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ความรู ทัศนคติ ความพรอม และแนวทางการเตรียมการจัดการศึกษาพยาบาล

สูประชาคมอาเซียน

ภัทรา ซูริค ปร.ด.

บทคัดยอ
 การจัดการศึกษาพยาบาลสูประชาคมอาเซียนจําเปนตองมีขอมลูสาํคัญท่ีเปนปจจบุนั เพือ่การเตรียม

ความพรอมในการดาํเนนิการ   การวจิยัแบบผสานวธินีีจ้งึมุงศกึษาความรู  ทศันคต ิความพรอมของนกัศกึษา

พยาบาล คณาจารยและบคุลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี โดยเกบ็ขอมลูเชงิปรมิาณ

ในการประเมินความรู  ทัศนคติและความพรอมสูประชาคมอาเซียน  กลุมตัวอยาง จํานวน 130 คน เครื่อง

มือที่ใช คือ แบบวัดความรู ทัศนคติและความพรอมสูประชาคมอาเซียน สถิติที่ใช  คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาแนวทางเตรียมความพรอมการจัดการศึกษาพยาบาลสูประชาคมอาเซียน เก็บ

ขอมูลเชิงคุณภาพ  โดย การสัมภาษณเชิงลึก ในผูใหขอมูลสําคัญ  9  คน  คือ คณบดี  รองคณบดี  หัวหนา

ภาควิชา  อาจารย   นักศึกษาและบุคลากร เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง  และแนวทางการ

สนทนากลุมเพือ่วพิากษรางแนวทางการเตรียมความพรอมท่ีพฒันาข้ึนจากผลการศกึษาเชิงปรมิาณ และการ

สัมภาษณเชิงลึก  วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา  

  ผลการวิจัย พบวา  ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสวนใหญรอยละ 80.77 อยูในระดับปานกลาง

ทัศนคติอยูในระดับดี (M = 4.08, SD = 0.68) ความพรอมโดยรวมอยูในระดับมาก (M = 3.87, SD = 0.73) 

มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานองคกร การสื่อสารและการจัดการเรียนรู  มีสถาบันภาษาจัดการเรียนภาษา

อังกฤษและอาเซียนศึกษา  คณะพยาบาลศาสตรพรอมดานคณาจารยมีศักยภาพ มีความรูความสามารถเชิง

วชิาชพีทีแ่ขงขนัได   สวนหลกัสตูรและศกัยภาพบคุลากรสายสนบัสนนุรวมท้ังการสือ่สารภาษาองักฤษหรอื

ภาษาสมาชิกประชาคมอาเซียน 1 ภาษา อยูระดับปานกลาง   แนวทางเตรียมความพรอมการจัดการศึกษา

พยาบาลสูประชาคมอาเซียนที่พัฒนาขึ้น  ประกอบดวย  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การพัฒนาหลักสูตร  

และปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยมีการเตรียมการสําคัญ คือ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการ

สือ่สารเพ่ือการทาํงานในกลุมประเทศอาเซยีน  พฒันาหลักสตูรใหสอดรบักบัขอตกลงวชิาชพีพยาบาลกลุม

ประชาคมอาเซียน   การวิจยัและพัฒนาความรูรวมกับกลุมประเทศอาเซียนในการจัดการเรียนรูการพยาบาล

ขามวฒันธรรม จดัหาและพฒันาหนงัสอื ตาํรา สือ่ ภาษาองักฤษ แหลงฝกประสบการณทีม่ผีูรบับริการหลาก

ภาษาและวัฒนธรรม  

คําสําคัญ: ความรู ทัศนคติ ความพรอม  ประชาคมอาเซียน   การจดัการศึกษาพยาบาล  

อาจารย  ดร. คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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Abstract
 The purpose of this research was to investigate the knowledge, attitude, and readiness related to 

preparation for the ASEAN Community at the Faculty of Nursing, Phetchaburi Rajabhat University. The 

mixed-method study was the quantitative data and consisted of 130 nursing faculty, students, and sup-

port staff. The research tool was the questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, and standard deviation. The nine key informants of an in-depth interview were the dean, associate 

deans, department heads, nursing instructors, support staff and nursing students. The fifteen members of 

the focus group were the administrative committee, curriculum committee, and student committee. The 

research tools were the semi-structured interview and the guidelines for the focus group. The statistics 

used for qualitative data analysis were content analysis. 

