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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะทางการพยาบาล ทัศนคติ และความพร้อม 

ในการเป็นประชาคมอาเซยีนของนักศึกษาพยาบาล และศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสมรรถนะทางการพยาบาล 
ทัศนคติ กับความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล ประชากร คือ นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ�านวน 117 คน  
โดยท�าการสุ่มแบบง่าย ได้กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 100 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยั
สร้างขึน้ โดยสอบถามเกีย่วกบั สมรรถนะทางการพยาบาล ทัศนคต ิและความพร้อมในการเป็นประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาพยาบาล และผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity)  
จากผูท้รงคณุวฒุ ิ3 ท่าน ค�านวณหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (Index of item objective congruence : IOC) 
ได้ค่า IOC = 0.82, 0.87 และ 0.97 ตามล�าดับ และน�ามาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้สูตร 
สัมประสิทธิ์อลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ความเชือ่มัน่ 0.95, 0.76 และ 
0.94 ตามล�าดับ ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะทางการพยาบาล ทัศนคติ กับความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
พยาบาล โดยใช้สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะทางการพยาบาลในการเป็นประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล 
โดยรวม อยู่ในระดับสูง (Mean = 3.88, S.D. = 0.43) ทัศนคติในการเป็นประชาคมอาเซียน โดยรวม 
อยู่ในระดับดี (Mean = 3.97, S.D. = 0.43) และความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัสงู (Mean = 3.71, S.D. = 0.46) เมือ่หาความสมัพนัธ์ พบว่า สมรรถนะทางการพยาบากบัความพร้อม 
ในการเป็นประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.544) และทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมในการเป็นประชาคม
อาเซียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.294)

คำาสำาคัญ : สมรรถนะทางการพยาบาล  ทัศนคติ  ความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน
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ABSTRACT
This research aimed to study the nursing competencies, attitudes, readiness in 

ASEAN community and relationship between nursing competencies, attitudes, readiness 
in ASEAN community among senior nursing students. The population composed of 117 
senior nursing students at college of nursing and health, Suansunandha Rajabhat University 
that were selected by random sampling.  The sample composed of 100 nursing students. 
The research instruments used in this study were the nursing competencies, attitudes, 
and readiness in ASEAN community questionnaire which were developed by researcher. 
They were validated by 3 experts, the result of Index of item objective congruence (IOC) 
were 0.82, 0.87, and 0.97 respectively.  It reliabilities by Cronbach’s Alpha Coefficient 
were 0.95, 0.76, and 0.94 respectively. Data were analyzed by means, standard deviation 
and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.

The result showed that the nursing competencies in ASEAN community was at a 
high level ( = 3.88, SD = 0.43), attitude in ASEAN community was at a good level ( = 3.97, 
SD = 0.43) and readiness in ASEAN community was at a high level ( = 3.71, SD = 0.46). 
Correlations results were: positively significant related between nursing competencies 
and readiness in ASEAN community (r=.544, p<.05), and attitude was positively significant 
related with readiness in ASEAN community (r=.294, p<.05).

Keywords : nursing competencies, Attitude, Readiness in ASEAN community
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็น

ทางการตัง้แต่เดอืนธนัวาคม ปี 25581 ส่งผลให้มกีาร
เคลือ่นย้ายแรงงานได้เสรด้ีานวชิาชพี ประกอบด้วย 
8 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม  
การส�ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี และ 
การท่องเทีย่ว (Mutual Recognition Arrangement 
: MRAs)2 ก่อให้เกิดการแข่งขันในด้านแรงงานมฝีีมอื 
โดยส�าหรับบริการสุขภาพมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น 
เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ แพทย์ พยาบาล  
สูป่ระเทศอาเซียนท่ีได้ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า หรอืเกดิ
การเคลือ่นย้ายผูป่้วยสูป่ระเทศทีมี่คณุภาพการรกัษา
พยาบาลทีดี่กว่า นอกจากนีก้ารทีอ่าเซยีนก�าหนดให้
ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางของประเทศสมาชกิ
อาเซียน แสดงให้เห็นว่าภาษาอังกฤษ และภาษา 
ต่างประเทศเป็นสิง่จ�าเป็นทีต้่องเรยีนรู ้ทัง้นีก้ระทรวง
ศกึษาธกิารได้จดัท�านโยบายด้านการศกึษา เพือ่เป็น
แนวทางในการด�าเนนิงานตามปฏิญญาอาเซยีนด้าน
การศึกษา ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการเผยแพร่ความรู้ 
ข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน การพัฒนา
ศกัยภาพนกัศึกษาในเรือ่งภาษาองักฤษ ภาษาเพือ่นบ้าน3 
แต่จากการศึกษาพบว่าพยาบาลไทยมีจุดอ่อน 
ในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร4 และมี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาของประเทศ 
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนในระดับต�่า5 

