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ความรู้ ทัศนคติ และความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของอาจารย์และนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ปานทิพย์ ปูรณานนท์ พย.ม.*

บทคัดย่อ

การเตรียมความพร้อมอาจารย์และนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจำ�เป็นต้องมีแผนการดำ�เนิน
งานทีส่ อดรับกับสภาพการณ์ปจั จุบนั ของอาจารย์และนักศึกษา การวิจยั แบบสำ�รวจนีจ้ งึ มุง่ ศึกษาความรู้ ทัศนคติ
และความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์พยาบาล (N=40 คน) และนักศึกษาพยาบาล (N=182 คน) เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม
แบบแบ่งชัน้ ภูมแิ ละการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย เครือ่ งมือวิจยั ได้ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาและหาค่าความเทีย่ ง
แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในกลุ่มอาจารย์ได้ .72 และกลุ่มนักศึกษาได้.76 แบบสอบถาม
ทัศนคติตอ่ การเป็นประชาคมอาเซียนกลุม่ อาจารย์ได้ .78 และกลุม่ นักศึกษาได้ .83 และแบบสอบถามความพร้อม
ต่อการเป็นประชาคมอาเซียน กลุ่มอาจารย์ .85 และกลุ่มนักศึกษาได้ .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับพอใช้ (45%,
=6.64, SD=1.42) ทัศนคติต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี (60%, = 4.17, SD=0.57) และความ
พร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี (52.5%, =3.77, SD=0.63) นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับควรปรับปรุงและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (62.64% , =4.31,
SD=1.63) ทัศนคติต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี(63.19%, =3.51, SD=0.64) และความพร้อมต่อ
การเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับพอใช้ (73.07%, =2.91, SD=0.71)
ความรู้และความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษาต่อการเป็นประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
พอใช้ถงึ ควรปรับปรุง ดังนัน้ ความรูแ้ ละความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษาจึงจำ�เป็นต้องได้รบั การพัฒนา ส่วน
ทัศนคติอยู่ในระดับดี ดังนั้น จึงควรปลูกฝังให้อาจารย์และนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างต่อเนื่อง
คำ�สำ�คัญ:
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Knowledge, Attitude, and Readiness to ASEAN Community of the Staffs and
Students in Boromarajonani College of Nursing, Saraburi
Pantip Poorananon M.N.S.

