที่ว่า 
ตนเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizen) หรือไม่นั้น
ร้อยละ 76.8 ของนักศึกษาอาเซียนทั้งหมดเห็นด้วยว่า
ตนเป็นพลเมืองอาเซียน ส่วนนักศึกษาไทย เห็นด้วยร้อยละ
67 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้างต�ำ่ (สักรินทร์ นิยมศิลป์, 2555)
สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส�ำหรับนักศึกษา
ที่ จ ะต้ อ งเรี ย นรู ้ ป รั บ ตั ว และเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์ในอนาคต การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่
จ�ำเป็นต้องปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้ ปรับทัศนคติ
ที่จะต้องตระหนักถึงความเป็นชาติ ปรับการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างมีเป้าหมาย รู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
สามารถในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรมได้
และเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในด้านประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
พร้อมกับสร้างโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเพิ่ม
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้มากขึน้ ให้สามารถสือ่ สาร
ได้ (ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย, 2558) จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
จัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต เพือ่ การก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน สถาบันการศึกษา
เป็นผู้มีส่วนส�ำคัญในการสร้างคุณลักษณะของบุคคล
(Individual) ในฐานะสมาชิกของวิชาชีพการพยาบาล
ให้มพี ฤติกรรมในการท�ำหน้าที่ ข้อผูกพันและภาระความ
รับผิดชอบในฐานะของพลเมือง ให้เป็นพลังหรือก�ำลังคน
ของประเทศอาเซียน หรือการสร้างความเป็นพลเมือง
(Citizenship) ให้กับบัณฑิตของตน
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ ไ ด้ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต พยาบาล ตระหนั ก ถึ ง การ
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เปลี่ยนแปลงในการระบบการศึกษาเพื่อสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่21และปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ
บัณฑิตให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน ผู้วิจัยใช้แนวคิด
“The 5 C’s” (APSSA, 2012) รวบรวมสิ่งที่ต้องศึกษา
ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 2) ทักษะด้านการ
ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี 3) ทักษะการจัดการ และ
4) ทักษะการเรียนรู้ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเป็นพลเมือง
อาเซี ย นในนั ก ศึ ก ษาพยาบาล วิ ท ยาลั ย เซนต์ ห ลุ ย ส์  
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ที่สามารถน�ำไปก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
จัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความเป็นพลเมืองอาเซียน ของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
2. เพื่อเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองอาเซียน
ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1-4

สมมติฐานการวิจัย

ความเป็นพลเมืองอาเซียนในด้านความรูเ้ รือ่ งของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
ทักษะด้านการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี ทักษะการ
จัดการ และทักษะการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาล ชัน้
ปีที่ 1-4 มีความแตกต่างกัน

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

นักศึกษาพยาบาล
• ชั้นปีที่   1
• ชั้นปีที่   2
• ชั้นปีที่   3
• ชั้นปีที่   4

ทักษะการสร้างเยาวชนให้มี
ความเป็นพลเมืองอาเซียน
• Communication
(การสื่อสาร)   
• Creativity
(ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์)
• Culture (วัฒนธรรม)
• Comprehension
(ความเข้าใจ)
• Community
(ชุมชนและสังคม)

