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ความรู ทัศนคติ ความพรอม และแนวทางการเตรียมการจัดการศึกษาพยาบาล
สูประชาคมอาเซียน
ภัทรา ซูริค ปร.ด.

บทคัดยอ
การจัดการศึกษาพยาบาลสูป ระชาคมอาเซียนจําเปนตองมีขอ มูลสําคัญทีเ่ ปนปจจุบนั เพือ่ การเตรียม
ความพรอมในการดําเนินการ การวิจยั แบบผสานวิธนี จี้ งึ มุง ศึกษาความรู ทัศนคติ ความพรอมของนักศึกษา
พยาบาล คณาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเก็บขอมูลเชิงปริมาณ
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
สนทนากลุม เพือ่ วิพากษรา งแนวทางการเตรียมความพรอมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ 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
วิชาชีพทีแ่ ขงขันได สวนหลักสูตรและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนรวมทัง้ การสือ่ สารภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาสมาชิกประชาคมอาเซียน 1 ภาษา อยูระดับปานกลาง แนวทางเตรียมความพรอมการจัดการศึกษา
พยาบาลสูประชาคมอาเซียนที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาหลักสูตร
และปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีการเตรียมการสําคัญ คือ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการ
สือ่ สารเพือ่ การทํางานในกลุม ประเทศอาเซียน พัฒนาหลักสูตรใหสอดรับกับขอตกลงวิชาชีพพยาบาลกลุม
ประชาคมอาเซียน การวิจยั และพัฒนาความรูร ว มกับกลุม ประเทศอาเซียนในการจัดการเรียนรูก ารพยาบาล
ขามวัฒนธรรม จัดหาและพัฒนาหนังสือ ตํารา สือ่ ภาษาอังกฤษ แหลงฝกประสบการณทมี่ ผี รู บั บริการหลาก
ภาษาและวัฒนธรรม
คําสําคัญ: ความรู ทัศนคติ ความพรอม ประชาคมอาเซียน การจัดการศึกษาพยาบาล
อาจารย ดร. คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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Knowledge, Attitude, and Guideline of Nursing Education Preparation
for ASEAN Community
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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 support 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
Lecturer Dr., Faculty of Nursing, Phetchaburi Rajabhat University, Thailand
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บทนํา
วิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพทีอ่ ยูใ นขอตกลง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งแตป 2558 จึง
สามารถเขาไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยไมตองผานขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติขั้นพื้น
ฐานตามกรอบขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการ
พยาบาลของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Nursing Services: MRA-N) จึง
อาจมีผลทําใหเกิดทั้งการไหลเขาและการไหลออก
ของพยาบาลวิชาชีพ อาจารยพยาบาลที่มีศักยภาพ
และเกงภาษา ไปยังประเทศที่มีกําลังซื้อสูง อยางใน
สิงคโปรและมาเลเซีย และอาจสงผลใหอัตราสวน
ของพยาบาลไทยตอประชากร 1.5 คน ตอ 1,000
ซึ่งสูงกวาเกณฑ มาตรฐาน คือ 1: 500 (World
Health Statistic, 2012) เปลี่ยนแปลงไป ในสองนัย
คือ ความขาดแคลนอาจเพิ่มขึ้น หรือ อาจลดลง แต
พยาบาลที่เขามาทดแทนจะเปนพยาบาลตางภาษา
และวัฒนธรรม
ความรู ความพรอม ในการไปทํางานใน
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ผลการวิจัย พบ
วา มีนักศึกษาที่พรอม รอยละ 30.91 (สุบิน ยุระรัช
และคณะ, 2554) สวนใหญยังไมมีสมรรถนะสากล
โดยเฉพาะความสามารถในการใช ภ าษาอั ง กฤษ
ประเทศไทยอยูในกลุมระดับตํ่ามากตั้งแต ป 2553
จนป 2559 (EF English Proficiency Index: EF
EPI, 2553, 2559) สถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และ
นักศึกษาขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2555; พั ช ราวลั ย วงศ บุ ญ สิ น และคณะ, 2555)
พยาบาลไทยมีความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพียงรอยละ 20 สมรรถนะที่เปนจุด
ออนของพยาบาลไทย คือ ภาษาอังกฤษและการดูแล
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ขามวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยหอการไทย, 2555)
นักศึกษาพยาบาลมีความรูตอการเปนประชาคม
อาเซียน ในป 2555 ระดับควรปรับปรุงมากที่สุด
ความพรอม ระดับพอใช (พรทิวา คงคุณ, 2555)
และในป 2557 ความรูต อ การเปนประชาคมอาเซียน
ระดับพอใช ความพรอม ระดับดี (ปานทิพย ปูรณา
นนท, 2557)
การเตรียมเขาสูป ระชาคมอาเซียน และการ
เปดเสรีอาเซียนของวิชาชีพพยาบาล ไมไดมีคําตอบ
สุดทายอยูเพียงการเพิ่มจํานวนการผลิตพยาบาล
วิชาชีพเทานัน้ หากแตยงั ขึน้ อยูก บั การปรับตัวของ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ทั้งในระดับนโยบายดานการ
ศึกษา หลักสูตร สถาบันการศึกษาพยาบาล การ
สาธารณสุขของประเทศ พรอมไปกับการแสวงหา
โอกาสและความรวมมือระหวางประเทศในอาเซียน
เพื่ อ นํ า สู  ก ารจั ด การศึ ก ษาพยาบาลสู  ป ระชาคม
อาเซียนอยางไดมาตรฐานและยั่งยืน