 The findings: 1) The knowledge and readiness of the ASEAN Community correspondingly was fair 

2) The attitude about the ASEAN Community was good   and 3) Readiness for the ASEAN Community 

in the overview was good.  Additionally, the following outcomes were found regarding the University and 

Faculty of Nursing readiness to the ASEAN Community.  The University’s organizational readiness was 

also found to be at a good level; particularly the Institute of Language programs, including curriculum 

implementation regarding ASEAN studies and ASEAN Community languages.  The Nursing Faculty was 

found to be competent and at a professional competitive level; however, nursing curriculum, support staff, 

English communication skills, and ASEAN language readiness for the ASEAN Community were only 

fair.  The Guidelines of Nursing Education Preparation for ASEAN Community at the Faculty of Nursing, 

Phetchaburi Rajabhat University are composed of three dimensions: 1) Human resource development       

2) ASEAN Community curriculum and implementation and 3) Supporting systems and equipment for 

learning. The human resource dimension focuses on English skills for communication and academics. 

The curriculum and implementation dimension direct the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 

Nursing Services and international research to obtain suitable knowledge about transcultural nursing care. 

The supporting systems and equipment dimension focus on text books and media for engagement, along 

with active learning and practicum with multicultural clients.

Keyword: Knowledge, Attitude, ASEAN Ready, Nursing, ASEAN Community
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บทนํา
 วชิาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพทีอ่ยูในขอตกลง

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ตั้งแตป 2558 จึง

สามารถเขาไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน  

โดยไมตองผานขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติขั้นพ้ืน

ฐานตามกรอบขอตกลงยอมรบัรวมสาขาวชิาชพีการ

พยาบาลของอาเซียน  (ASEAN Mutual Recognition 

Arrangement on Nursing Services: MRA-N) จึง

อาจมีผลทําใหเกิดทั้งการไหลเขาและการไหลออก

ของพยาบาลวิชาชีพ อาจารยพยาบาลท่ีมีศักยภาพ

และเกงภาษา ไปยังประเทศที่มีกําลังซื้อสูง อยางใน

สิงคโปรและมาเลเซีย  และอาจสงผลใหอัตราสวน

ของพยาบาลไทยตอประชากร  1.5 คน ตอ 1,000  

ซึ่งสูงกวาเกณฑ มาตรฐาน คือ 1: 500 (World 

Health Statistic, 2012)  เปล่ียนแปลงไป ในสองนัย 

คือ ความขาดแคลนอาจเพิ่มขึ้น หรือ อาจลดลง แต

พยาบาลท่ีเขามาทดแทนจะเปนพยาบาลตางภาษา

และวัฒนธรรม   

 ความรู ความพรอม ในการไปทํางานใน

ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  ผลการวิจัย พบ

วา มีนักศึกษาที่พรอม รอยละ 30.91 (สุบิน ยุระรัช

และคณะ, 2554) สวนใหญยังไมมีสมรรถนะสากล 

โดยเฉพาะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

ประเทศไทยอยูในกลุมระดับตํ่ามากต้ังแต ป 2553 

จนป 2559 (EF English Proficiency Index: EF 

EPI, 2553, 2559) สถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และ

นักศึกษาขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคม

อาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2555; พัชราวลัย วงศบุญสินและคณะ, 2555)  

พยาบาลไทยมีความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เพียงรอยละ 20   สมรรถนะที่เปนจุด

ออนของพยาบาลไทย คอื ภาษาอังกฤษและการดแูล

ขามวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยหอการไทย, 2555)  

นักศึกษาพยาบาลมีความรูตอการเปนประชาคม

อาเซียน ในป 2555 ระดับควรปรับปรุงมากท่ีสุด 

ความพรอม ระดับพอใช (พรทิวา คงคุณ, 2555) 

และในป 2557 ความรูตอการเปนประชาคมอาเซียน 

ระดับพอใช  ความพรอม ระดับดี (ปานทิพย ปูรณา

นนท, 2557)

 การเตรยีมเขาสูประชาคมอาเซยีน  และการ

เปดเสรีอาเซียนของวิชาชีพพยาบาล ไมไดมีคําตอบ

สุดทายอยูเพียงการเพ่ิมจํานวนการผลิตพยาบาล

วชิาชพีเทานัน้   หากแตยงัข้ึนอยูกบัการปรับตวัของ

ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ทั้งในระดับนโยบายดานการ

ศึกษา  หลักสูตร  สถาบันการศึกษาพยาบาล  การ

สาธารณสุขของประเทศ   พรอมไปกับการแสวงหา

โอกาสและความรวมมือระหวางประเทศในอาเซียน  

เพ่ือนําสู การจัดการศึกษาพยาบาลสู ประชาคม

อาเซียนอยางไดมาตรฐานและยั่งยืน

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาความรู  ทัศนคติ   ความพรอมสู

ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา อาจารย บุคลากร  

และแนวทางในการเตรียมความพรอมการจัดการ

ศึกษาพยาบาลสู ประชาคมอาเซียน  ของคณะ

พยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

วิธีดําเนินการวิจัย
 เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 

Research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร   ประกอบดวย  อาจารย  นกัศกึษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และบุคลากรสาย
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สนับสนุน ในปการศึกษา  2558 จํานวน 136 คน 

 กลุมตัวอยาง  การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ  

คือ ผูบริหาร  อาจารยพยาบาล   และบุคลากรสาย

สนับสนุน ศึกษาทั้งประชากร  จํานวน 26 คน 

นักศึกษา รอยละ 80  จํานวน 104 คน สุมตัวอยาง

นักศึกษาแบบช้ันภูมิ รวมจํานวนกลุมตัวอยางท้ัง

สิ้น 130 คน การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการ

สมัภาษณเชงิลกึ ผูใหขอมลูสาํคญั (Key  Informant) 

จํานวน 9 คน  ประกอบดวย  ผูบริหารระดับคณะ 

หวัหนาภาควิชา  อาจารย นกัศึกษา และบุคลากรสาย

สนับสนุน  และการวิพากษแนวทางโดยการสนทนา

กลุม ประกอบดวยคณะกรรมการบรหิารคณะ  คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และมีสวนได สวนเสีย 

คือ นักศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  ประกอบดวย 

 1. เคร่ืองมือที่ใชการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 

คือ  แบบวัดความรู ทัศนคติและความพรอมใน

การเขาสู ประชาคมอาเซียน ของคณะพยาบาล

ศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีจาํนวน 60  ขอ

ประกอบดวยขอคําถามวัดความรู ทัศนคติ และ

ความพรอม อยางละ 20  ขอ  การทดสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือ  ทําโดยการตรวจหาความเที่ยงตรง 

(validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจ

สอบความเที่ยงของเนื้อหาและภาษา ปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะแลวนําไปทดลองใช  ในนักศึกษา

ชั้นปที่ 1 จํานวน 30 คน ตรวจสอบความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถาม  (reliability)  โดยใชคํานวณ

คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  

alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น โดยรวมของ

เครื่องมือ 0.82 

 การแปลผล ความรู   0 คะแนน หมายถงึ ไมมี

ความรู   1 – 7 คะแนน  หมายถึง ความรูระดับนอย  

8 – 14   คะแนน หมายถึง ความรูระดับปานกลาง  

และ15 – 20  คะแนน หมายถึง มคีวามรูในระดับมาก 

 การแปลผล ทัศนคติและความพรอมเกี่ยว

กับประชาคมอาเซียน   ใชคะแนนเฉล่ีย (Mean) 

กําหนดตามแนวทางของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 

น. 103)  ทัศนคติ ระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00 

ระดบัด ีคาเฉลีย่ 3.50-4.49  ระดบัปานกลาง  คาเฉลีย่ 

2.50-3.49   ระดบัไมด ี คาเฉล่ีย 1.50-2.49  ระดบัตอง

ปรับเปล่ียน คาเฉลี่ย  1.00-1.49      

 การแปลผลความพรอม ระดับมากท่ีสุด คา

เฉลีย่ 4.50-5.00   ระดบัมาก  คาเฉลีย่ 3.50-4.49 ระดบั

ปานกลาง   คาเฉลี่ย  2.50-3.49   ระดับนอย  คาเฉลี่ย 

1.50-2.49   ระดับนอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00-1.49   และ

ไมพรอม คาเฉลี่ย < 1.00  

 2. เครื่องมือที่ ใช  ในการเก็บข อมูลเชิง

คุณภาพ คือ  1) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เพื่อ

รวบรวมขอมูล นโยบาย ทิศทาง องคประกอบ 

การเตรียมการสําคัญในการพัฒนาการจัดการ

ศึกษาพยาบาลสู ประชาคมอาเซียน  ของคณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   และ 