Abstract

The preparing instructors and students for the ASEAN action plan need to be in line with the current
situation of them. This survey research aimed to study knowledge, attitude, and readiness to ASEAN community
of the instructors and students at Boromarajonani College of Nursing, Saraburi. The sample of 40 instructors and
182 nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Saraburi were selected by using the proportionate
stratified random sampling and simple random sampling. Data were collected using the knowledge, attitude,
and readiness about ASEAN Community questionnaires. It was tested for the content validity and reliability.
The reliability of knowledge questionnaire of instructors and students were .72 and .76, respectively. The
reliability of attitude questionnaire of instructors and students were .78 and .83, respectively. The reliability
of readiness questionnaire of instructors and students were .85 and .90, respectively. Data analysis included
frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results showed that the majority of instructors of knowledge about ASEAN Community had fair
level (45%, =6.64, SD=1.42), the attitude had good level (60%, =4.17, SD=0.57) and the readiness had
good level (52.50%, =3.77, SD=0.63). The majority of students of knowledge about ASEAN Community
had improve and improve urgently level (62.64%, =4.31, SD=1.63), the attitude had good level (63.19%,
=3.51, SD=0.64) and the readiness had fair level (73.07%, =2.19, SD=0.71).
The study results conclude that the knowledge and the readiness of instructors and students had fair
and improve level. Therefore, the knowledge and the readiness of instructors and students need to be developed.
The attitude had good level. Therefore, instructors and students should be instilled with a positive attitude
towards the ASEAN continuously.
Keywords: knowledge, attitude, readiness, ASEAN community
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวันออก
เฉียงใต้ หรืออาเซียน (The Association of South East
Asian Nations : ASEAN) เป็นการรวมของ 10 ประเทศ
โดยมีสมาชิก ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า
และกัมพูชา โดยมีสำ�นักงานใหญ่อยู่ที่กรุงจาร์กาตาร์
ประเทศอินโดนีเซีย การก่อตั้งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และความช่ ว ยเหลื อ ทาง
เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม เทคโนโลยี และการ
บริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศ
และองค์ ก รระหว่ างประเทศ (สำ �นักความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,
2554) จากนั้นในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการลงนามใน
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 ที่มี
จุดประสงค์เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.
2563 แต่ต่อมาได้เลื่อนระยะเวลาจัดตั้งให้แล้วเสร็จ
ในปี 2558 โดยจะเป็นประชาคมที่ประกอบด้วย 3 เสา
หลัก ได้แก่ 1) ประชาคมความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN
Security Community: ASC) 2) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
และ 3) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio-cultural Community: ASCC) (สมาคมอาเซียน
ประเทศไทย, 2556) ผลจากการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน และแรงงานฝีมือได้เสรี โดยเฉพาะการบริการ
วิชาชีพหลัก แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถ
พิเศษที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ท�ำ ความตกลง
เปิดเสรีด้านวิชาชีพ (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement: MRA) ประกอบด้ ว ย 7 สาขา คื อ
วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสำ�รวจ แพทย์
ทันตแพทย์ และนักบัญชี (วีรศักดิ์ โค้วสุรตั น์, 2554) ผล
จากการเปิดเสรีดา้ นการค้าและการบริการดังกล่าว ส่ง
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ผลให้การจัดการศึกษาข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนขยายตัวกว้างมากขึ้น
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ขานรั บ นโยบายดั ง กล่ า วโดยดำ � เนิ น การจั ด ทำ � แผน
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเปิดเสรี
การค้าบริการด้านอุดมศึกษา เป็นแนวทางให้สถาบัน
อุดมศึกษาใช้วางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายทั้งใน
ระยะสัน้ และระยะยาวต่อไป และเพือ่ ให้คณ
ุ ภาพบัณฑิต
ในอนาคตไปสูส่ ากล และนำ�ประเทศให้มคี วามสามารถ
ในการแข่งขันได้ โดยสร้างความร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกในการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากรไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วย 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การเพิ่มขีดความสามารถ
ของบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานในระดั บ สากล
2)การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาประชาคมอาเซียน และ 3) การส่งเสริม
บทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน โดย
มี 5 เป้าหมายสำ�คัญ คือ 1) ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยอยู่ในระดับที่ทัดเทียม
กับบัณฑิตในประเทศสมาชิกอาเซียน 2) สถาบัน
อุดมศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ
เป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558 3) สถาบัน
อุดมศึกษาไทยมีจำ�นวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทำ�ร่วม
กับประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี 4) จำ�นวน
บัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทย
สามารถทำ�งานทัง้ ในหน่วยงานระหว่างประเทศ บริษทั
ข้ามชาติในประเทศ และ/หรือประกอบการในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และ 5) จำ�นวน
นั ก ศึ ก ษาอาเซี ย นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 25 ต่อปี (สำ�นักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่าง
ประเทศ, 2553) แผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าวได้ถกู แปลงลง
สู่การปฏิบัติ โดยส่วนหนึ่งได้ถูกนำ�มาจัดทำ�เป็นเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำ�นักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาในปี พ.ศ.2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เป็น
สถาบันอุดมศึกษาหนึง่ ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลิตบัณฑิต
ให้ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการกำ � ลั ง
คนของประเทศและพร้ อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
ดังกล่าวจึงมีบทบาทสำ�คัญในการเตรียมอาจารย์และ
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามพร้ อ มสำ � หรั บ การแข่ ง ขั น จาก
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน กอปรกับวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่
จะบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมรับเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาใหม่ของสำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทีจ่ ะมีขนึ้ ซึง่ มุง่ เน้นการประกันคุณภาพด้าน
ผลผลิตของสถาบันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึง
วางแผนจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม
เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรม
ราชชนนี สระบุรี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาไทยฯ ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ในการจัด
ทำ �แผนยุ ท ธศาสตร์ที่ดีแล้วนำ�สู่แผนปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นนั้ จำ�เป็นต้องดำ�เนิน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เพือ่ นำ�ผลทีไ่ ด้ในรูปแบบของจุดแข็ง(strength)
จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัย
คุกคาม (threat) มากำ �หนดเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
วางแผนและพัฒนาองค์กร ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะผู้
ที่มีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและ
นักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงสนใจที่จะ
ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และความพร้อมต่อการเป็น
ประชาคมอาเซียนของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เพื่อนำ�ผลการศึกษาที่
ได้ไปใช้เป็นข้อมูลนำ�เข้าในการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมอาจารย์และ
นักศึกษาพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประชาคม
อาเซียนของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สระบุรี
2. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการเป็นประชาคม
อาเซียนของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สระบุรี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพร้ อ มต่ อ การเป็ น
ประชาคมอาเซียนของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