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติ ความพรอมสู
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา อาจารย บุคลากร
และแนวทางในการเตรียมความพรอมการจัดการ
ศึ ก ษาพยาบาลสู  ป ระชาคมอาเซี ย น ของคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method
Research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประกอบดวย อาจารย นักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และบุคลากรสาย
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สนับสนุน ในปการศึกษา 2558 จํานวน 136 คน
กลุมตัวอยาง การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ
คือ ผูบริหาร อาจารยพยาบาล และบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น ศึ ก ษาทั้ ง ประชากร จํ า นวน 26 คน
นักศึกษา รอยละ 80 จํานวน 104 คน สุมตัวอยาง
นักศึกษาแบบชั้นภูมิ รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้ง
สิ้น 130 คน การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก ผูใ หขอ มูลสําคัญ (Key Informant)
จํานวน 9 คน ประกอบดวย ผูบริหารระดับคณะ
หัวหนาภาควิชา อาจารย นักศึกษา และบุคลากรสาย
สนับสนุน และการวิพากษแนวทางโดยการสนทนา
กลุม ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารคณะ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และมีสวนได สวนเสีย
คือ นักศึกษา
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวย
1. เครื่องมือที่ใชการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ
คือ แบบวัดความรู ทัศนคติและความพรอมใน
การเข า สู  ป ระชาคมอาเซี ย น ของคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 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 ตรวจสอบความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม (reliability) โดยใชคํานวณ
คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น โดยรวมของ
เครื่องมือ 0.82
การแปลผล ความรู 0 คะแนน หมายถึง ไมมี
ความรู 1 – 7 คะแนน หมายถึง ความรูระดับนอย