จากสถานการณ์ดังกล่าว สภาการพยาบาล
จึงได้ก�าหนดแนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของวชิาชีพพยาบาลและการผดงุครรภ์ไว้ 3 แนวทาง 
ดังนี้ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการผลิตก�าลังคนวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดงุครรภ์ ทัง้ด้านปริมาณและ
คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ
ของประชาชนไทยทุกคน และผู้รับบริการตามนโยบาย 
Medical Hub และแรงงานต่างชาติตามนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน แนวทางที่ 2 
การส่งเสรมิให้หน่วยบรกิารพยาบาลมศีกัยภาพและ

ความพร้อมในการให้บริการสุขภาพประชาคมอาเซียน
และนานาชาติ  แนวทางที่ 3 การสร้างเสริมความ
เข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
วชิาชพีพยาบาลทกุระดบั ในการด�าเนนิงานในบทบาท
ทีเ่กีย่วข้องกบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน6 นอกจากนี้ 
สภาการพยาบาลไทยได้มกีารก�าหนดกรอบแนวคิด
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพร่วมกันของประชาคม
อาเซียน 5 สมรรถนะ7 ดังนี้ 1) สมรรถนะด้านการ
ปฏบิตัติามหลักจรยิธรรมและกฎหมาย 2) สมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ 3) สมรรถนะด้าน
ภาวะผู้น�าและการจัดการ 4) สมรรถนะด้านการ
ศกึษาและการวิจัย และ 5) สมรรถนะด้านการพฒันา
วชิาชีพ การพฒันาตนเอง และการพฒันาคณุภาพงาน 

สถาบนัการศกึษาพยาบาลจงึต้องผลติพยาบาล
ให้มคีวามพร้อมท้ังทางด้านความรูเ้กีย่วกับประชาคม
อาเซยีน ความพร้อมทางด้านภาษา ความพร้อมในด้าน 
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ตามกรอบประชาคม
อาเซียน และต้องครอบคลุมสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพตามกรอบสภาการพยาบาลด้วย วิทยาลัย
พยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
มพีนัธกจิในการผลติพยาบาล จงึมบีทบาทส�าคญัใน
การเตรียมบัณฑิตให้พร้อมส�าหรับการแข่งขันใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และพร้อมในประชาคม
อาเซยีน โดยได้มกีารจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันา
สมรรถนะตามกรอบแนวคดิพยาบาลวชิาชพีร่วมกนั
ของประชาคมอาเซยีนทัง้ 5 สมรรถนะ ดงันี ้สมรรถนะ
ที ่1 ด้านการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมและกฎหมาย 
โดยได้มกีารจดัการเรยีนรูใ้นวชิากฎหมายและจรยิธรรม
ทางการพยาบาล และมกีารสอดแทรกในทกุรายวชิา
ทั้งรายวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ  สมรรถนะที่ 2 
ด้านการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาล
ต้องขึน้ฝึกปฏบิตัใินการดแูลผูป่้วยทัง้หมด 9 รายวชิา 
รวม 25 หน่วยกิต เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ สมรรถนะที่ 3 ด้านภาวะ
ผูน้�าและการจดัการ ซึง่มกีารจดัเรยีนการสอนในวชิา
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ภาวะผู้น�าและการจัดการทางการพยาบาล และได้
มีการพัฒนาภาวะผู้น�าในนักศึกษาตลอดการศึกษา
ทั้งในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงมีการจัด
โครงการพัฒนาภาวะผู้น�าของนักศึกษาในชั้นปีที่ 4  
สมรรถนะที่ 4 ด้านการศึกษาและการวิจัย โดยจัด
ให้นกัศึกษาฝึกท�าวจิยัเป็นรายกลุ่ม เพือ่พฒันาทกัษะ
ด้านการวิจัย และสมรรถนะที่ 5 ด้านการพัฒนา
วชิาชพี การพฒันาตนเองและการพฒันาคณุภาพงาน 
ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเป็นส่วนหนึ่งของ
วิชาภาวะผู้น�าและการจัดการทางการพยาบาล 
นอกจากน้ี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเห็นถึง
ความส�าคญัของการมทีศันคตทิีด่ต่ีอประชาคมอาเซยีน 
ซึ่งจะส่งผลต่อความพร้อมในการเป็นประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาพยาบาล จึงได้เสริมสร้างให้
นกัศึกษาพยาบาลมคีวามรู ้ความเข้าใจ และทศันคติ
ต่อการเป็นประชาคมอาเซียน โดยเริม่จากสร้างความ
ตระหนักรู้ ความคิด (Cognitive Component) 
เกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งที่เกี่ยวกับ
การเปลีย่นแปลงของประเทศโดยรวม และทีเ่ก่ียวกับ 
การให้บริการพยาบาล ทั้งด้านบวกและด้านลบ  
รวมทัง้การเรยีนรูแ้นวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของวิชาชีพพยาบาลให้แก่นักศึกษาพยาบาล 
ในรายวิชาวัฒนธรรมอาเซียน มโนคติและทฤษฎี
ทางการพยาบาล (หวัข้อการพยาบาลต่างวฒันธรรม) 
และในรายวิชาประเดน็และแนวโน้มทางการพยาบาล 
ซึ่งเมื่อนักศึกษาพยาบาลมีองค์ความรู้เพียงพอที่จะ
คดิวเิคราะห์ตัดสนิใจแลว้ส่งผลให้เกิดอารมณ์ความ
รู้สึกเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อนโยบายต่างๆ ของ
อาเซยีน (Affective Component) ส่งผลให้นกัศึกษา
พยาบาลแสดงพฤตกิรรม (Behavioral Component) 
ต่างๆ ออกมาตามทศันคตทิีเ่กดิขึน้ โดยหากนกัศกึษา
พยาบาลมทีศันคตด้ิานบวกกพ็ร้อมส�าหรับการเรยีนรู้ 
และพัฒนาสมรรถภาพของตนเองให้พร้อมในการ
เป็นประชาคมอาเซียน เช่น การฝึกฝนทักษะการใช้
ภาษา การเพิม่สมรรถนะวิชาชพีพยาบาลตามกรอบ
ของประชาคมอาเซียน เป็นต้น แต่หากนักศึกษา