วิธีดำ�เนินการวิจัย

เป็นการวิจัยแบบสำ�รวจ (Survey Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ อาจารย์
ผูส้ อน ซึง่ เป็นอาจารย์ประจำ�ทีร่ บั ผิดชอบการสอนภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต จำ�นวน 44 คน และนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ปีการศึกษา 2555
จำ�นวน 355 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กำ � หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ด้วยตารางสำ�เร็จรูปของ Krejcie และ Morgan (1970
อ้างถึงในบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) ได้ขนาดของ
อาจารย์กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 40 คน จากนั้นทำ�การ
เลือกตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีการ
จับฉลากแบบไม่แทนที่ ส่วนขนาดของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างได้ จำ�นวน 182 คน เลือกลุ่มตัวอย่างโดยการ
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) จาก
นักศึกษาทั้งหมดในแต่ละชั้นปี จากนั้นทำ�การเลือก
ตัวอย่างแต่ละชัน้ ภูมโิ ดยการสุม่ ตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธี
การจับฉลากแบบไม่แทนที่ นักศึกษากลุม่ ตัวประกอบ
ด้วย ชั้นปีที่ 1 จำ�นวน 41 คนจาก 80 คน ชั้นปีที่ 2
จำ�นวน 61 คนจาก 118 คน ชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 35 คน
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จาก 69 คน และชั้นปีที่ 4 จำ�นวน 45 คนจาก 85 คน
การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล
ภายหลังโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เลขที่ EC 1-027/2556
ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการดำ�เนินการวิจัย
ให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการ
ตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย และ
ในระหว่างการวิจัยมีสิทธิที่จะขอถอนตัวเมื่อใดก็ได้
โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และไม่มีผลกระทบการทำ�งาน
หรือการเรียนการสอนทั้งสิ้น พร้อมทั้งให้ความมั่นใจ
กับกลุ่มตัวอย่างว่าจะเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับ ไม่มี
การเปิดเผยชื่อและนามสกุล และผลของการวิจัยจะ
รายงานข้อมูลเป็นกลุ่ม หลังจากกลุ่มตัวอย่างรับทราบ
และสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จึงให้ลงนามในเอกสาร
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ไม่มีกลุ่ม
ตัวอย่างปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล กลุ่ ม
อาจารย์ประกอบด้วยข้อคำ�ถามเกีย่ วกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่วิทยาลัย
ส่วนนักศึกษาประกอบด้วยข้อคำ�ถามเกีย่ วกับเพศ อายุ
และชั้นปี
2. แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซี ย นที่ ผู้ วิ จั ย สร้างขึ้นเองตามเนื้อหาความรู้ของ
ประชาคมอาเซี ย น ลั ก ษณะคำ� ถามเป็ น แบบถู ก ผิ ด
จำ � นวน 10 ข้ อ กำ � หนดการให้ ค ะแนน ตอบถู ก 1
คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน คะแนนรวมทัง้ หมดเท่ากับ
10 คะแนน การแปลผลแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ
ตามเกณฑ์ของเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ (2552) คือ คะแนน
ระหว่าง 9.00-10.00 แสดงว่ามีความรู้ดีมาก 7.00-8.99
แสดงว่ามีความรู้ดี 5.00-6.99 แสดงว่ามีความรู้พอใช้
3.00-4.99 แสดงว่ามีความรู้ที่ควรปรับปรุง 0-2.99
แสดงว่ามีความรู้ที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
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3. แบบสอบถามทั ศ นคติ ต่ อ การเป็ น
ประชาคมอาเซียนของพรทิวา คงคุณ (2555) กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ให้คะแนนตามการรับรู้ของตนเอง มีข้อ
คำ�ถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำ�นวน
10 ข้อ คะแนน 1-5 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็น
ด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และ เห็นด้วยอย่างยิ่ง การแปล
ผลแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับตามเกณฑ์ของเติมศักดิ์
สุขวิบูลย์ (2552) คือ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-5.00 แสดง
ว่ามีทัศนคติในทางบวก 2.50-3.49 แสดงว่ามีทัศนคติ
ในลักษณะไม่แน่ใจ ตํ่ากว่า 2.50 แสดงว่ามีทัศนคติใน
ทางลบ
4. แบบสอบถามความพร้อมต่อการเป็น
ประชาคมอาเซียนของพรทิวา คงคุณ (2555) กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ให้คะแนนตามการรับรู้ของตนเอง มี
ข้อคำ�ถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำ�นวน
10 ข้อ คะแนน 1-5 คือ พร้อมน้อยที่สุด พร้อมน้อย
พร้อมปานกลาง พร้อมมาก และพร้อมมากที่สุด การ
แปลผลแบ่งเป็น 5 ระดับตามเกณฑ์ของเติมศักดิ์ สุข
วิบูลย์ (2552) คือ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51–5.00 แสดงว่า
มีความพร้อมดีมาก 3.51–4.50 แสดงว่ามีความพร้อม
ดี 2.51–3.50 แสดงว่ามีความพร้อมพอใช้ 1.51–2.50
แสดงว่าควรปรับปรุง และ 1.00–1.51 แสดงว่าควร
ปรับปรุงเร่งด่วน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือวิจัยผ่านการตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 3 ท่าน และนำ�ไป
ทดสอบความเที่ยงในอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จำ�นวน 20 คน
และจำ�นวน 30 คนเรียงตามลำ�ดับ แบบสอบถามความ
รูฯ้ ได้คา่ ความเทีย่ งโดยใช้สตู รของ Kurder-Richardson
(KR-21) เท่ากับ .74 โดยกลุม่ อาจารย์ได้เท่ากับ .72 และ
กลุ่มนักศึกษาได้เท่ากับ.76 แบบสอบถามทัศนคติฯได้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคเท่ากับ .80 โดยกลุ่ม
อาจารย์ได้เท่ากับ .78 และกลุ่มนักศึกษา ได้เท่ากับ .83
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