ความเป็นพลเมืองอาเซียน
ของนักศึกษาพยาบาล
• ความรู้เรื่องอาเซียน
• ทักษะด้านการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยี
• ทักษะการจัดการ
• ทักษะการเรียนรู้
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากร
เป็นนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชัน้ ปีที่ 1, 2, 3, และ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จ�ำนวน 480 คน
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) และก�ำหนดขนาดตัวอย่างด้วย
โปรแกรม G*Power version 3.1.9.2 (Faul F., 2014)
ที่พัฒนามาจากพื้นฐานของ Power Analysis โดย
ก�ำหนดอ�ำนาจการทดสอบ (Power of Test) ที่ระดับ
.85 ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และก�ำหนด
ขนาดอิทธิพล (Effect size) อยูใ่ นช่วงปานกลาง คือ .25
ได้ขนาดตัวอย่าง จ�ำนวน 204 คน และได้เพิม่ อีก 10 คน
รวมทั้ ง สิ้ น 214 คน ชั้นปี 1 จ�ำนวน 53 คน ชั้นปี 2
จ� ำ นวน 54 คน ชั้นปี 3 จ�ำนวน 54 คน และชั้นปี 4
จ�ำนวน 53 คน
1. เครือ่ งมือการวิจยั เป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั
พั ฒ นาจากแนวคิ ด ของความเป็ น พลเมื อ งอาเซี ย น
เป็นมาตราส่วนให้คา 
่ (Rating Scale) โดยใช้การประเมิน
ค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินค่า 
(0 – 10) โดย 0 คือไม่เห็นด้วย และ 10 คือ เห็นด้วยมาก
ทีส่ ดุ ด้วยการเลือกเพียงค�ำตอบเดียว คะแนนเต็ม ข้อละ
10 คะแนน แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ความรูเ้ รือ่ งของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ประกอบด้วย
สามเสาหลักของอาเซียน เรื่องที่สนใจในอาเซียน เรื่อง
ที่ชอบหรือพึงพอใจเกี่ยวกับอาเซียน   ความรอบรู้เกี่ยว
กับอาเซียน รวม 36 ข้อ ให้เลือกตอบจากคะแนน 1 -10
ส่วนที่ 2 ทักษะด้านการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ความสามารถทางภาษา
อังกฤษ ความสามารถทางภาษาของประเทศอาเซียน
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร รวม 17 ข้อ ให้เลือกตอบ
จากคะแนน 1 -10
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ส่วนที่ 3 ทักษะการจัดการ ประกอบด้วย
การจัดการเวลา การจัดการตนเอง การจัดการทีม ทักษะ
สร้างความร่วมมือ ความมีจิตประชาธิปไตยในอาเซียน
รวม 20 ข้อ ให้เลือกตอบจากคะแนน 1 -10
ส่วนที่ 4 ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การแก้ปญ
ั หา ความคิด
วิจารณญาณ ทักษะการสือ่ สาร รวม 16 ข้อ ให้เลือกตอบ
จากคะแนน 1 -10
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ น�ำไป
ตรวจความตรงจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก จ�ำนวน 3 ท่าน
มีคา่ ความตรง (IOC) รายข้อของแบบสอบถามทัง้ 4 ส่วน
มากกว่า  0.6 ในทุกข้อค�ำถาม และน�ำแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันกับนักศึกษา
พยาบาล ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จ�ำนวน 30 ราย มีค่า
ความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ
0.96, 0.90, 0.94 และ 0.92 ตามล�ำดับ
การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ข องกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู ้ วิ จั ย ได้
พิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยส่งโครงร่างวิจัยเข้า
รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และได้รบั หนังสืออนุมตั ิ
E.018/2557 จึงท�ำการเก็บข้อมูล
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บก่อนสอบ
ปลายภาคของแต่ละชั้นปี
ผู้วิจัยแนะน�ำตัวกับผู้เข้าร่วมวิจัย ชี้แจงให้
ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วม
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ สามารถถอนตั ว จากการวิ จั ย ได้
ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใดๆกับผู้เข้าร่วมวิจัยรวม
ทั้งการอธิบายถึงการรักษาความลับของผู้เข้าร่วมวิจัย
โดยแบบสอบถาม จะไม่มีการระบุชื่อ-สกุล และข้อมูล
ทั้งหมดผู้วิจัยจะถือเป็นความลับ จะไม่เปิดเผยถึงแหล่ง
ที่มาของข้อมูลเป็นรายบุคคล และถ้าผู้เข้าร่วมวิจัยรู้สึก
อึดอัดหรือไม่สะดวกใจที่จะตอบแบบสอบถาม สามารถ
ถอนตัวได้ตลอดเวลา โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้น
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้เรื่องของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทักษะ
ด้านการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี ทักษะการจัดการ
ทักษะการเรียนรู้ โดยใช้สถิตกิ ารแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
ความเป็นพลเมืองอาเซียนระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
ด้วยสถิติ One – Way ANOVA (Post Hoc: Scheffe
analysis)

ผลการวิจัย

คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า 
นักศึกษาพยาบาล ส่วนใหญ่ มีอายุอยูร่ ะหว่าง 21 – 23 ปี
จ�ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมาคือช่วงอายุ
ระหว่าง 18 – 20 ปี จ�ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากที่สุดคือ เฉลี่ย 2.51 – 2.75
จ�ำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29