8 – 14 คะแนน หมายถึง ความรูระดับปานกลาง
และ15 – 20 คะแนน หมายถึง มีความรูใ นระดับมาก
การแปลผล ทัศนคติและความพรอมเกี่ยว
กับประชาคมอาเซียน ใชคะแนนเฉลี่ย (Mean)
กําหนดตามแนวทางของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,
น. 103) ทัศนคติ ระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.50-5.00
ระดับดี คาเฉลีย่ 3.50-4.49 ระดับปานกลาง คาเฉลีย่
2.50-3.49 ระดับไมดี คาเฉลีย่ 1.50-2.49 ระดับตอง
ปรับเปลี่ยน คาเฉลี่ย 1.00-1.49
การแปลผลความพรอม ระดับมากที่สุด คา
เฉลีย่ 4.50-5.00 ระดับมาก คาเฉลีย่ 3.50-4.49 ระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.50-3.49 ระดับนอย คาเฉลี่ย
1.50-2.49 ระดับนอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.00-1.49 และ
ไมพรอม คาเฉลี่ย < 1.00
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล เชิ ง
คุณภาพ คือ 1) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เพื่อ
รวบรวมข อ มู ล นโยบาย ทิ ศ ทาง องค ป ระกอบ
การเตรี ย มการสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาการจั ด การ
ศึ ก ษาพยาบาลสู  ป ระชาคมอาเซี ย น ของคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ
2) แนวทางการสนทนากลุม ในการวิพากษราง
แนวทางการจั ด การศึ ก ษาพยาบาลสู  ป ระชาคม
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 ทิ ศ ทาง องค ป ระกอบ
การเตรียมการสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษา
พยาบาลที่สอดรับกับสถานการณจากการศึกษาเชิง
ปริมาณ เกี่ยวกับ ความรู ทัศนคติ ความพรอมและ
ความตองการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ของ
คณะพยาบาลศาสตร ในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ใหพรอมสูประชาคมอาเซียน จากการ
สัมภาษณเชิงลึก
2.2 พั ฒ นาแนวทางการจั ด การศึ ก ษา
พยาบาลสูประชาคมอาเซียน ของคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1) รางที่ 1 พัฒนาจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยและแนวปฏิบัติ
2) รางที่ 2 พัฒนาจากรางที่ 1 รวมกับ
ผลการสํารวจ ความรู ทัศนคติ ความพรอม และ
ความตองการเตรียมความพรอมสูป ระชาคมอาเซียน
และการวิเคราะหเนื้อหาการสัมภาษณเชิงลึกผูให
ขอมูลสําคัญ
3) แนวทางการจัดการศึกษาฯ นํารางที่
2 สูการสนทนากลุมวิพากษของ 1)คณะกรรมการ
บริ ห ารคณะ 2)คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
และ3)ผูม สี ว นไดสว นเสีย คือ นักศึกษา เพือ่ ประเมิน
ความเหมาะสม ความเปนไปได โดยผูประเมินที่
มีความเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณตรงประเด็นที่
ศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 15 คน
สรุปผล ปรับปรุง ไดแนวทางการจัดการ
ศึกษาพยาบาลสูป ระชาคมอาเซียน ทีม่ คี วามเปนไป
ได และเหมาะสมกับบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ผลการวิจัย
ขอมูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง 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 สวนใหญมีเกรดเฉลี่ย 2.53.00 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 ความรูเ กีย่ วกับประชาคม
อาเซียน สวนใหญ รอยละ 80.77 มีความรูท วั่ ไปเกีย่ ว
กับประชาคมอาเซียน อยูใ นระดับปานกลาง และอยู
ในระดับดี รอยละ 19.23 (ตารางที่ 1) ความรูที่
สวนใหญยังไมรูและควรรูเพิ่มขึ้น คือ คุณลักษณะ
ประชากรตามกฎบัตรอาเซียน คุณลักษณะบัณฑิต
ตามกฎบั ต รอาเซี ย น วิ ช าชี พ ที่ ส ามารถเคลื่ อ น
ย า ยการทํ า งานในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพอาเซียน ทัศนคติเกี่ยว
กับประชาคมอาเซียน พบวา อาจารย นักศึกษา
และบุคลากร มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ในภาพรวม อยูในระดับดี (M = 4.08, SD = 0.68)
ความพร อ มสู  ป ระชาคมอาเซี ย นโดยรวม อยู  ใ น
ระดับมาก (M = 3.87, SD = 0.73) แยกรายประเด็น
มหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตรมคี วามพรอม
ระดับมาก มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานองคกร
และการสื่อสาร ระดับมาก อาทิ มีสถาบันภาษา
ดานการจัดการเรียนรู อยูใ นระดับมากเชนกัน มีการ
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จัดการเรียนภาษาอังกฤษ อาเซียนศึกษา (ตารางที่ 2)
ความพรอมของคณะพยาบาลศาสตร ดานวิชาชีพ
คณาจารยมีความรูความสามารถเชิงวิชาชีพแขงขัน
ไดในระดับมาก มีหลักสูตรสูป ระชาคมอาเซียน และ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ในระดับปานกลาง
ดานบุคลากร คณาจารยมศี กั ยภาพพรอมสูป ระชาคม
อาเซี ย นในระดั บ มาก บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มี ศั ก ยภาพพร อ มสู  ป ระชาคมอาเซี ย นในระดั บ
ปานกลาง ดานการพัฒนาสมรรถนะสากล โดยการ
เขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

มีแผนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษา
อาจารยและบุคลากร ในระดับมาก (ตารางที่ 3)
ความตองการในการเตรียมสูป ระชาคมอาเซียนมาก
ที่สุด คือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน
ตามลําดับ รองลงมา ตองการเรียนรูเกี่ยวกับ การ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศสมาชิก เกีย่ ว
กับคาตอบแทน บทบาทหนาที่พยาบาลวิชาชีพ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการทํางาน ระบบสุขภาพ
และหลักสูตรพยาบาลศาสตร

ตารางที่ 1 ระดับความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (N = 130)
ระดับความรู

จํานวน

รอยละ

มาก (15 – 20 คะแนน)

25

19.23

ปานกลาง (8 –14 คะแนน)

105

80.77

0

0.00

130

100.00

นอย (1–7 คะแนน )
รวม

ตารางที่ 2 ความพรอมในภาพรวมและของสถาบันในการเขาสูประชาคมอาเซียน (N = 130)
M

SD

ระดับ
ความพรอม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนในภาพรวม

3.87

0.73

มาก

สถาบันพรอมสูประชาคมอาเซียน:มหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลฯ

3.57

0.68

มาก

1.มีหนวยงานหรือศูนยภาษาตางประเทศ

3.55

0.95

มาก

2.มีหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

3.52

0.86

มาก

3.รับรูผลกระทบที่อาจเกิดจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน

3.45

0.88

ปานกลาง

4.มีชองทางในการติดตามขอมูลขาวสาร ของประชาคมอาเซียน

3.42

0.87

ปานกลาง

ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัย: ดานการจัดองคกรและการสื่อสาร
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M