แบบสอบถามความพร้อมฯได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ครอนบาคเท่ากับ .89 โดยกลุ่มอาจารย์ได้เท่ากับ .85
และกลุ่มนักศึกษา ได้เท่ากับ .90
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมิถนุ ายน
ถึงกรกฎาคม 2556 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
การสุ่มตามที่กล่าวข้างต้น และเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง
แต่ละกลุ่มเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการดำ�เนินการ
วิจัย การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล การ
เสนอผลการวิจัยในภาพรวมของกลุ่ม และให้สิทธิ์
กลุ่มตัวอย่างในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่
โดยไม่มีผลกระทบต่อการทำ�งานหรือการเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างทีส่ มัครใจให้ขอ้ มูลได้ลงนามในเอกสารยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย หลังจากนั้นผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม
ซึ่งใช้เวลาในการตอบประมาณ 20-30 นาที โดย
ในการตอบแบบสอบถามจะไม่มีการระบุชื่อผู้ตอบ
ส่ ว นการนำ � ส่ ง แบบสอบถามกลั บ คื น ที่ ผู้ วิ จั ย จะมี
ตะกร้าสำ�หรับเก็บเครื่องมือการวิจัยแยกออกจากกัน
ระหว่างแบบสอบถามกับใบยินยอมอาสาสมัครเข้า
ร่วมโครงการวิจัย เพื่อไม่ให้ทราบว่าใครเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม เมื่อเก็บข้อมูลครบถ้วนแล้วผู้วิจัยได้
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนนำ�ไปวิเคราะห์ โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน
222 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อาจารย์
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
86.67 มีอายุอยู่ระหว่าง 40 ถึง 49 ปี โดยเฉลี่ยมีอายุ 39
ปี (Min = 23, Max = 59) มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีและปริญญาโทจำ�นวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ
37.33 และ 36.00 ตามลำ�ดับ และมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานที่วิทยาลัย 6-10 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
25.33 ส่วนกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 89.40 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 21.16 ปี
(SD = 1.33)
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น พบ
ว่า อาจารย์กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
45.00 และโดยภาพรวมของกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนความ
รูเ้ ฉลีย่ อยูใ่ นระดับพอใช้ ( =6.64, SD=1.42) นักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ใน
ระดับควรปรับปรุงมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 54.40 และ
โดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้เฉลี่ย
อยู่ในระดับควรปรับปรุง ( =4.31, SD=1.63) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า พันธกรณีของสมาชิกอาเซียนมี
ค่าคะแนนตํา่ ทีส่ ดุ รองลงมา ได้แก่ กฎระเบียบอาเซียน
และผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละระดับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของกลุ่มตัวอย่าง (N = 222)
ระดับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
อาจารย์
นักศึกษา
จำ�นวน (คน) ร้อยละ จำ�นวน (คน) ร้อยละ
- ระดับดีมาก (9.00 – 10 คะแนน)
7
17.50
3
1.64
- ระดับดี (7.00 – 8.99 คะแนน)
12
30.00
8
4.40
- ระดับพอใช้ (5.00 – 6.99 คะแนน)
18
45.00
57
31.32
- ระดับควรปรับปรุง (3.00 – 4.99 คะแนน)
3
7.50
99
54.40
- ระดับควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (0 – 2.99 คะแนน)
15
8.24
โดยภาพรวม
40
100
182
100
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของกลุ่มตัวอย่างที่
		 ตอบถูก (N = 222)
รายการ
อาจารย์
นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

mean SD แปลผล mean
ประเทศสมาชิ ก ที่ เ ป็ น สมาชิ ก สมาคม 0.95 0.54 ดีมาก
0.82
อาเซียน
การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN 0.63 0.49 พอใช้
0.42
Summit)
เป้าหมายสำ�คัญของการเป็นประชาคม 0.88 0.49
ดี
0.70
อาเซียน
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
0.67 0.47 พอใช้
0.32
กฏระเบียบอาเซียน
0.37 0.55 ปรับปรุง 0.28
พันธกรณีของสมาชิกอาเซียน
0.33 0.46 ปรับปรุง 0.25
แผนปฏิ บั ติ ก ารประชาสั ง คมและ 0.72 0.57
ดี
0.47
วัฒนธรรมอาเซียน
ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพการ 0.86 0.49
ดี
0.36
พยาบาลของอาเซียน
ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคม 0.45 0.51 ปรับปรุง 0.27
อาเซียน
การพัฒนาความสามารถบัณฑิต
0.78 0.52
ดี
0.42
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม
6.64 1.42 พอใช้
4.31

SD
0.57

แปลผล
ดี

0.50

ปรับปรุง

0.53

ดี

0.54
0.57
0.49
0.58

ปรับปรุง
ปรับเร่งด่วน
ปรับเร่งด่วน
ปรับปรุง

0.58

ปรับปรุง

0.56

ปรับเร่งด่วน

0.57
1.63

ปรับปรุง
ปรับปรุง
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ทัศนคติต่อการเป็นประชาคมอาเซียน พบว่า
อาจารย์และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติ
ต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยูใ่ นระดับดี คิดเป็นร้อย
ละ 60.00 ( = 4.17, SD=0.57) และ 63.19 ( = 3.51,
SD=0.64) เรียงตามลำ�ดับ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
อาจารย์และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างรับรู้เหมือนกัน คือ
การศึกษาภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนว่าทำ�ให้ได้รับโอกาสจากการแข่งขันสูงมีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.78 และ 4.18 เรียงตาม