2) แนวทางการสนทนากลุม ในการวิพากษราง

แนวทางการจัดการศึกษาพยาบาลสูประชาคม

อาเซียน  

 การเก็บรวบรวมขอมูล  ชี้แจงวัตถุประสงค

การวิจัย และพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง เก็บรวบรวม

ขอมูลเชิงปริมาณโดยใหตอบแบบสอบถาม และ

ขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกและการ

วิพากษรูปแบบ ในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  2558  

การวิเคราะหขอมูล  

 1. ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก  ขอมูลสวน

บุคคล  ขอมูลความรู  ทัศนคติ  และความพรอมใน
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การเขาสูประชาคมอาเซียน ใชสถิติ  จํานวน รอยละ  

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะห

เนื้อหา (Content Analysis) 

         2.1 นโยบาย ทิศทาง องคประกอบ 

การเตรียมการสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษา

พยาบาลท่ีสอดรับกับสถานการณจากการศึกษาเชิง

ปริมาณ เกี่ยวกับ ความรู  ทัศนคติ  ความพรอมและ

ความตองการเตรียมความพรอมในดานตางๆ  ของ

คณะพยาบาลศาสตร  ในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ใหพรอมสูประชาคมอาเซียน  จากการ

สัมภาษณเชิงลึก

         2.2 พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา

พยาบาลสูประชาคมอาเซียน ของคณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

  1)  รางที ่1  พฒันาจากการศึกษาเอกสาร 

งานวิจัยและแนวปฏิบัติ  

  2)  รางที่ 2  พัฒนาจากรางที่ 1 รวมกับ

ผลการสํารวจ  ความรู  ทัศนคติ  ความพรอม และ

ความตองการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซยีน 

และการวิเคราะหเนื้อหาการสัมภาษณเชิงลึกผูให

ขอมูลสําคัญ 

                    3)  แนวทางการจัดการศึกษาฯ  นาํรางท่ี 

2  สูการสนทนากลุมวิพากษของ 1)คณะกรรมการ

บริหารคณะ 2)คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และ3)ผูมสีวนไดสวนเสยี คอื นกัศึกษา  เพือ่ประเมนิ

ความเหมาะสม ความเปนไปได  โดยผูประเมินที่

มีความเช่ียวชาญ  ผูมีประสบการณตรงประเด็นที่

ศึกษา  และผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 15   คน   

 สรุปผล  ปรับปรุง ไดแนวทางการจัดการ

ศกึษาพยาบาลสูประชาคมอาเซยีน  ทีม่คีวามเปนไป

ได และเหมาะสมกับบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

ผลการวิจัย
 ขอมลูทัว่ไปของกลุมตวัอยาง พบวา อาจารย 

นักศึกษาและบุคลากรสวนใหญเปนหญิง รอยละ 

90.31  อายุนอยกวา 21 ป รอยละ 80.77 อายุสูงสุด 

70 ป อายุนอยที่สุด 18 ป  เปนนักศึกษา รอยละ 

84.62  อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน รอย

ละ 15.38   นักศึกษา สวนใหญมีเกรดเฉล่ีย 2.5-

3.00  รอยละ 54.55  เกรดเฉลี่ย มากกวา 3.00 รอย

ละ 27.27  ชองทางการไดรับขอมูลความรูเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน สวนใหญ ไดรับจากเว็บไซต

ตางๆ ในอินเทอรเน็ต  รอยละ  93.85 รองลงมา คือ 

โทรทัศน รอยละ 80.77  หนังสือ รอยละ 53.85  และ

จากรายวิชาอาเซียนศึกษา รอยละ 19.23   

 ความรู  ทัศนคติ   ความพรอมในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน  พบวา  ความรูเกีย่วกบัประชาคม

อาเซยีน สวนใหญ รอยละ 80.77 มคีวามรูทัว่ไปเกีย่ว

กบัประชาคมอาเซียน อยูในระดับปานกลาง  และอยู

ในระดับดี รอยละ 19.23   (ตารางท่ี 1)  ความรูที่

สวนใหญยังไมรูและควรรูเพ่ิมขึ้น คือ คุณลักษณะ

ประชากรตามกฎบัตรอาเซียน  คุณลักษณะบัณฑิต

ตามกฎบัตรอาเซียน  วิชาชีพที่สามารถเคล่ือน

ยายการทํางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพอาเซียน   ทัศนคติเกี่ยว