SD

ระดับ
ความพรอม

1.จัดการเรียนภาษาตางประเทศ/ภาษาสมาชิกประชาคมอาเซียน

3.90

0.71

มาก

2.การจัดการเรียนรายวิชาอาเซียนศึกษา

3.64

0.75

มาก

3.จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

3.56

0.66

มาก

4.สถาบันรวมกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

3.47

0.79

ปานกลาง

ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัย: ดานการจัดการเรียนรู

ตารางที่ 3 ความพรอมของคณะพยาบาลศาสตรในการเขาสูประชาคมอาเซียน (N = 130)
M

SD

ระดับ
ความพรอม

1.มีความรูความสามารถเชิงวิชาชีพสามารถแขงขันได

3.55

0.64

มาก

3.มีหลักสูตรที่พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

3.40

0.73

ปานกลาง

2.สื่อสารภาษาอังกฤษ/ภาษาสมาชิกประชาคมฯ อยางนอย 1 ภาษา

3.29

0.66

ปานกลาง

คณาจารยมีศักยภาพพรอมสูประชาคมอาเซียน

3.53

0.56

มาก

บุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพพรอมสูประชาคมอาเซียน

3.20

0.74

ปานกลาง

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

ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ดานวิชาชีพพยาบาล

ดานบุคลากร

ดานพัฒนาสมรรถนะสากล
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แนวทางการจัดการศึกษาพยาบาลสูป ระชาคม
อาเซียน ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ที่เปนไปไดและเหมาะสมกับ
บริบทมหาวิทยาลัยฯ ประกอบดวย 1) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 2) หลักสูตรและการจัดการศึกษา
และ 3)ปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษา การเตรียม
การสํ า คั ญ สํ า หรั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ไดแก 1) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อ สารและการทํ า งานในกลุ  ม ประเทศอาเซี ย น
โดยการจั ด ให มี ห ลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ ผู 
บริ ห าร หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ อาจารย
พยาบาล หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
พยาบาล และ หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับบุคลกร
สายสนับสนุน 2) การแสวงหาเครือขายและขอ
ตกลง (MOU) รวมกับสถาบันการศึกษาพยาบาล
กลุมประเทศอาเซียน การประชุมวิชาการ การสอน
การวิจยั แลกเปลีย่ นนักศึกษา อาจารย 3) การพัฒนา
แนวทางและแสวงหาเครือขายเพื่อผลิตบัณฑิตสู
สากล ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการโดย พัฒนา
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษกั บ เจ า ของภาษาต อ เนื่ อ งให
สื่ อ สารได ส องภาษา แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษากั บ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ จัดสิ่งแวดลอมในสถาน
ศึ ก ษาที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู  สู  อ าเซี ย นและวิ ช าชี พ
พยาบาลในอาเซียน

การเตรียมการเรือ่ งหลักสูตรและการจัดการ
ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการในดาน
1) พั ฒ นาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร สู  ป ระชาคม
อาเซียน/สากล ใหสอดรับนโยบายมหาวิทยาลัย/สภา
วิชาชีพ/ขอตกลงวิชาชีพพยาบาลในกลุมประชาคม
อาเซียน และพัฒนารายวิชาที่ตอบสนองการปฏิบตั ิ
งานในประชาคมอาเซียนบวกจีน ญี่ปุน เกาหลีใต
2) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมี
กิจกรรมการสนทนา สื่อสาร ดวยภาษาอังกฤษ ทั้ง
ในวิชาการศึกษาทั่วไปและในวิชาชีพพยาบาล เพิ่ม
เนือ้ หา ขอมูลการทํางาน คาตอบแทน ระบบสุขภาพ
บทบาทหนาที่พยาบาลวิชาชีพ/หลักสูตรพยาบาล
ศาสตร กฎหมาย การทํางานวิชาชีพพยาบาลในกลุม
ประเทศอาเซียน และพัฒนาองคความรู การวิจัย
สถาบันหรือสหสถาบัน และนวัตกรรม ทีส่ นับสนุน
การจัดการเรียนรูการพยาบาลขามวัฒนธรรม สวน
การเตรียมการเรื่องปจจัยเกื้อหนุนการจัดการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร ได ดํ า เนิ น การจั ด หาและ
พัฒนา หนังสือ ตํารา สื่อภาษาอังกฤษ และแหลง
ฝกประสบการณที่มีผูรับบริการหลากภาษาและ
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อภิปรายผลการวิจัย
ความรู  เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นของ
อาจารย นักศึกษาและบุคลากรสวนใหญมีความ
รู  ใ นระดั บ ปานกลาง ความรู  ที่ ส  ว นใหญ ยั ง ไม รู 
และควรรูเพิ่มขึ้น คือ คุณลักษณะประชากรตาม
กฎบัตรอาเซียน คุณลักษณะบัณฑิตตามกฎบัตร
อาเซียน วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนยายการทํางาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยหอการไทย (2555) ในการสํารวจความ
รูความเขาใจประชาคมเศรษฐกิจเกี่ยวกับขอตกลง
ดานการเคลื่อนยายวิชาชีพ 6 สาขา พบวา วิชาชีพ
พยาบาล มีความรูความเขาใจ รอยละ 20 สงผลให
เกิดความไมเขาใจการเปดเสรีดานวิชาชีพพยาบาล
และสอดคล อ งกั บ แนวทางสู  ป ระชาคมอาเซี ย น
ของสภาการพยาบาล (2557) ที่พยาบาลตองศึกษา
ขอตกลงการยอมรับรวมสาขาการพยาบาล (MRA
on Nursing Service) และการใหบริการในผูรับ
บริการตางวัฒนธรรม และสอดคลองกับขอเสนอ
จาก อุดมรัตน สงวนศิริธรรม (2555) ผูบริหารการ
พยาบาลที่กลาววาควรสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน ขอตกลงยอมรับรวมสาขา
วิชาชีพการพยาบาลอาเซียน เพื่อเปนแนวทางให
สถาบันเตรียมความพรอมใหนักศึกษาและบัณฑิต
ให ส อดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางและการขั บ เคลื่ อ นของ
ประชาคมอาเซียน
ทัศนคติในการเขาสูประชาคมอาเซียนโดย
รวมอยูในระดับดี คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปดเสรี
ดานวิชาชีพพยาบาล และการศึกษาภาษาอังกฤษ
หรือภาษาประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ทําให
มีโอกาสในการแขงขันสูง ซึ่งการมีทัศนคติที่ดี เปน
ความรูสึกเชิงบวกที่สภาวะจิตใจพรอมที่จะตอบ