ความรูเ้ รือ่ งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ (ASEAN) ประกอบด้วย ความรูเ้ รือ่ งสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
สามเสาหลั ก ของอาเซี ย น เรื่ อ งที่ ส นใจในอาเซี ย น
เรือ่ งทีช่ อบหรือพึงพอใจเกีย่ วกับอาเซียน และความรอบรู้
เกีย่ วกับอาเซียน พบว่า คะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ รือ่ งสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 มีคะแนนเฉลี่ยความรู้
ในเรื่องที่ชอบหรือ พึงพอใจเกี่ยวกับอาเซียนมากที่สุด
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.24 ± 1.44, 7.22 ± 1.91, 6.95
± 1.66 และ 7.79 ± 2.72 คะแนน ตามล�ำดับ และ
คะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวม พบว่า  นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 6.59 ± 1.35
คะแนน รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 6.13 ± 1.55 คะแนน และ 6.11 ± 1.42
คะแนน ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความรูเ้ รือ่ งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
			(ASEAN) ของนักศึกษาพยาบาล จ�ำแนกตามระดับชั้นปี
หัวข้อ

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

1. ความรู้เรื่องของสมาคมประชาชาติแห่ง		

6.28 1.52 5.31 1.92 5.57 1.64 5.03 1.74

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. สามเสาหลักของอาเซียน

6.04 2.05 5.38 2.40 5.75 1.68 5.33 2.28

3. เรื่องที่สนใจในอาเซียน

7.00 1.58 6.40 1.86 6.35 1.59 6.73 1.68

4. เรื่องที่ชอบหรือพึงพอใจเกี่ยวกับอาเซียน

7.24 1.44 7.22 1.91 6.95 1.66 7.79 2.72

5. ความรอบรู้เกี่ยวกับอาเซียน

6.38 1.57 5.55 1.77 5.88 1.56 5.77 1.96

			

6.59 1.35 5.97 1.50 6.11 1.42 6.13 1.55

รวม
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ทักษะด้านการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
ประกอบด้ ว ย ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ
ความสามารถทางภาษาของประเทศอาเซียน และการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสาร พบว่า  นักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 1, 2 และ 4 มีคะแนนเฉลีย่ ในการใช้เทคโนโลยีการ
สือ่ สารมากทีส่ ดุ เท่ากับ 7.75±1.43, 7.53±1.87 และ
8.20±1.84 คะแนน นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 มีคะแนน
ตารางที่ 2

เฉลี่ยในความสามารถอย่างน้อยหนึ่งภาษาของอาเซียน
มากทีส่ ดุ เท่ากับ 7.64±2.66 คะแนน และคะแนนเฉลีย่
ของทักษะการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีโดยรวม
พบว่านักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 1 มีคะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ
เท่ากับ 6.94 ± 1.48 คะแนน รองลงมาคือชัน้ ปีที่ 3 และ
ชัน้ ปีที่ 4 มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 6.67 ± 1.40 คะแนน
และ 6.52 ± 1.43 คะแนน ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 2)

คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะด้านการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีของนักศึกษา
พยาบาล จ�ำแนกตามระดับชั้นปี
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

6.33 1.86 4.77 1.92 5.21 1.59 5.21 1.84

2. ความสามารถอย่างน้อยหนึ่งภาษา

6.75 3.50 6.72 2.98 7.64 2.66 6.16 3.46

ของอาเซียน
3. การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร

7.75 1.43 7.53 1.87 7.16 2.05 8.20 1.84

			