ลำ�ดับ ในขณะทีค่ า่ คะแนนเฉลีย่ ตํา่ สุดตามการรับรูข้ อง
อาจารย์และนักศึกษากลุม่ ตัวอย่างจะแตกต่างกัน คือ ใน
อาจารย์กลุ่มตัวอย่างพบว่า การรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวติ ของท่าน
มีคา่ คะแนนตํา่ ทีส่ ดุ เท่ากับ 3.69 ส่วนในนักศึกษากลุม่
ตัวอย่างพบว่า การรวมตัวกับประเทศกลุ่มอาเซียนที่
ด้อยกว่าประเทศไทยไม่ช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาขีด
ความสามารถด้านต่างๆได้ มีคา่ คะแนนตํา่ ทีส่ ดุ เท่ากับ
2.74 ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3 จำ�นวนและร้อยละระดับทัศนคติต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของกลุ่มตัวอย่าง (N = 222)
ระดับทัศนคติของนักศึกษา
อาจารย์
นักศึกษา
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ
- ระดับดีมาก (4.51 – 5.00 คะแนน)
11
27.50
32
17.58
- ระดับดี (3.51 – 4.50 คะแนน)
24
60.00
115
63.19
- ระดับพอใช้ (2.51 – 3.50 คะแนน)
5
12.50
35
19.23
โดยภาพรวม
40
100
182
100
ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานทัศนคติตอ่ การเป็นประชาคมอาเซียนของกลุม่ ตัวอย่าง (N = 222)
รายการ
อาจารย์
นักศึกษา
mean SD แปลผล mean SD แปลผล
1. การศึกษาภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศ 4.78 0.52
ดี
4.18 0.57
ดี
สมาชิกอาเซียน ทำ�ให้ได้รับโอกาสการแข่งขัน
สูง
2. การมีความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 4.25 0.49
ดี
4.12 0.52
ดี
ทำ�ให้เข้าใจและยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
3. การมี ป ระชาคมอาเซี ย น ทำ � ให้ มี โ อกาส 3.95 0.54
ดี
3.25 0.68 พอใช้
ประกอบอาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนได้
ง่ายขึ้น
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทัศนคติต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของกลุ่มตัวอย่าง
		 (N = 222) (ต่อ)
รายการ
อาจารย์
นักศึกษา
mean SD แปลผล mean SD แปลผล
4. การรวมตั ว เป็ น ประชาคมอาเซี ย นทำ � ให้ 3.84 0.61
ดี
3.21 0.74 พอใช้
ประเทศสมาชิกดำ�รงชีวิตด้วยความสุข มั่นคง
และมั่งคั่ง
5. การรวมตัวกับบางประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ 4.20 0.57
ดี
2.74 0.75 พอใช้
ด้อยกว่าประเทศไทยไม่ช่วยให้ประเทศไทย
พัฒนาขีดความสามารถด้านต่างๆได้
6. การรวมตั ว เป็ น ประชาคมอาเซี ย นไม่ ไ ด้ ส่ ง 3.69 0.52
ดี
3.09 0.64 พอใช้
ผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิตของท่าน
7. การเข้าร่วมกิจกรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน 4.64 0.57
ดี
4.08 0.72
ดี
ทำ � ให้ ท่ า นพร้ อ มที่ จ ะแข่ ง ขั น ในประชาคม
อาเซียน
8. การดำ�เนินชีวิตตามแนวทางประชาธิปไตย จะ 4.37 0.56
ดี
3.48 0.65 พอใช้
ช่วยให้เกิดสันติภาพในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน
9. ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการเป็น 4.25 0.59
ดี
3.49 0.75 พอใช้
สมาชิกของอาเซียน
10. การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ทำ�ให้ไม่ 3.73 0.73
ดี
3.42 0.81 พอใช้
มั่นคงในอาชีพ
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม
4.17 0.57
ดี
3.51 0.64
ดี
ความพร้ อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียน
พบว่า อาจารย์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพร้อมต่อ
การเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อย
ละ 52.50 ( =3.77, SD=0.63) ในขณะที่นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพร้อมต่อการเป็นประชาคม
อาเซียนอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 73.07 (
=2.91, SD=0.71) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์

และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างรับรู้เหมือนกัน คือ การ
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นโดยคำ�นึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.83 และ 4.52 เรียง
ตามลำ�ดับ ในขณะที่ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนมีคา่
คะแนนตํ่าที่สุด เท่ากับ 2.76 และ 1.57 เรียงตามลำ�ดับ
ดังแสดงในตารางที่ 5 และ 6
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ตารางที่ 5 จำ�นวนและร้อยละความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของกลุ่มตัวอย่าง (N = 222)
ระดับความพร้อมของกลุ่มตัวอย่าง
บุคลากร
นักศึกษา
จำ�นวน (คน) ร้อยละ
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ
- ระดับดีมาก (4.51 – 5.00 คะแนน)
4
10.00
6
3.30
- ระดับดี (3.51 – 4.50 คะแนน)
21
52.50
24
13.19
- ระดับพอใช้ (2.51 – 3.50 คะแนน)
15
37.50
133
73.07
- ระดับควรปรับปรุง (1.51 – 2.50 คะแนน)
19
10.44
โดยภาพรวม
40
100
182
100
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของกลุ่มตัวอย่าง
		 (N = 222)
รายการ
mean SD แปลผล mean SD แปลผล
1. ความสามารถในการสือ่ สารภาษาอังกฤษหรือภาษา 3.59 0.67
ดี
2.81 0.76 พอใช้
ประเทศสมาชิกอาเซียน
2. ความรู้ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของ 2.76 0.74 พอใช้ 1.57 0.83 ปรับปรุง
ประเทศสมาชิกอาเซียน
3. ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ
3.75 0.63
ดี
2.98 0.62 พอใช้
4. การติดตามข่าวสารของอาเซียน
2.77 0.71 พอใช้ 1.92 0.70 ปรับปรุง
5. ผลกระทบทีเ่ กิดจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 3.85 0.68
ดี
2.81 0.67 พอใช้
6. การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมหรื อ โครงการในประเทศ 3.94 0.74
ดี
2.64 0.73 พอใช้
สมาชิกอาเซียน
7. การมีเพือ่ นหรือเครือข่ายจากประเทศสมาชิกอาเซียน 2.87 0.92 พอใช้ 2.03 1.04 ปรับปรุง
8. การปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอืน่ โดยคำ�นึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 4.83 0.49 ดีมาก 4.52 0.73 ดีมาก
9. การดำ�เนินชีวิตตามหลักการประชาธิปไตย
4.62 0.64 ดีมาก 4.27 0.63
ดี
10. การทำ � งานร่ ว มกั บ บุ ค คลจากประเทศสมาชิ ก 3.28 0.70 พอใช้ 1.73 0.65 ปรับปรุง
อาเซียน
11. ความเข้าใจและยอมรับการดำ�เนินชีวิตในสังคมที่ 4.45 0.79
ดี
3.52 0.87
ดี
หลากหลายวัฒนธรรม
12. ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเข้า 4.64 0.75 ดีมาก 4.11 0.74
ดี
ถึงข่าวสาร
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม
3.77 0.63
ดี
2.91 0.71 พอใช้
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ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จากการ
ศึกษาพบว่า อาจารย์ตวั อย่างมีความรูเ้ กีย่ วกับประชาคม
อาเซียนอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
45.00 ( =6.64, SD=1.42) ส่วนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 93.96 มีคะแนนความรู้อยู่ในระดับพอใช้และ
ควรปรับปรุง และเรื่องที่ควรปรับปรุงทั้งอาจารย์และ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พันธกรณีของสมาชิก
อาเซียน กฎระเบียบอาเซียน และผลกระทบจากการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับการศึกษา
ของThompson และจุลนี เทียนไทย (2551 อ้างถึงใน
สักกรินทร์ นิยมศิลป์, 2555) ที่ศึกษาทัศนคติและการ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนของนักศึกษา 10 ประเทศ
อาเซียน พบว่า นักศึกษาไทยมีความรู้ความเข้าใจต่อ
อาเซียนร้อยละ 27.50 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
คือร้อยละ 49.50 และการศึกษาของพรทิวา คงคุณ
(2555) ที่พบว่า บุคลากรและนักศึกษามีความรู้เกี่ยว
กับประชาคมอาเซียนในระดับควรปรับปรุง ผลการ
ศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรและนักศึกษา
มีความรู้และตื่นตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อย
ส่งผลให้ขาดความสนใจทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับ
การศึกษาของจันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน (2554) ที่
ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน
พบว่า อุดมศึกษาไทยมีจุดอ่อน คือ สถาบันอุดมศึกษา
บุคลากร และนักศึกษาขาดความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ ว
กับอาเซียนและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่ง
บุ ค คลที่ รั บ ทราบข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผู้ บ ริ ห าร
ระดับหน่วยงานเท่านั้น ดังนั้น ผู้บริหารวิทยาลัยและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องควรได้ตระหนักและเตรียมตัวเพื่อความ
อยู่รอด และการสร้างความก้าวหน้าให้กับการศึกษา