กับประชาคมอาเซียน  พบวา อาจารย นักศึกษา

และบุคลากร มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ในภาพรวม อยูในระดับดี (M = 4.08, SD = 0.68) 

ความพรอมสู ประชาคมอาเซียนโดยรวม อยูใน

ระดับมาก (M = 3.87, SD = 0.73)  แยกรายประเด็น  

มหาวทิยาลยัและคณะพยาบาลศาสตรมคีวามพรอม

ระดับมาก  มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานองคกร

และการสื่อสาร ระดับมาก  อาทิ  มีสถาบันภาษา 

ดานการจดัการเรยีนรู อยูในระดบัมากเชนกนั  มกีาร
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จดัการเรยีนภาษาองักฤษ อาเซียนศกึษา  (ตารางที ่2) 

ความพรอมของคณะพยาบาลศาสตร ดานวิชาชีพ 

คณาจารยมีความรูความสามารถเชิงวิชาชีพแขงขัน

ไดในระดับมาก  มหีลกัสตูรสูประชาคมอาเซียน และ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ในระดับปานกลาง

ดานบคุลากร คณาจารยมศีกัยภาพพรอมสูประชาคม

อาเซียนในระดับมาก  บุคลากรสายสนับสนุน

มีศักยภาพพรอมสู ประชาคมอาเซียนในระดับ

ปานกลาง  ดานการพัฒนาสมรรถนะสากล โดยการ

เขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

มแีผนโครงการพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษ นกัศกึษา 

อาจารยและบุคลากร ในระดับมาก (ตารางที่ 3) 

ความตองการในการเตรียมสูประชาคมอาเซียนมาก

ที่สุด คือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน 

ตามลําดับ  รองลงมา ตองการเรียนรูเก่ียวกับ การ

ทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศสมาชิก เกีย่ว

กับคาตอบแทน  บทบาทหนาท่ีพยาบาลวิชาชีพ  

กฎหมายท่ีเกี่ยวของในการทํางาน ระบบสุขภาพ 

และหลักสูตรพยาบาลศาสตร 

ตารางที่ 1  ระดับความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (N = 130) 

ตารางที่ 2  ความพรอมในภาพรวมและของสถาบันในการเขาสูประชาคมอาเซียน (N = 130) 

ระดับความรู จํานวน รอยละ

มาก (15 – 20  คะแนน)  25 19.23

ปานกลาง (8 –14 คะแนน)  105                  80.77

นอย (1–7 คะแนน ) 0 0.00

รวม  130 100.00

ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน M SD ระดับ

ความพรอม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนในภาพรวม 3.87 0.73 มาก

สถาบันพรอมสูประชาคมอาเซียน:มหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลฯ 3.57 0.68 มาก

มหาวิทยาลัย: ดานการจัดองคกรและการสื่อสาร

  1.มีหนวยงานหรือศูนยภาษาตางประเทศ 3.55 0.95 มาก

  2.มีหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 3.52 0.86 มาก

  3.รับรูผลกระทบที่อาจเกิดจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 3.45 0.88 ปานกลาง

  4.มีชองทางในการติดตามขอมูลขาวสาร ของประชาคมอาเซียน 3.42 0.87 ปานกลาง
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ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน M SD ระดับ

ความพรอม

มหาวิทยาลัย: ดานการจัดการเรียนรู

 1.จัดการเรียนภาษาตางประเทศ/ภาษาสมาชิกประชาคมอาเซียน 3.90 0.71 มาก

 2.การจัดการเรียนรายวิชาอาเซียนศึกษา 3.64 0.75 มาก

 3.จัดกิจกรรม/โครงการเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 3.56 0.66 มาก

 4.สถาบันรวมกิจกรรม/โครงการเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 3.47 0.79 ปานกลาง

ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน M SD ระดับ

ความพรอม

ดานวิชาชีพพยาบาล

1.มีความรูความสามารถเชิงวิชาชีพสามารถแขงขันได 3.55 0.64 มาก

3.มีหลักสูตรท่ีพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 3.40 0.73 ปานกลาง

2.สื่อสารภาษาอังกฤษ/ภาษาสมาชิกประชาคมฯ อยางนอย 1 ภาษา 3.29 0.66 ปานกลาง

ดานบุคลากร 

 คณาจารยมีศักยภาพพรอมสูประชาคมอาเซียน 3.53 0.56 มาก

 บุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพพรอมสูประชาคมอาเซียน 3.20 0.74 ปานกลาง