พยาบาลมีทัศนคติด้านลบก็ย่อมแสดงพฤติกรรม
ด้านตรงข้าม คือ ไม่สนใจ ไม่เรียนรู้ ในที่สุดก็ไม่มี
ความพร้อมในการเป็นระชาคมอาเซยีน โดยธญัญลกัษณ์ 
วีระสมบัติ8 ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับความพร้อม/
ทักษะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ ในประชาคม
อาเซียนไว้ 7 ด้าน คือ 1) ด้านทักษะและความ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
ในอาเซยีน 2) ด้านการเรยีนรูข้้อมลูประเทศเพือ่นบ้าน 
ทั้งในด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 3) ด้าน 
การตดิตามข่าวสารเกีย่วกับ AEC และเรียนรูเ้กีย่วกบั 
กฎระเบียบต่างๆ ของอาเซียน 4) ด้านพัฒนา 
ทกัษะของแรงงานมฝีีมอืให้มมีาตรฐาน 5) ด้านพฒันา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 6) ด้าน
กระบวนทศัน์การเรยีนรู ้และ 7) ด้านความสามารถ
ในการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ จากการจดัการเรยีนการสอน 
ดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาครบถ้วน 
ทุกสมรรถนะในชั้นปี 4

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยตระหนักถึง 
ผลกระทบ ของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
ทีม่ต่ีอนกัศึกษาพยาบาล จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา
ความสมัพนัธ์ของสมรรถนะทางการพยาบาล ทศันคติ 
กับความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อน�า
ผลการศกึษาไปใช้เป็นแนวทางในการเพิม่ความพร้อม
นักศึกษาพยาบาลในประชาคมอาเซียนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาหลักสูตรและการพยาบาล เพื่อให้
บริการแก่ผู้ใช้บริการในประชาคมอาเซียนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะทางการพยาบาล 

ทศันคต ิและความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซยีน 
ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561134

2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสมรรถนะ
ทางการพยาบาล ทศันคต ิกบัความพร้อมในการเป็น
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 
วิทยาลยัพยาบาลและสขุภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนสุนันทา

สมมติฐานการวิจัย 
1. สมรรถนะทางการพยาบาลในการเป็น

ประชาคมอาเซยีน กบัความพร้อมในการเป็นประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัย
พยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก

2. ทศันคตใินการเป็นประชาคมอาเซยีน กับ
ความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซยีนของนกัศกึษา
พยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา มคีวามสมัพนัธ์กัน
ในเชิงบวก

กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ทีเ่กีย่วข้อง ผู้วจัิยใช้แนวคดิสมรรถนะพยาบาลวชิาชพี
ตามกรอบประชาคมอาเซียน7 และทัศนคติต่อการ
เป็นประชาคมอาเซียนได้จากการทบทวนเอกสาร
เผยแพร่ความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซยีนจากองค์กร
ต่างๆ เช่น สมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย กระทรวง
การต่างประเทศ สภาการพยาบาล รวมทั้งเว็บไซต์
ทีเ่กีย่วข้อง ร่วมกบัแนวคิดเร่ืองทศันคติของ Triandis, 
Harry C.9 และประภาเพ็ญ สุวรรณ10 ที่กล่าวไว้ว่า
ทัศนคติประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) องค์ประกอบทางด้านปัญญา (Cognitive 
Component) 2) องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก 
(Affective Component) และ 3) องค์ประกอบ
ทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) 
และความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการเป็น
ประชาคมอาเซียน ตามแนวคิดของธัญญลักษณ์  
วีระสมบัติ8 มาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งน้ี  
โดยแสดงเป็นแผนภาพได้ ดังนี้