6.94 1.48 6.34 1.50 6.67 1.40 6.52 1.43

รวม

ทักษะการจัดการ ประกอบด้วย ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ ความสามารถทางภาษาของประเทศ
อาเซียน และการใช้เทคโนโลยีการสือ่ สาร พบว่า นักศึกษา
พยาบาลชัน้ ปีที่ 1 มีทกั ษะการจัดการตนเอง มากทีส่ ดุ
เท่ากับ 7.89±1.30 คะแนน นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 2
และ 3 มีทกั ษะการจัดการ ทีมมากทีส่ ดุ เท่ากับ 7.77 ±
1.54 และ 7.33±1.57 คะแนน ส่วนนักศึกษาพยาบาลชัน้
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ปีที่ 4 มีทกั ษะสร้างความร่วมมือมากทีส่ ดุ เท่ากับ 8.54±
3.54 คะแนน และคะแนนเฉลีย่ ทักษะการจัดการโดยรวม
พบว่า นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 4  มีคา่ คะแนนเฉลีย่ มาก
ทีส่ ดุ เท่ากับ 8.14 ± 1.66 คะแนนรองลงมาคือชัน้ ปีที่ 2
และชัน้ ปีที่ 1 มีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 7.50 ± 1.41 คะแนน
และ 7.47 ± 1.27 คะแนน ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3

คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะด้านการจัดการของนักศึกษาพยาบาล จ�ำแนกตาม
ระดับชั้นปี
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. การจัดการเวลา

7.45 1.52 7.67 1.70 6.85 1.75 8.50 3.53

2. การจัดการตนเอง

7.89 1.30 7.73 1.62 7.21 1.60 8.41 1.48

3. การจัดการทีม

7.74 1.45 7.77 1.54 7.33 1.57 8.29 1.44

4. ทักษะสร้างความร่วมมือ

7.67 1.28 7.57 1.47 7.22 1.68 8.54 3.54

5. ความมีจิตประชาธิปไตยในอาเซียน

6.58 1.63 6.75 1.48 6.58 1.62 6.98 1.84

			

7.47 1.27 7.50 1.41 7.04 1.47 8.14 1.66

รวม

ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ประกอบด้ ว ย ความคิ ด
สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม การแก้ ป ั ญ หา  ความคิ ด
วิจารณญาณ และทักษะการสื่อสาร พบว่า  นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1, 2 และ 4 มีทักษะด้านการเรียนรู้
เกี่ยวกับการแก้ปัญหามากที่สุด เท่ากับ 7.51±1.37,
7.28±1.61 และ 7.87±1.61 คะแนน นักศึกษาพยาบาล
ตารางที่ 4

ชั้ น ปี ที่ 3 มี ทั ก ษะด้ า นการเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ ความคิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมมากที่สุด เท่ากับ 7.07±3.02
คะแนน และคะแนนเฉลีย่ ของทักษะการเรียนรูโ้ ดยรวม
พบว่า นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 4 เท่ากับ 7.33 ± 1.32
คะแนน และ 7.01 ± 1.46 ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 4)

คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล จ�ำแนกตาม
ระดับชั้นปี
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. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

7.04 1.48 6.82 1.57 7.07 3.02 7.42 1.44

2. การแก้ปัญหา

7.51 1.37 7.28 1.61 6.94 1.86 7.87 1.61

3. ความคิดวิจารณญาณ

7.30 1.42 7.13 1.47 6.75 1.76 7.78 1.53

4. ทักษะการสื่อสาร

7.49 1.43 6.80 1.69 6.87 1.66 7.57 1.55

			

7.33 1.32 7.01 1.46 6.91 1.82 7.66 1.43

รวม
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เปรียบเทียบความเป็นพลเมืองอาเซียนของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์พบว่า  นักศึกษา
พยาบาลชัน้ ปีที่ 1-4 มีคะแนนเฉลีย่ ความพลเมืองอาเซียน
ในเรือ่ งความรูเ้ รือ่ งอาเซียน ทักษะด้านการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยี และทักษะการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน
แต่มีทักษะการจัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ

ทางสถิติ (p < 0.05) ดังตารางที่ 5 จึงท�ำการทดสอบรายคู่
โดยใช้ Scheffe พบว่า นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 และ 4
มีคะแนนเฉลี่ยความเป็นพลเมืองอาเซียนด้านทักษะ
การจัดการ แตกต่างกับชัน้ ปีที่ 1 และ 2 อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
มีคะแนนเฉลีย่ ด้านทักษะการจัดการ สูงกว่าทุกชัน้ ปี

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพลเมืองอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล จ�ำแนกตามระดับชั้นปี
			(n=214)
หัวข้อ
1. ความรู้เรื่องอาเซียน