ดานพัฒนาสมรรถนะสากล 

เขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 3.84 0.69 มาก

มีแผน /โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา 3.60 0.75 มาก

มีแผน /โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอาจารย 3.56 0.56 มาก

มีแผน /โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากร 3.56 0.67 มาก

ตารางที่ 3  ความพรอมของคณะพยาบาลศาสตรในการเขาสูประชาคมอาเซียน   (N = 130) 
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 แนวทางการจัดการศึกษาพยาบาลสูประชาคม

อาเซียน ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี   ที่เปนไปไดและเหมาะสมกับ

บริบทมหาวิทยาลัยฯ   ประกอบดวย  1) การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  2) หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

และ 3)ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษา การเตรียม

การสําคัญสําหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ไดแก 1) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารและการทํางานในกลุ มประเทศอาเซียน  

โดยการจัดใหมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับผู 

บริหาร  หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย

พยาบาล  หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

พยาบาล และ หลกัสตูรภาษาองักฤษสาํหรบับคุลกร

สายสนับสนุน  2) การแสวงหาเครือขายและขอ

ตกลง (MOU) รวมกับสถาบันการศึกษาพยาบาล

กลุมประเทศอาเซียน การประชุมวิชาการ  การสอน

การวิจยั แลกเปล่ียนนักศกึษา อาจารย  3) การพัฒนา

แนวทางและแสวงหาเครือขายเพ่ือผลิตบัณฑิตสู

สากล ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการโดย พัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษกับเจาของภาษาตอเนื่องให

สื่อสารไดสองภาษา  แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ

มหาวิทยาลัยตางประเทศ  จัดสิ่งแวดลอมในสถาน

ศึกษาท่ีเอื้อตอการเรียนรูสู อาเซียนและวิชาชีพ

พยาบาลในอาเซียน 

 การเตรยีมการเรือ่งหลกัสตูรและการจดัการ

ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการในดาน 

1) พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรสู ประชาคม

อาเซยีน/สากล ใหสอดรบันโยบายมหาวทิยาลยั/สภา

วิชาชีพ/ขอตกลงวิชาชีพพยาบาลในกลุมประชาคม

อาเซียน และพัฒนารายวิชาท่ีตอบสนองการปฏิบตัิ

งานในประชาคมอาเซียนบวกจีน ญี่ปุน เกาหลีใต  

2) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมี

กิจกรรมการสนทนา  สื่อสาร ดวยภาษาอังกฤษ ทั้ง

ในวิชาการศึกษาทั่วไปและในวิชาชีพพยาบาล   เพิ่ม

เนือ้หา ขอมลูการทํางาน คาตอบแทน  ระบบสุขภาพ 

บทบาทหนาที่พยาบาลวิชาชีพ/หลักสูตรพยาบาล

ศาสตร กฎหมาย การทํางานวิชาชีพพยาบาลในกลุม

ประเทศอาเซียน  และพัฒนาองคความรู การวิจัย

สถาบันหรอืสหสถาบนั และนวตักรรม ทีส่นบัสนนุ

การจัดการเรียนรูการพยาบาลขามวัฒนธรรม  สวน

การเตรียมการเร่ืองปจจัยเก้ือหนุนการจัดการศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการจัดหาและ

พัฒนา หนังสือ ตํารา สื่อภาษาอังกฤษ  และแหลง

ฝกประสบการณที่มีผู รับบริการหลากภาษาและ

วัฒนธรรม  ดังภาพท่ี 1
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ความรู  เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของ

อาจารย นักศึกษาและบุคลากรสวนใหญมีความ

รู ในระดับปานกลาง ความรู ที่สวนใหญยังไมรู 

และควรรูเพิ่มขึ้น คือ คุณลักษณะประชากรตาม

กฎบัตรอาเซียน  คุณลักษณะบัณฑิตตามกฎบัตร

อาเซียน  วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนยายการทํางาน

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   สมรรถนะพยาบาล

วิชาชีพอาเซียน  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ของ

มหาวทิยาลยัหอการไทย (2555) ในการสาํรวจความ

รูความเขาใจประชาคมเศรษฐกิจเก่ียวกับขอตกลง

ดานการเคลื่อนยายวิชาชีพ 6 สาขา  พบวา วิชาชีพ

พยาบาล  มีความรูความเขาใจ รอยละ 20 สงผลให

เกิดความไมเขาใจการเปดเสรีดานวิชาชีพพยาบาล 

และสอดคลองกับแนวทางสูประชาคมอาเซียน

ของสภาการพยาบาล (2557) ที่พยาบาลตองศึกษา

ขอตกลงการยอมรับรวมสาขาการพยาบาล (MRA 

on Nursing Service) และการใหบริการในผูรับ

บริการตางวัฒนธรรม และสอดคลองกับขอเสนอ

จาก อุดมรัตน  สงวนศิริธรรม (2555) ผูบริหารการ

พยาบาลที่กลาววาควรสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู  

เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน ขอตกลงยอมรับรวมสาขา

วิชาชีพการพยาบาลอาเซียน เพื่อเปนแนวทางให

สถาบันเตรียมความพรอมใหนักศึกษาและบัณฑิต 

ใหสอดคลองกับทิศทางและการขับเคล่ือนของ

ประชาคมอาเซียน 

 ทัศนคติในการเขาสูประชาคมอาเซียนโดย

รวมอยูในระดับดี คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปดเสรี

ดานวิชาชีพพยาบาล และการศึกษาภาษาอังกฤษ

หรือภาษาประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  ทําให

มีโอกาสในการแขงขันสูง ซึ่งการมีทัศนคตทิี่ดี เปน

ความรูสึกเชิงบวกท่ีสภาวะจิตใจพรอมท่ีจะตอบ

สนองของบุคคลตอบุคคลอ่ืนหรือตอสถานการณ  

โดยทัศนคติสามารถเรียนรูหรือจัดการใหเกิดได

โดยการจัดประสบการณ (Gibson, 2000: 102)  

ผลการศึกษาน้ีจึงนับเปนขอมูลสําคัญที่ใชในการ

พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน  โดย

ใชทัศนคติที่ดีนี้ เสริมสรางการเรียนรู   การจัด

ประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนานักศึกษาสูการ

เปนบัณฑิตพยาบาลที่พรอมสูประชาคมอาเซียน

และมีทักษะสากล คือ การส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ 

และการพยาบาลขามวัฒนธรรมความพรอมใน

การเขาสูประชาคมอาเซียนของอาจารย นักศึกษา

และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ

เนื่องจากความพรอมในระดับมากของสถาบันใน

ระดับมหาวิทยาลัย ที่มีการจัดองคกรท่ีเกื้อหนุน  

อาทิ สถาบันภาษา หนวยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน และรายวิชาอาเซียนศึกษา   แต

ความพรอมท่ีอยูในระดับปานกลางที่คณะสามารถ

นาํไปเปนแนวทางในการพัฒนา คอื การจัดกจิกรรม

หรือเขาร วมกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวของกับ

ประชาคมอาเซียน  และการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนใหมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  

เพื่อเพิ่มความพรอมสูประชาคมอาเซียน  และเพิ่ม

ศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ใหพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

มณณิทร  อนิหนัต และคณะ (2556) ซึง่ทําการศกึษา

ในพนกังานสายสนบัสนนุของมหาวทิยาลยันเรศวร 

พบวา ความพรอมดานทักษะการใชภาษาและการ

ปรับตัว อยูในระดับนอย และเปนปจจัยที่มีความ

สมัพันธกบัความรูเกีย่วประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 แนวทางการจัดการศึกษาพยาบาลสูประชาคม

อาเซียน ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี   ซึ่งประกอบดวย  การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล การเตรียมหลักสูตร และปจจัย

สนับสนุนการจัดการ ศึกษาสอดคลองกับเกณฑ

สําคัญการจัดการศึกษาพยาบาล คือ การพัฒนา

อาจารย  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน  การพัฒนานักศึกษา  สวนปจจัยเก้ือหนุน

การจัดการศึกษา สอดคลองกับเกณฑทั่วไปในการ

กําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาในสถาบันการ

ศึกษาพยาบาล (สภาการพยาบาล, 2552) โดยมีการ

เตรยีมการสาํคญั คอื  1)พฒันาทกัษะภาษาองักฤษใน

การสื่อสารและการทํางานในกลุมประเทศอาเซียน 

สอดคลองกบัแนวทางการพฒันาพยาบาลสูอาเซยีน 

(มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน,ี 2555) ทีไ่ดมกีาร  พฒันา