 
 
 

                   ตัวแปรอิสระ       

  
                                                                                                 

                                                                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

                        แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมรรถนะทางการพยาบาล  

ในการเป็นประชาคมอาเซียน 
1. สมรรถนะด้านการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 
   และกฎหมาย 

1. 2. สมรรถนะด้านการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ 
2. 3. สมรรถนะด้านภาวะผู้น าและการจัดการ 
3. 4. สมรรถนะด้านการศึกษาและการวิจัย 
4. 5. สมรรถนะด้านการพัฒนาวิชาชีพ  

   การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาคุณภาพงาน 
 

ความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน 
1. ด้านภาษา 
2. ด้านการเรียนรู้อาเซียน 
3. ด้านการติดต่อข่าวสารอาเซียน 
4. ด้านทักษะวิชาชีพ 
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ด้านกระบวนทัศน์การเรียนรู้ 
7. ด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 ทัศนคติในการเป็นประชาคมอาเซียน 
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วิธีดำาเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวจิยัครัง้นีเ้ป็นวจิยัเชิงพรรณนา ประชากร 

คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล
และสขุภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา จ�านวน 
117 คน ค�านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่  
ยามาเน่11 (Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 91 คน 
แต่เนือ่งจากอาจมคีวามไม่สมบรูณ์ของข้อมลูทีไ่ด้รับ
กลับคืน ผู ้วิจัยจึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น  
100 คน เลือกจ�านวนตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Radom Sampling) แล้ว 
จับฉลากแบบไม่แทนที่

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย

ข้อค�าถามเกี่ยวกับ อายุ เพศ ประสบการณ์ 
การท�างานเก่ียวกับการดูแลผู้ป่วยก่อนเข้าศึกษา 
และการได้รบัข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน

2. แบบสอบถามสมรรถนะทางการพยาบาล
ในการเป็นประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้
แนวคิดสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพตามกรอบ 
ของประชาคมอาเซยีน7 ลกัษณะข้อค�าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จ�านวน 20 ข้อ  
การแปลผลแบง่เป็น 5 ระดบั12 คอื ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
4.50-5.00 แสดงถึงสมรรถนะทางการพยาบาล 
ระดับสูงมาก 3.50-4.49 แสดงถึงสมรรถนะ 
ทางการพยาบาลระดับสูง 2.50-3.49 แสดงถึง
สมรรถนะทางการพยาบาลระดับปานกลาง  
1.50-2.49 แสดงถึงสมรรถนะทางการพยาบาล 
ระดับต�่า และ 1.00-1.49 แสดงถึงสมรรถนะทาง 
การพยาบาลระดับต�่ามาก

3. แบบสอบถามทศันคตใินการเป็นประชาคม
อาเซียน ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสาร 
เผยแพร่ความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซยีนจากองค์กร
ต่างๆ ร่วมกับแนวคิดเรื่องทัศนคติของ Triandis, 
Harry C.9 และของประภาเพ็ญ สุวรรณ10 ลักษณะ
ข้อค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
ประกอบด้วยข้อค�าถามเกี่ยวกับความรู้ ความรู้สึก
นกึคดิ ความเชือ่ พฤตกิรรมเกีย่วกับประชาคมอาเซยีน 
จ�านวน 12 ข้อ เป็นข้อค�าถามเชิงนิมาน (positive) 
8 ข้อ และเชิงนิเสธ (negative) 4 ข้อ การแปลผล
แบ่งเป็น 5 ระดับ12 คือ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 
แสดงถงึทศันคตใินการเป็นประชาคมอาเซยีนระดบั
ดีมาก 3.50-4.49 แสดงถึงทศันคติในการเป็นประชาคม
อาเซยีนระดบัด ี 2.50-3.49 แสดงถงึทัศนคตใินการ
เป็นประชาคมอาเซียนระดับปานกลาง 1.50-2.49 
แสดงถึงทัศนคติในการเป็นประชาคมอาเซียน 
ระดับต�่า และ 1.00-1.49 แสดงถึงทัศนคต ิ
ในการเป็นประชาคมอาเซียนระดับต�่ามาก