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม

SS

df

MS

16918.670

3

5639.557

ภายในกลุ่ม

543201.143

210

2586.672

รวม

560119.813

213

255454.722

3

2. ทักษะด้านการใช้สารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม
และเทคโนโลยี

ภายในกลุ่ม 6385754.871 210
รวม

3. ทักษะการจัดการ

4. ทักษะการเรียนรู้

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

90

85151.574

F

Sig

2.180 0.091

2.800

0.51

30408.357

6641209.593 213

ระหว่างกลุ่ม

13291.091

3

4430.364

ภายในกลุ่ม

179003.301

210

852.397

รวม

192294.393

213

ระหว่างกลุ่ม

4773.524

3

1591.175

ภายในกลุ่ม

124467.504

210

592.702

รวม

129241.028

213

5.198* 0.002*

2.685 0.058
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สรุปผลการวิจัย

1. ความเป็นพลเมืองอาเซียน ของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พบว่า  นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยรวมเกี่ยวกับความรู้เรื่องของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
มากที่สุด รองลงมาคือชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2
นอกจากนี้ ยังพบว่า นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 1 มีคะแนน
เฉลีย่ ของความรูเ้ รือ่ งของสมาคมประชาชาติ สามเสาหลัก
อาเซียน เรือ่ งทีส่ นใจในอาเซียน และความรอบรูเ้ กีย่ วกับ
อาเซียนสูงกว่าชั้นปีอื่น
ทักษะการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี พบว่า
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยรวมมากที่สุด
รองลงมาคือชั้นปี 3 และชั้นปี 4 โดยชั้นปี 1 มีคะแนน
เฉลี่ยความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกว่าทุกชั้นปี
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี 3 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
อย่างน้อยหนึ่งภาษาของอาเซียนสูงกว่าทุกชั้นปีและ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ปี 4 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ในการใช้
เทคโนโลยีสื่อสารสูงกว่าทุกชั้นปี
ทักษะการจัดการ พบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้น
ปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยรวมมากที่สุด รองลงมาคือชั้นปี 2
และชั้นปี 1 โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีคะแนน
เฉลี่ยการจัดการเวลา การจัดการตนเอง การจัดการทีม
ทักษะการสร้างความร่วมมือ และความมีจติ ประชาธิปไตย
อาเซียนสูงกว่าทุกชั้นปี
ทักษะการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยรวมมากที่สุด รองลงมาคือ
ชั้นปี 1 และชั้นปี 2 โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
มีคะแนนเฉลีย่ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปญ
ั หา ความคิด
วิจารณญาณและทักษะการสื่อสารสูงกว่าทุกชั้นปี
2. เปรียบเทียบความเป็นพลเมืองอาเซียน ของ
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1-4 พบว่า นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 1-4 มีทักษะการจัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จึงท�ำการทดสอบรายคู่

พบว่า นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 และ 4 มีคะแนนเฉลีย่
ความเป็ น พลเมื อ งอาเซี ย นด้ า นทั ก ษะการจั ด การ
แตกต่างกับชั้นปีที่ 1 และ 2  อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 มีคะแนนเฉลี่ย
ด้านทักษะการจัดการสูงกว่าทุกชั้นปี  