สนองของบุคคลตอบุคคลอื่นหรือตอสถานการณ
โดยทัศนคติสามารถเรียนรูหรือจัดการใหเกิดได
โดยการจัดประสบการณ (Gibson, 2000: 102)
ผลการศึกษานี้จึงนับเปนขอมูลสําคัญที่ใชในการ
พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดย
ใช ทั ศ นคติ ท่ี ดี นี้ เ สริ ม สร า งการเรี ย นรู  การจั ด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนานักศึกษาสูการ
เปนบัณฑิตพยาบาลที่พรอมสูประชาคมอาเซียน
และมีทักษะสากล คือ การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
และการพยาบาลข า มวั ฒ นธรรมความพร อ มใน
การเขาสูประชาคมอาเซียนของอาจารย นักศึกษา
และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากความพรอมในระดับมากของสถาบันใน
ระดับมหาวิทยาลัย ที่มีการจัดองคกรที่เกื้อหนุน
อาทิ สถาบันภาษา หนวยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และรายวิชาอาเซียนศึกษา แต
ความพรอมที่อยูในระดับปานกลางที่คณะสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการพัฒนา คือ การจัดกิจกรรม
หรื อ เข า ร ว มกิ จ กรรม/โครงการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ประชาคมอาเซียน และการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนใหมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เพื่อเพิ่มความพรอมสูประชาคมอาเซียน และเพิ่ม
ศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ใหพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน สอดคลองกับผลการศึกษาของ
มณิณทร อินหันต และคณะ (2556) ซึง่ ทําการศึกษา
ในพนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยนเรศวร
พบวา ความพรอมดานทักษะการใชภาษาและการ
ปรับตัว อยูในระดับนอย และเปนปจจัยที่มีความ
สัมพันธกบั ความรูเ กีย่ วประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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แนวทางการจัดการศึกษาพยาบาลสูป ระชาคม
อาเซียน ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งประกอบดวย การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การเตรียมหลักสูตร และปจจัย
สนับสนุนการจัดการ ศึกษาสอดคลองกับเกณฑ
สํ า คั ญ การจั ด การศึ ก ษาพยาบาล คื อ การพั ฒ นา
อาจารย การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนานักศึกษา สวนปจจัยเกื้อหนุน
การจัดการศึกษา สอดคลองกับเกณฑทั่วไปในการ
กําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาในสถาบันการ
ศึกษาพยาบาล (สภาการพยาบาล, 2552) โดยมีการ
เตรียมการสําคัญ คือ 1)พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารและการทํางานในกลุมประเทศอาเซียน
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาพยาบาลสูอ าเซียน
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555) ทีไ่ ดมกี าร พัฒนา
สมรรถนะ ดานภาษาอังกฤษทั้งการสนทนา การ
บันทึกทางการพยาบาล การสื่อสารกับผูรับบริการ
และผู  ร  ว มงาน อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารพั ฒ นาด า นการ
พยาบาลขามวัฒนธรรมอีกดวย 2)พัฒนาหลักสูตร
ให ส อดรั บ กั บ ข อ ตกลงวิ ช าชี พ พยาบาลในกลุ  ม
ประชาคมอาเซียน 3)พัฒนาองคความรู การวิจัย
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรูการพยาบาลขาม
วัฒนธรรม สอดคลองกับขอเสนอเชิงยุทธศาสตร