พยาบาลให้สามารถเป็นผู้นำ�ในอาเซียนและภูมิภาค
อื่น และสิ่งที่พยาบาลควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานต่อการปรับตัวสูป่ ระชาคมอาเซียน ได้แก่
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ความเข้าใจในกฎบัตรอาเซียน ยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
ไทยในการเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ น ประชาคม
อาเซียน ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพการพยาบาล
ของอาเซียน และการวางแผนเตรียมตัวให้สอดคล้อง
กับอาเซียน (อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, 2555)
ทัศนคติต่อการเป็นประชาคมอาเซียน จาก
การศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนทัศนคติตอ่ การ
เป็นประชาคมอาเซียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่า
เฉลี่ย 3.84 (SD=0.68) โดยอาจารย์และนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติระดับดีและดีมากมากกว่า
ร้อยละ 80 โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ทำ�ให้ได้รับโอกาส
จากการแข่ ง ขั น สู ง การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทำ�ให้
กลุ่มตัวอย่างพร้อมที่จะแข่งขันในประชาคมอาเซียน
และการมีความรูเ้ กีย่ วกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทำ�ให้
เข้ า ใจและยอมรั บ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
ได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของแพรภัทร ยอด
แก้ว (2556) และการศึกษาของพรทิวา คงคุณ (2555)
ที่พบว่า นักศึกษามีทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนอยู่
ในระดับดี ทัศนคติเป็นแนวโน้มของบุคคลที่จะตอบ
สนองในทางที่ชอบหรือไม่ชอบต่อวัตถุ บุคคล สิ่งของ
หรือเหตุการณ์ หรืออีกนัยหนึ่งทัศนคติเป็นความรู้สึก
หรือท่าทีของบุคคลต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ในทิศทางบวกหรือ
ลบ ดังนั้น ทัศนคติจึงมีอิทธิพลต่อความคิดและการ
กระทำ�ของบุคคล (Ajzen, 2012) ผลการศึกษาดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่า วิทยาลัยควรใช้ทัศนคติที่เป็นจุด
แข็งของบุคลากรและนักศึกษาในการจัดกิจกรรม เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน ได้แก่ การ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และการมีทักษะ
การสื่อสาร เนื่องจากความเป็นภูมิภาคอันหนึ่งอัน
เดียวกันของอาเซียนย่อมนำ�ไปสู่ความสัมพันธ์อันใกล้
ชิด ไร้พรมแดนมากขึ้น ดังนั้น ความพร้อมด้านภาษา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษากลางของ
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โลกและภาษากลางของอาเซียนจึงมีความสำ�คัญมาก
พลเมืองอาเซียนทุกคนจึงต้องมีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2555)
นอกจากนี้ ผลการศึกษาส่วนหนึ่งยังพบว่า การรวม
ตัวเป็นประชาคมอาเซียนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง และการรวมตัวกับบาง
ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ด้อยกว่าประเทศไทยไม่ช่วย
ให้ประเทศไทยพัฒนาขีดความสามารถด้านต่างๆได้ มี
ค่าคะแนนทัศนคติตํ่าที่สุด
ดังนั้น วิทยาลัยควรเร่งปรับทัศนคติที่เป็น
จุดอ่อนของบุคลากรและนักศึกษาดังกล่าว เพื่อเสริม
สร้างพฤติกรรมที่ดีของการเป็นพลเมืองอาเซียนแก่
บุคลากรและนักศึกษา เพราะการตระหนักและเห็น
ความสำ�คัญของการเป็นสมาชิกทีด่ ขี องอาเซียนเป็นสิง่
ที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าของอาเซียน
สอดคล้องกับ Greenberg (2004: 128) ที่ ให้ความหมาย
ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ หมายถึง
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ทีพ่ นักงาน
มีให้แก่องค์การนอกเหนือจากบทบาทที่องค์การคาด
หวังไว้ และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทาง
สังคม ความร่วมมือภายในองค์การ พฤติกรรมเหล่า
นั้นช่วยสนับสนุนองค์การ สังคม และสภาพแวดล้อม
ทางจิตวิทยาในที่ท�ำ งาน สนับสนุนให้เกิดความสำ�เร็จ
ในองค์ ก าร ซึ่ ง พฤติ ก รรมเหล่ า นั้ น พนั ก งานเต็ ม ใจ
ปฏิบัติเพื่อองค์การ โดยองค์การไม่ได้ร้องขอและไม่
ได้บังคับให้ทำ� รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับระบบการให้
รางวัลที่องค์การกำ�หนดไว้อย่างเป็นทางการ ดังนั้น
การส่งเสริมพัฒนาให้พลเมืองอาเซียนเข้าใจเกี่ยวกับ
การมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การจึงเป็น
สิ่งสำ�คัญ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ ความสำ�เร็จของ
องค์การอาเซียนนั่นเอง
ความพร้ อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียน
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค ะแนนความ
พร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนในระดับพอใช้