4. แบบสอบถามความพร้อมในการเป็น
ประชาคมอาเซียน ผู้วจิยัได้สร้างข้ึนตามแนวคดิของ
ธญัญลกัษณ์ วีระสมบัติ8 ลกัษณะข้อค�าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จ�านวน 20 ข้อ  
การแปลผลแบ่งเป็น 5 ระดบั12 คอื ค่าเฉลีย่ระหว่าง 
4.50-5.00 แสดงว่ามีความพร้อมในระดับสูงมาก 
3.50-4.49 แสดงว่ามคีวามพร้อมในระดบัสูง 2.50-3.49 
แสดงว่ามีความพร้อมในระดบัปานกลาง 1.50-2.49 
แสดงว่ามีความพร้อมในระดับต�่า และ 1.00-1.49 
แสดงว่ามีความพร้อมในระดับต�่ามาก

เคร่ืองมือวิจัยผ่านการตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of item objective congruence: 
IOC) เท่ากับ 0.82, 0.87 และ 0.97 ตามล�าดับ  
แล้วน�าไปทดสอบความเที่ยงในนักศึกษาพยาบาล
ชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลัยอสีเทร์ินเอเชยี จ�านวน 35 คน 
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จากนั้นน�ามาค�านวณหาค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้ 
สตูรสัมประสิทธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) โดยได้ค่าความเชื่อมั่น 0.95, 
0.76 และ 0.94 ตามล�าดับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

ภายหลังโครงการวิจัยได้รับการรับรองจาก 
คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ COA. 
1-031/2017 โดยผูว้จิยัชีแ้จงข้อมลูเกีย่วกบัโครงการ
วิจัย วัตถุประสงค์ วิธีด�าเนินการวิจัยให้กับ 
กลุ่มตัวอย่าง การรกัษาความลบัของข้อมลูส่วนบคุคล 
การเสนอผลการวิจัยในภาพรวมของกลุ่ม และ 
ให้สทิธกิลุม่ตวัอย่างในการตดัสนิใจเข้าร่วมวจิยัหรอืไม่ 
โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการเรียน 
กลุม่ตวัอย่างทีส่มคัรใจให้ข้อมลู ได้ลงนามในเอกสาร
ยนิยอมเข้าร่วมวจิยั หลงัจากนัน้ผูวิ้จัยแจกแบบสอบถาม 
ซึ่งใช้เวลาในการตอบประมาณ 20-30 นาที โดยใน
การตอบแบบสอบถามจะไม่มีการระบุชื่อ และเมื่อ
เกบ็รวบรวมข้อมลูครบถ้วนแล้ว ผูว้จิยัได้ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และความถกูต้องของข้อมูลก่อนน�าไป
วิเคราะห์  โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน 100 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย 

การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และหาความสมัพนัธ์โดยใช้สถติสิมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัย 
ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า นักศกึษา

พยาบาลส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 87 
เคยมีประสบการณ์ในการท�างานเกี่ยวกับการดูแล 
ผูป่้วยก่อนเข้าศกึษาพยาบาล จ�านวน 4 คน คดิเป็น
ร้อยละ 4 โดยเป็นผู้ช่วยพยาบาล 3 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3 ระยะเวลาในการท�างานดแูลผู้ป่วยก่อนเข้า 
ศกึษา ส่วนใหญ่ 2 ปี ส�าหรบัการได้รบัข้อมลูข่าวสาร
เกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน พบว่า ได้รับทราบข้อมลู
ทั้งจากการเรียนการสอนในหลักสูตร หนังสือพิมพ์ 
โทรทศัน์ และเครอืข่ายอเิลก็ทรอนกิส์ มากทีส่ดุ โดย
คดิเป็นร้อยละ 50 2. สมรรถนะทางการพยาบาลใน
การเป็นประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
3.88 เม่ือวิเคราะห์สมรรถนะทางการพยาบาล 
รายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนา
ตนเอง และการพัฒนาคุณภาพงาน มีคะแนนเฉลี่ย
สงูสดุเท่ากบั 4.21 รองลงมาเป็นด้านภาวะผูน้�าและ
การจัดการ มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.96 โดยด้านการ
ศึกษาและการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด เท่ากับ 
3.64 แสดงดังตารางที่ 1 
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3. ทัศนคติในการเป็นประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อวิเคราะห์ทัศนคติในการเป็นประชาคมอาเซียนรายข้อ พบว่า วิชาชีพการพยาบาล
เป็น 1 ใน 8 สาขาอาชีพท่ีควรได้รับการสนับสนุนให้มีการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรี มีคะแนนเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากับ 4.42 ส่วนการรับรู้ข่าวสารวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาเซียน ไม่ช่วยลดความวิตกกังวล ในการ 
ให้บริการผู้รับบริการที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุดเท่ากับ 3.05

4. ความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมี
คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.71 เมื่อวเิคราะห์ความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนรายด้าน พบว่า ด้านการ
ท�างานร่วมกับผู้อื่น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.16 รองลงมาเป็นด้านกระบวนทัศน์การเรียนรู้  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และด้านภาษา มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด เท่ากับ 3.17 แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะทางการพยาบาล 
  ในการเป็นประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล จ�าแนกตามรายด้าน และโดยรวม 