สมรรถนะ ดานภาษาอังกฤษท้ังการสนทนา การ

บันทึกทางการพยาบาล การส่ือสารกับผูรับบริการ

และผู ร วมงาน  อีกทั้งยังมีการพัฒนาดานการ

พยาบาลขามวัฒนธรรมอีกดวย  2)พัฒนาหลักสูตร

ใหสอดรับกับขอตกลงวิชาชีพพยาบาลในกลุ ม

ประชาคมอาเซียน   3)พัฒนาองคความรู การวิจัย

และนวัตกรรมการจัดการเรียนรูการพยาบาลขาม

วัฒนธรรม   สอดคลองกับขอเสนอเชิงยุทธศาสตร

ของสภาการพยาบาล (สจุติรา  เหลืองอมรเลิศ, 2555) 

ในเรื่องการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและจัดการ

ศึกษาที่เพิ่มทักษะดานภาษาและวัฒนธรรม  และ

วิจัยสถาบันของสถานศึกษา/ประชาคมอาเซียน  4)

จัดหาและพัฒนา หนังสือ ตํารา สื่อ ภาษาอังกฤษ 

แหลงฝกประสบการณที่มีผูรับบริการหลากภาษา

และวัฒนธรรม   สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา

พยาบาลสูอาเซียน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 

2555)

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย 

  ตามนโยบายมหาวิทยาลัยด านการ

ผลิตบัณฑิต “เรงรัดพัฒนาบุคลากรทุกระดับและ

นักศึกษาใหมีสมรรถนะสากลเพื่อรองรับการเขา

สูประชาคมอาเซียน” นั้น ควรกําหนดยุทธศาสตร

และแผนทีส่งผลตอการพฒันาสมรรถนะสากล ของ

บุคลากรทุกระดับและนักศึกษา  โดยเฉพาะความ

สามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ   และความรู

เกี่ยวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น 

 2. ขอเสนอแนะคณะพยาบาลศาสตร

  2.1 การกําหนดทิศทาง นโยบายและ

ยุทธศาสตร ของคณะดานประชาคมอาเซียน 

   ควรมีการกําหนดทิศทาง นโยบาย

ดานประชาคมอาเซียนใหชัดเจน โดยเฉพาะดาน

การผลิตบัณฑิตและการวิจัย  เพ่ือใหเกิดแผนงาน

โครงการท่ีสงเสริมและสนับสนุนการเตรียมความ

พรอมในการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิตสูประชาคมอาเซียน

  2.2 การพัฒนาคณาจารย นักศึกษาและ

บุคลากร 

   - ควร เ พ่ิม พูนความ รู  เ กี่ ย ว กับ 

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพอาเซียน  และขอตกลง

การยอมรับรวมสาขาการพยาบาล (MRA on Nurs-

ing Service) และการใหบริการในผูรับบริการตาง

วัฒนธรรมคุณลักษณะบัณฑิตตามกฎบัตรอาเซียน  

วชิาชีพทีส่ามารถเคล่ือนยายการทํางานในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน   และคุณลักษณะประชากรตาม

กฎบัตรอาเซียน  

   - ควรจัดกิจกรรมวิชาการเกี่ยว

กับวิชาชีพพยาบาลกับประชาคมอาเซียน และ

สนบัสนนุใหคณาจารย  นกัศกึษาและบคุลากรไดเขา
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รวมกิจกรรม  หรือการศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียน

อาจารย/นักศึกษาตามแนวทางในผลการศึกษา  

   -  การพัฒนาทักษะสากล  โดยเฉพาะ

การส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ  ควรนําแนวทางจาก

ผลการวิจัยมาใชในการเตรียมการ  โดยอาจารยและ

บุคลากร เนนการฝกอบรมและใชในการปฏิบัติงาน

ประจาํ  สวนนกัศึกษาเนนทัง้ในการจดัการศกึษาใน

หลกัสตูร  โดยอาจารยชาวตางชาตเิจาของภาษาและ

การจัดกิจกรรมและประสบการณเสริม 

   - การพัฒนาหลักสูตร  การจัดการ

ศึกษา และปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษา  เตรียม

การตามแผนการพัฒนาหลักสูตรใหมุ งเน นสู 

ประชาคมอาเซียนและสมรรถนะสากล

กิตติกรรมประกาศ
 การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยการไดรับ

ขอมูลสําคัญจากผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและ

บุคลากร ของคณะพยาบาลศาสตร  การสนับสนุน

จากสํานักวิจัยและทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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