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.31 คะแนน โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่ม
อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพร้อมต่อการ
เป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับพอใช้ ประมาณ
ร้ อ ยละ70 สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของพรทิ ว า คง
คุณ (2555) ที่พบว่า นักศึกษามีความพร้อมต่อการ
เป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับพอใช้ และการ
ศึกษาของสุบิน ยุระรัช, เชียง เภาชิต, สุรเดช แสง
เพ็ชร, และไพบูลย์ สุขวิจิตร (2554) ที่พบว่า สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยยังไม่มีความพร้อม
ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลระดับปริญญาตรีให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถึงร้อย
ละ 25.45 นอกจากนี้ผลการศึกษาส่วนหนึ่งยังพบว่า
ประเด็นความพร้อมทีค่ วรปรับปรุง ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ ว
กับประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน การติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
ของประเทศสมาชิกอาเซียน การทำ�งานร่วมกับบุคคล
จากประเทศสมาชิกอาเซียน และการมีเพื่อนหรือเครือ
ข่ายจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสอดรับกับผลการ
ศึกษาความรู้และทัศนคติของบุคลากรและนักศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สามารถอธิบายได้ว่าทั้ง 4 เรื่อง
ที่ควรปรับปรุงให้มีความพร้อมต่อการเป็นประชาคม
อาเซียนดังกล่าวนั้น มีความเชื่อมโยงกับความรู้และ
ทัศนคติตอ่ การเป็นประชาคมอาเซียนของบุคลากรและ
นักศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของ นฤมล สุมรรคา
(2554) ทีศ่ กึ ษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพร้อมของบุคลากร
ด้านบัญชีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบ
ว่า ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมของ
บุคลากร นัน่ แสดงให้เห็นว่าการมีความรูท้ �ำ ให้สามารถ
เข้าใจเรือ่ งราวเนือ้ หารายละเอียดในเรือ่ งต่างๆ ได้อย่าง
ลึกซึง้ และการมีความรูค้ วามเข้าใจทีด่ จี ะทำ�ให้สามารถ
แยกแยะข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ดั ง นั้ น การให้ ค วามรู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก
ต้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจะทำ�ให้บุคลากรและ
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นักศึกษาได้รับความรู้ที่ตรงกับข้อเท็จจริง ทำ�ให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีและพอใจกับข้อมูลข่าวสาร และความ
รู้ที่ได้รับย่อมทำ�ให้เกิดทัศนคติที่ดีกับเรื่องนั้นๆ ผลที่
ได้จะทำ�ให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีความรู้สึกหรือมีทัศนคติ
ที่ ดี ต่ อ ประชาคมอาเซี ย น รวมทั้ ง เห็ น ความสำ � คั ญ
และประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ผลการศึกษาส่วนหนึ่ง
ยังพบว่า ความสามารถในการสือ่ สารภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษาของ
กลุ่มตัวอย่างนั้นอยู่ในระดับพอใช้ ในขณะที่กฎบัตร
อาเซียนได้ก�ำ หนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีใ่ ช้ในการ
ทำ�งานของอาเซียน (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2554) สือ่ ให้
เห็นว่าการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นเรื่องจำ�เป็นทั้ง
ในโลกปัจจุบันและอนาคต หลายประเทศในอาเซียน
จึงดำ�เนินการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยเพิ่ม
การศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน (อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, 2555)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะผู้บริหาร
ควรกำ�หนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิทยาลัย
ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียนที่ครอบคลุมการพัฒนาอาจารย์
การพัฒนาบัณฑิต และการพัฒนาทรัพยากรการเรียน
รู้ และเร่งดำ�เนินการจัดทำ�แผนงานโครงการเพือ่ รองรับ
การดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำ�หนด โดย
เฉพาะการพัฒนาความรู้และความพร้อมต่อการเป็น
ประชาคมอาเซียนของอาจารย์และนักศึกษา
2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาอาจารย์
		 2.1 ควรสร้ า งความรู้ แ ละความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะเรื่องพันธกรณี
ของสมาชิกอาเซียน กฎระเบียบอาเซียน และผลกระ
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ทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
		 2.2 ควรสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น ได้แก่
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน การแลก
เปลี่ยนอาจารย์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
		 2.3 ควรปรั บ ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเป็ น
ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะเรือ่ งผลกระ
ทบการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนทีม่ ตี อ่ การดำ�เนิน
ชีวิตและการปฏิบัติงาน
3. ข้อเสนอแนะการพัฒนานักศึกษา
		 3.1 ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการ
เรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยเน้น
สมรรถนะด้านการใช้ภาษา สังคม วัฒนธรรม และ
การเมืองการปกครองของสมาชิกประชาคมอาเซียน
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน
สากล เช่น การสอดแทรกสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนในรายวิชาหรือกิจกรรมนักศึกษา
โดยเฉพาะเรื่ อ งพั น ธกรณี ข องสมาชิ ก อาเซี ย น กฎ
ระเบียบอาเซียน และผลกระทบจากการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน
		 3.2 ควรจัดกิจกรมหรือโครงการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษา
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น การก้ า วทั น ข่ า วสารของ
อาเซียน และการพัฒนาทักษะการทำ�งานในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
		 3.3 ควรสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการทีเ่ กีย่ วกับอาเซียนมากขึน้ ได้แก่ การ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
กลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
		 3.4 ควรปลูกฝังให้นักศึกษามีทัศนคติที่
ดีต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่ง
เสริมให้มจี ติ สำ�นึกและแนวโน้มทีเ่ กิดพฤติกรรมทีด่ ตี อ่
การเป็นพลเมืองอาเซียน โดยเฉพาะเรือ่ งการรวมตัวกับ
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
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