สมรรถนะทางการพยาบาลในการเป็นประชาคมอาเซียน Mean S.D. ระดับ

สมรรถนะที่ 1 ด้านการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย 3.88 0.51 สูง

สมรรถนะที่ 2 ด้านการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ 3.73 0.52 สูง

สมรรถนะที่ 3 ด้านภาวะผู้น�าและการจัดการ 3.960 0.56 สูง

สมรรถนะที่ 4 ด้านการศึกษาและการวิจัย 3.64 0.61 สูง

สมรรถนะที่ 5 ด้านการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง 
                  และการพัฒนาคุณภาพงาน

4.21 0.52 สูง

โดยรวม 3.88 0.43 สูง

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน 
  ของนักศึกษาพยาบาล จ�าแนกตามรายด้าน และโดยรวม 

ความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน Mean S.D. ระดับ

1. ด้านภาษา 3.17 0.66 ปานกลาง

2. ด้านการเรียนรู้อาเซียน 3.57 0.58 สูง

3. ด้านการติดต่อข่าวสารอาเซียน 3.44 0.57 ปานกลาง

4. ด้านทักษะวิชาชีพ 3.94 0.61 สูง

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.85 0.65 สูง

6. ด้านกระบวนทัศน์การเรียนรู้ 3.98 0.64 สูง

7. ด้านการท�างานร่วมกับผู้อื่น 4.16 0.59 สูง

โดยรวม 3.71 0.46 สูง
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการพยาบาลในการเป็นประชาคมอาเซียน ทัศนคติในการ
เป็นประชาคมอาเซยีน กบัความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน ของนกัศกึษาพยาบาล พบว่า สมรรถนะ
ทางการพยาบาลในการเป็นประชาคมอาเซียน กับความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
พยาบาล มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
เท่ากับ .544 เช่นเดียวกับ ทัศนคติในการเป็นประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อม
ในการเป็นประชาคมอาเซียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน เท่ากับ 
.294 ดังในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการพยาบาล ทัศนคติ 
  กับความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล

ตัวแปร
ความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value

สมรรถนะทางการพยาบาล .544 .000*

ทัศนคติฯ .294 .003*

* p<.05

การอภิปรายผล 
ผลการศกึษาระดบัสมรรถนะทางการพยาบาล

ในการเป็นประชาคมอาเซียน ของนกัศกึษาพยาบาล 
โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู (Mean = 3.88, S.D. = 0.43) 
ทัง้นีเ้ป็นเพราะหลกัสตูรการเรยีนการสอนของวิทยาลัย
พยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
ได้เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว 
และชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง การ 
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
สขุภาพ การดแูลสุขภาพผูส้งูอาย ุการใช้ความรูแ้ละ
ทักษะทางการพยาบาลในการประกอบอาชีพ การ
ใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบวิชาชีพ และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรู้ด้วยตนเอง เพือ่
ตอบสนองต่อการเป็นสมาชกิของประชาคมอาเซยีน 
ในการเปิดเสรีบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งพัฒนา
หลกัสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับ
อุดมศึกษา 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ความรู้และทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ  ทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตัวเลข  ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนมีความ
สอดคล้องในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล 
ตามกรอบประชาคมอาเซียนทั้ง 5 สมรรถนะ  
โดยจากการจดัการเรยีนการสอนดงักล่าว นกัศกึษา
จะได้รบัการพัฒนาครบถ้วนทุกสมรรถนะในชัน้ปีท่ี 4 
จึงส่งผลให้ระดับสมรรถนะทางการพยาบาล 
ในการเป็นประชาคมอาเซียน ของนักศกึษาพยาบาล 
โดยรวมอยูใ่นระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ศริวิรรณ ตันนุกูล และวลัยนารี พรมลา13 ที่พบว่า 
การรบัรูต่้อสมรรถนะพยาบาลวชิาชพีของนกัศกึษา
พยาบาลมหาวิทยาลยัเอกชนในภาพรวม อยูใ่นระดบั
มากที่สุด 
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ผลการศกึษาระดับทัศนคตใินการเป็นประชาคม
อาเซยีนของนกัศกึษาพยาบาล โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
(Mean = 3.97, S.D. = 0.43) สอดคล้องกับการ
ศึกษาทัศนคติในการเป็นประชาคมอาเซียนของ
นกัศกึษาพยาบาลในหลายการศกึษา ทีพ่บว่านกัศกึษา
พยาบาลมีทัศนคติในการเป็นประชาคมอาเซียน 
อยูใ่นระดบัดี14-16 ซ่ึงทัศนคติเป็นส่ิงสะท้อนความพร้อม 
ทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่เร้า ทีเ่ป็นผลมาจากการรบัสาร
อันจะส่งผลต่อพฤติกรรม โดยการเกิดทัศนคติ 
เริม่จากการแสดงออกถงึความรู ้ความคิด ความเชือ่ 
ซึง่จะมอีทิธพิลต่อความรู้สกึ เมือ่มีความรู้หรือความเช่ือ 
ต่อเรื่องนั้นๆ จะมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก13 
การทีน่กัศกึษาพยาบาลมทีศันคตใินการเป็นประชาคม
อาเซียน ในระดับดี โดยเฉพาะการที่มีทัศนคติว่า
วิชาชีพการพยาบาลเป็น 1 ใน 8 สาขาอาชีพ 
ท่ีควรได้รบัการสนบัสนนุให้มกีารเคลือ่นย้ายแรงงาน 
อย่างเสรี ถือเป็นแนวโน้มที่ดี อันจะน�าไปสู ่
การเตรยีมความพร้อมของตนเองให้มศีกัยภาพการ
แข่งขันในประชาคมอาเซียนต่อไป 