ของสภาการพยาบาล (สุจติ รา เหลืองอมรเลิศ, 2555)
ในเรื่องการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
ศึกษาที่เพิ่มทักษะดานภาษาและวัฒนธรรม และ
วิจัยสถาบันของสถานศึกษา/ประชาคมอาเซียน 4)
จัดหาและพัฒนา หนังสือ ตํารา สื่อ ภาษาอังกฤษ
แหลงฝกประสบการณที่มีผูรับบริการหลากภาษา
และวัฒนธรรม สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
พยาบาลสู  อ าเซี ย น (มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ,
2555)
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย
ตามนโยบายมหาวิ ท ยาลั ย ด า นการ
ผลิตบัณฑิต “เรงรัดพัฒนาบุคลากรทุกระดับและ
นักศึกษาใหมีสมรรถนะสากลเพื่อรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน” นั้น ควรกําหนดยุทธศาสตร
และแผนทีส่ ง ผลตอการพัฒนาสมรรถนะสากล ของ
บุคลากรทุกระดับและนักศึกษา โดยเฉพาะความ
สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และความรู
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น
2. ขอเสนอแนะคณะพยาบาลศาสตร
2.1 การกํ า หนดทิ ศ ทาง นโยบายและ
ยุทธศาสตร ของคณะดานประชาคมอาเซียน
ควรมีการกําหนดทิศทาง นโยบาย
ดานประชาคมอาเซียนใหชัดเจน โดยเฉพาะดาน
การผลิตบัณฑิตและการวิจัย เพื่อใหเกิดแผนงาน
โครงการที่สงเสริมและสนับสนุนการเตรียมความ
พร อ มในการจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตสูประชาคมอาเซียน
2.2 การพัฒนาคณาจารย นักศึกษาและ
บุคลากร
- ควรเพิ่ ม พู น ความรู  เ กี่ ย วกั บ
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพอาเซียน และขอตกลง
การยอมรับรวมสาขาการพยาบาล (MRA on Nursing Service) และการใหบริการในผูรับบริการตาง
วัฒนธรรมคุณลักษณะบัณฑิตตามกฎบัตรอาเซียน
วิชาชีพทีส่ ามารถเคลือ่ นยายการทํางานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และคุณลักษณะประชากรตาม
กฎบัตรอาเซียน
- ควรจั ด กิ จ กรรมวิ ช าการเกี่ ย ว
กั บ วิ ช าชี พ พยาบาลกั บ ประชาคมอาเซี ย น และ
สนับสนุนใหคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรไดเขา

84

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 23 No. 1 January - June 2017

รวมกิจกรรม หรือการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน
อาจารย/นักศึกษาตามแนวทางในผลการศึกษา
- การพัฒนาทักษะสากล โดยเฉพาะ
การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ควรนําแนวทางจาก
ผลการวิจัยมาใชในการเตรียมการ โดยอาจารยและ
บุคลากร เนนการฝกอบรมและใชในการปฏิบัติงาน
ประจํา สวนนักศึกษาเนนทัง้ ในการจัดการศึกษาใน
หลักสูตร โดยอาจารยชาวตางชาติเจาของภาษาและ
การจัดกิจกรรมและประสบการณเสริม
- การพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
ศึกษา และปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษา เตรียม
การตามแผนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให มุ  ง เน น สู 
ประชาคมอาเซียนและสมรรถนะสากล

กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ สํ า เร็ จ ลงได ด  ว ยการได รั บ
ขอมูลสําคัญจากผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและ
บุคลากร ของคณะพยาบาลศาสตร การสนับสนุน
จากสํานักวิจัยและทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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