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษานักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 1-4
มีคะแนนเฉลีย่ ความพลเมืองอาเซียนในเรือ่ งความรูเ้ รือ่ ง
อาเซียน ทักษะด้านการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
และทักษะการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน พบว่า ค่าเฉลีย่ รวม
ของความรู้เรื่องของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ (ASEAN) ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
มีคะแนนเฉลีย่ รวมมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ คะแนนของความรู้
เรือ่ งของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASEAN) เฉลี่ยเท่ากับ 6.59 ± 1.35 คะแนน รองลงมา
คือชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 คือ 6.13 ± 1.55
คะแนน 6.11 ± 1.42 คะแนนและ 5.97 ± 1.50 คะแนน
ตามล�ำดับนอกจากนีย้ งั พบว่า นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 1
มีคะแนนเฉลี่ยของความรู้เรื่องของสมาคมประชาชาติ
สามเสาหลักอาเซียน เรื่องที่สนใจในอาเซียน และความ
รอบรู้เกี่ยวกับอาเซียนสูงกว่าชั้นปีอื่น อย่างไรก็ตาม
เมือ่ ดูคา่ เฉลีย่ ความสนใจเกีย่ วกับอาเซียน และเรือ่ งทีช่ อบ
หรือพึงพอใจเกี่ยวกับอาเซียนพบว่า  นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 2 มีความสนใจและพึงพอใจเกี่ยวกับอาเซียน
มากเป็นอันดับสอง รองจากนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ เรือ่ ง
ความรูเ้ รือ่ งของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ASEAN) ยังมีความสนใจและชอบหรือพึงพอใจ
เกี่ยวกับอาเซียน อยู่ในระดับมาก สามารถที่จะแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมให้นกั ศึกษามีความรูเ้ รือ่ งของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
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ได้มากยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยของทักษะ
ด้านการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี ประกอบด้วยความ
สามารถภาษาอังกฤษ ความสามารถอย่างน้อยหนึง่ ภาษา
ของอาเซียน และการใช้เทคโนโลยีการสือ่ สาร ซึง่ นับเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญและเป็นคุณสมบัตหิ นึง่ ของการด�ำรง
ชีวติ ในยุคแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ สอดคล้อง
กั บ ผลการศึ ก ษาของสุ บิ น ยุ ร ะรั ช (2554) ที่ ศึ ก ษา
ความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พบว่า  คุณลักษณะของบัณฑิตที่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนคาดหวัง มีจ�ำนวน 26 คุณลักษณะ
ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย มีจ�ำนวน 12 คุณลักษณะ ได้แก่
ทักษะทางปัญญา ความรูใ้ นสาขาวิชา การคิดสร้างสรรค์
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา  ความสามารถ
เชิงตัวเลข ความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
การบริ ห ารเวลา  ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต และ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยจากผลการศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 - 4 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถภาษาอังกฤษมากที่สุดคือ 6.33 ± 1.86
คะแนน รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ซึ่งอาจเป็นผลจากกระบวนการ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท� ำ ให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นนักศึกษาเข้าใหม่มีความถนัด
ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษา
ความสามารถอย่างน้อยหนึ่งภาษาของอาเซียนในกลุ่ม
นักศึกษาพยาบาลพบว่า  นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
มี ค วามสามารถด้ า นภาษาอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ภาษาของ
อาเซียนมากที่สุด
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นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า  คะแนน
เฉลี่ยทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 1 – 4 มีคะแนนใกล้เคียงกัน โดย
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยของทักษะ
ด้านเทคโนโลยีการสือ่ สารมากทีส่ ดุ เท่ากับ 8.20 ± 1.84
คะแนน รองลงมาคือชัน้ ปีท  ี่ 1 ชัน้ ปีที่ 2 และชัน้ ปีที่ 3 คือ
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.75 ± 1.43 คะแนน 7.53 ± 1.87
คะแนนและ 7.16 ± 2.05 คะแนน ตามล� ำ ดั บ
อาจเกิดจากประสบการณ์ในการเรียนการสอน สื่อ และ
การน�ำเสนองานในรายวิชาต่างๆ รวมไปถึงความสนใจ
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารส่วนบุคคลที่เป็นการพัฒนา
นักศึกษาในยุคโลกาภิวตั น์ (Globalized World) ซึง่ เป็น
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่ไม่มุ่งเน้นการสอน
เนือ้ หาใหม่ๆ แต่เน้นการเพิม่ พูนความรู้ ความคิดรวบยอด
และเนือ้ หาสาระของสาขาวิชา หรือกลุม่ สาระการเรียนรู้
ทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาในมิ ติ ที่ ข ยายกว้ า ง
ระดับโลก ซึง่ ประกอบด้วยกระบวนการโลกาภิวตั น์ และ
การพัฒนาสังคมโลก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูล
ข่าวสาร สือ่ ความสัมพันธ์และการพึง่ พาอาศัยกันระหว่าง
ภูมิภาคประเทศ และทวีป เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็น
ส่วนหนึ่งของพลเมืองโลก (APSSA, 2012)
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 มีคะแนนเฉลี่ย
ความพลเมืองอาเซียนในเรือ่ งทักษะการจัดการ แตกต่างกัน
พบว่า  นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 มีคะแนน
เฉลี่ยความเป็นพลเมืองอาเซียนด้านทักษะการจัดการ
แตกต่างกับชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการจัดการสูงกว่า
ทุกชั้นปี จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการจั ด การ และความสามารถในการเรี ย นรู ้ ข อง
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นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นชั้นปีสุดท้าย
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ท�ำกิจกรรม
ที่หลากหลายจึงท�ำให้นักศึกษามีการเคารพและยอมรับ
ความหลากหลายทางสังคม อีกทั้งยังมองเห็นถึงปัญหา
ทางสังคมและสามารถลงมือกระท�ำเพื่อน�ำไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลง และนักศึกษามักจะเป็นหัวหน้ากลุ่ม
ในการจัดท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ท�ำให้มีภาวะความเป็นผู้น�ำ
มีการจัดการต่อตนเองและส่วนรวม รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ น
ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ ไม่นงิ่ ดูดาย โดยต่างจากรุน่ น้อง
ชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่เริ่มเข้ามาอยู่ในรั้ววิทยาลัย อาจจะยัง
ไม่มีความพร้อมในการจัดการในด้านต่างๆ จึงส่งผล
ให้มีทักษะการจัดการน้อย (นิตยา  ปินตาวงศ์, 2559)
นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การ
ท�ำงานในสาขาวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยทักษะ
การจัดการและทักษะการเรียนรู้ในการประกอบวิชาชีพ
ให้ประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ศิริยุพา  รุ่งเริงสุข (2557) ที่ได้เสนอผลการส�ำรวจของ