ผลการศึกษาระดับความพร้อมในการเป็น
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาล โดยรวม
อยู่ในระดับสูง (Mean = 3.71, S.D. = 0.46) ซึ่งผล
การศกึษานี ้แตกต่างจากการศกึษาความพร้อมของ
นกัศึกษาพยาบาลในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนของ
สถาบนัอืน่ทีพ่บว่า มีความพร้อมต่อการเป็นประชาคม
อาเซียนอยู่ในระดับพอใช้14, 17-18การที่ผลการศึกษา
พบว่ามีความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน 
ในระดับสูง อาจเนื่องจากการท่ีประชาคมอาเซียน
ได้มกีารเปิดแบบเตม็ตัวในปี 2558 ท�าให้ข้อมลูต่างๆ 
เกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียนชัดเจนขึ้น และ
มีการสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้นักศึกษา
พยาบาลได้รบัข้อมูลข่าวสารทีถ่กูต้องและเพ่ิมมากขึน้ 
ประกอบกับทางวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ได้จดัหลักสูตรการ
เรยีนการสอน โดยครอบคลุมทัง้การพฒันานกัศกึษา
พยาบาลให้มีความพร้อมทางด้านวิชาชีพพยาบาล 
มกีารเพิม่รายวชิาวฒันธรรมอาเซยีนในหลกัสตูร เพ่ือ
สนองตอบต่อการเป็นสมาชกิของประชาคมอาเซยีน 
ในการเปิดเสรบีรกิารด้านสขุภาพ ส่งผลให้นักศกึษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความพร้อม 
ในการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับสูง

เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านการท�างาน
ร่วมกับผู้อื่น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เช่นเดียวกับการ
การศกึษาการเตรยีมความพร้อมของนกัศกึษาในเขต
จงัหวดัปทมุธานเีพือ่เข้าสู่ประชาคมอาเซยีน ทีพ่บว่า 
การเตรียมความพร้อมด้านการท�างานร่วมกับผู้อื่น
อยู่ในระดับมาก16  ทั้งนี้ เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพไม่มีสถานทีฝึ่กปฏบิติังานเป็นของตนเอง 
นกัศึกษาต้องฝึกปฏบิตักิารพยาบาลในโรงพยาบาลอืน่ๆ 
ทัง้ทีส่งักดักระทรวงสาธารณสขุ และส�านกัการแพทย์ 
กรงุเทพมหานคร ท�าให้นกัศกึษาต้องฝึกการปรบัตวั
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ความพร้อมในการเป็น
ประชาคมอาเซียน ด้านการท�างานร่วมกับผู้อื่น มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ส่วนความพร้อมในการเป็น
ประชาคมอาเซียน ด้านภาษา มีคะแนนต�่าสุด  
แต่อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษา
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในเขตจังหวัด
ปทุมธานีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งพบว่าการ
เตรยีมความพร้อมด้านภาษา อยูใ่นระดับปานกลาง19 
ทัง้นี ้อาจเนือ่งจากการจดัการเรียนการสอนส�าหรับ
นักศึกษาพยาบาลใช้การสื่อสารโดยภาษาไทยเป็น
ส่วนใหญ่ และทกัษะการใช้ภาษาเปน็ทักษะที่ต้องมี
การใช้สื่อสารทุกวัน จึงจะเกิดความช�านาญ ดังนั้น
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นและ
ต้องพัฒนาต่อไป
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ผลการศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
ทางการพยาบาลในการเป็นประชาคมอาเซียน 
ทัศนคติในการเป็นประชาคมอาเซยีน กบัความพร้อม
ในการเป็นประชาคมอาเซยีนของนกัศกึษาพยาบาล 
พบว่า สมรรถนะทางการพยาบาล กับความพร้อม
ในการเป็นประชาคมอาเซียน ของนกัศกึษาพยาบาล 
มคีวามสมัพนัธ์กนัในเชงิบวก ระดบัปานกลาง อย่าง
มนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมค่ีาสหสัมพันธ์
เพียร์สัน เท่ากับ .544 อธิบายได้ว่า เมื่อสมรรถนะ
ทางการพยาบาลเพิ่มขึ้น ความพร้อมในการเป็น
ประชาคมอาเซยีนของนกัศกึษาพยาบาล จะเพ่ิมข้ึนด้วย 
ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลควรจัดหลักสูตรการเรียน
การสอน และกจิกรรมพฒันานักศกึษา ให้ได้สมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพตามกรอบประชาคมอาเซียน ทั้ง 5 
สมรรถนะ ซ่ึงเมื่อนักศึกษามีสมรรถนะทางการ
พยาบาล นักศึกษาก็จะมีความพร้อมในการเป็น
ประชาคมอาเซียน และการพยาบาลก็จะมีคุณภาพ
ตามมา 

ส่วนทัศนคติในการเป็นประชาคมอาเซียน  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมในการเป็น
ประชาคมอาเซียน ระดับต�่า อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 โดยมค่ีาสหสมัพนัธ์เพยีร์สนั เท่ากบั 
.294 สอดคล้องกับการศึกษาของ บุญทิวา สู่วิทย์ 
และเสาวลักษณ์ ท�ามาก16 ที่พบว่า เจตคติกับ 
การเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 
มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ .05 (r =.269 ) อธบิายได้ว่า เมือ่ทศันคติ
เพ่ิมขึน้ ความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซยีนจะ
เพ่ิมขึน้ตามไปด้วย และจากการศกึษาพบว่าทศันคติ
กบัความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนมคีวาม
สัมพันธ์กันในระดับต�่า แสดงให้เห็นว่า ทัศนคต ิ
ต่อการเป็นประชาคมอาเซยีนส่งเสรมิต่อความพร้อม
ในการเป็นประชาคมอาเซยีนน้อย ทัง้น้ีอาจเน่ืองจาก 
นักศึกษาพยาบาลรับทราบว่าวิชาชีพพยาบาล 

เป็นหนึง่ในสาขาวชิาชพี ทีม่กีารเคลือ่นย้ายแรงงาน
อย่างเสร ีอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ดังนัน้จะมทัีศนคติเช่นไร 
กต้็องเป็นประชาคมอาเซยีน จงึได้มีการเตรียมตวัเอง 
ให้พร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเห็น 
ได้จากคะแนนเฉลีย่ความพร้อมในการเป็นประชาคม
อาเซียน อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ทศันคตใินการเป็นประชาคมอาเซียน มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงควรจัดกิจกรรม
ปลกูฝังให้นกัศกึษามทีศันคตทิีด่ต่ีอการเป็นประชาคม
อาเซยีนอย่างต่อเนือ่ง เช่น การจดัตัง้ชมรมประชาคม
อาเซียน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและ
วัฒนธรรมต่างๆ ของอาเซียน การจัดโครงการ 
แลกเปลีย่นนกัศกึษาในกลุม่ประเทศอาเซยีน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
1. วทิยาลยัพยาบาลและสขุภาพ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา ควรเพิ่มเติมวิธีการ รูปแบบ  
การจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตนักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน เช่น  
ในรายวิชาปฏิบัติควรจัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
ดูแลผู ้ป่วยต่างชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจ 
ในการพยาบาลต่างวัฒนธรรมมากขึ้น และเกิด
ทัศนคติที่ดี ต่อการเป็นประชาคมอาเซียน เป็นต้น

2. วทิยาลยัพยาบาลและสขุภาพ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสวนสุนันทา ควรพัฒนาทักษะด้านภาษา 
ให้กับนักศึกษา โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีการจัด
โครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษาในกลุม่ประเทศอาเซยีน 
หรอืจดัหลกัสตูรร่วมกบัคณะพยาบาลในต่างประเทศ 
นอกจากนี ้ควรจัดการเรยีนการสอนโดยใช้สือ่การสอน 
เป็นภาษาอังกฤษ จัดให้นักศึกษาได้น�าเสนอ 
เป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษา 
ได้ฝึกและเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เพื่อให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษา 

มีความพร้อมในการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน  
ควรท�าการศกึษาเปรยีบเทยีบความพร้อมของนกัศกึษา
ในแต่ละชั้นปี เพื่อน�าข้อมูลมาเตรียมความพร้อม
นักศึกษา ก่อนที่จะจบชั้นปีที่ 4

2. ควรท�าการศกึษาในเชงิคณุภาพถงึปัญหา
และอุปสรรคของนักศึกษาต่อการเป็นประชาคม
อาเซยีน เพือ่ให้ได้ข้อมลูเชงิลกึ มาปรบัปรงุหลกัสตูร
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
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