ข้อเสนอแนะการวิจัย

การที่ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลแต่ ล ะชั้ น ปี มี ก าร
พัฒนาทักษะการจัดการ และการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
และความสามารถของตน เพื่อเตรียมที่จะเป็นบัณฑิต
ในอนาคตและเพื่ อ ให้ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ ในวิ ช าชี พ
การพยาบาลทัง้ ประเทศและต่อยอดสูค่ วามเป็นพลเมือง
อาเซียนอย่างสมบูรณ์นั้น สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ
สถาบันที่ผลิตบัณฑิตพยาบาล ควรต้องมุ่งเน้นในการ
จัดการเรียนการสอนให้นกั ศึกษาหรือผูเ้ รียนมีการทักษะ
Communication (การสือ่ สาร) Creativity (ความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์) Culture (วัฒนธรรม) Comprehension
(ความเข้าใจ) และ Community (ชุมชนและสังคม)
ที่เป็นแนวคิดเรื่องชุมชน เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต
ที่มีค วามสามารถในการด�ำเนินการประกอบวิชาชีพ
ได้อย่างประสบความส�ำเร็จ ทั้งนี้โดยผู้บริหารสถาบัน
การศึกษาควรสนับสนุนให้คณาจารย์ผู้สอนในสถาบัน
มี ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอนมี ทั ก ษะ
NACE (The National Association of Colleges and ในการใช้เทคนิคการสอนต่างๆ
Employers) ว่าทักษะที่นายจ้างทั่วโลกมองหา  คือ
ความสามารถในการเป็นผูน้ ำ� ทีมและท�ำงานเป็นทีม การ ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสามารถด้าน
ตัดสินใจและแก้ปัญหา  การวางแผนจัดระบบงาน และ
จัดล�ำดับความส�ำคัญของงาน (Prioritize) การสื่อสาร การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี   ทักษะการจัดการ และ
กั บ บุ ค คลทั้ ง ในและนอกองค์ ก ร การจั ด หาและ ทักษะการเรียนรู้ เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาส่งเสริมและพัฒนา
ประมวลข้อมูล (Obtain and Process Information) ความสามารถดังกล่าวให้แก่นักศึกษา
2. ควรเพิ่มวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยว
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)
ความสามารถเชิ ง เทคนิ ค ที่ เ กี่ ย วกั บ หน้ า ที่ ง านนั้ น ๆ กับการรับรู้ความเป็นพลเมืองอาเซียนเพื่อให้เกิดความ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่ งๆ (Computer Software ตระหนักอย่างแท้จริงในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
Programs) ด้านภาษาทัง้ พูด เขียน อ่าน แก้รายงานต่างๆ ได้ ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องอันน�ำมาสู่ประโยชน์สูงสุดต่อไป
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