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Abstract 
Purpose: This study aims to examine and compare the learning outcomes and desired characteristics of 

graduates who enrolled in the regular group and the bilingual group, and describe the learning experiences of the 
bilingual group.                
 Design: Descriptive research design.           
 Methods: Thirty graduates of the regular group and 21 graduates of the bilingual group, who graduated in 
the 2017 academic year, were selected using convenience sampling. Participants completed two questionnaires:  
the learning outcomes of the Thai Qualifications Framework of Higher Education, and the desired characteristics 
of graduates of Mahidol University. Descriptive statistics and Mann-Whitney U Test were used to analyze the 
quantitative data. Qualitative data on the learning experiences were collected using focus group interviews with 
graduates in the bilingual group. These data were analyzed using the content analysis method.    
 Main findings: Between the regular and bilingual groups of participants, there was no difference in the 
mean scores of the learning outcomes and the desired characteristics of graduates (p > .05). However, graduates 
of the bilingual group had a higher English proficiency test score for job enrollment at Mahidol University than 
those of the regular group. Learning experiences from being students in the bilingual group included English skill 
improvement in classes with no extra cost, increased chance to enroll in the student exchange programs, and 
learning in a small group with an active learning method. However, the bilingual group has to work hard to     
comprehend lessons in their classes.            
 Conclusion and recommendations: Graduates of the bilingual group had a high level of satisfaction in 
teaching and learning, therefore the program should enroll more students in the bilingual group. The nursing   
institute should prepare faculty members for this program by enhancing and supporting their English teaching 
competency. To increase student’s ability in learning English the institute should facilitate environment and 
activities to promote English communication for students. Pattern of teaching and learning should also be      
developed for achieving the bilingual students’ needs.           
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บทคัดย่อ               
 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างกลุ่มปกติ
และกลุ่มสองภาษา และประสบการณ์การเรียนของกลุ่มสองภาษา 
 รูปแบบการวิจัย: ใช้ว ิธีการศึกษาเชิงพรรณนา 
 วิธีด าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2560 จากกลุ่มปกติ 30 คน 
และกลุ่มสองภาษา 21 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และแบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ งประสงค์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา และ Mann-Whitney U Test เกบ็ขอ้มลูเชงิคณุภาพในกลุม่สองภาษา
ด้วยการสนทนากลุ่มและน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 ผลการวิจัย: กลุ่มสองภาษาและกลุ่มปกติมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนรู้ และค่าเฉลี่ยคะแนนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน (p > .05) แต่กลุ่มสองภาษาสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดมากกว่ากลุ่มปกติ ประสบการณ์การเรียนในกลุ่มสองภาษาที่ได้รับคือ การได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษต่อเนื่องโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพิ่มโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ได้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก แบบ active learning อย่างไรก็ตาม  
กลุ่มสองภาษาต้องขยันเรียนมากขึ้นเพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียน 
 สรุปและข้อเสนอแนะ: กลุ่มสองภาษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนระดับมาก จึงควรเพิ่มจ านวน
นักศึกษากลุ่มสองภาษา คณะพยาบาลศาสตร์ควรเตรียมอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสอนวิชา
ทางการพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษ เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกลุ่ม
สองภาษาให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนต่อไป 
 

ค าส าคัญ: หลักสูตรสองภาษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ นักศึกษาพยาบาล  
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ความส าคญัของปญัหา      
 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
สถาบนัการศกึษาพยาบาลแหง่แรกในประเทศไทย โดยเปดิสอน
ตัง้แต ่พ.ศ. 2439 เปน็ตน้มา จากอดตีจนถงึปจัจบุนั มกีารพฒันา
หลักสูตร และการเรียนการสอนทุกระดับให้ทันสมัย และ
ตอบสนองความตอ้งการพยาบาลวชิาชพีของสงัคมมาโดยตลอด1 
มีปรัชญาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถปรับตัวได้ในสังคม     
ทีเ่ปลีย่นแปลง รูล้กึในสาขาวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
รูก้วา้งในการเปลีย่นแปลงของประเดน็และแนวโนม้สขุภาพโลก2 
ซึง่สอดคลอ้งกบัเปา้หมายส าคญัของการจดัการศกึษาทีร่ะบไุว้
ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25603 คือการจัดการศึกษา
เพือ่มุง่หวงัใหค้นไทยไดเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และรว่มสรา้ง
สงัคมแหง่การเรยีนรู ้นอกจากนีจ้ากการทีร่ฐับาลมนีโยบายการเปน็
ศนูยก์ลางทางการแพทย ์(medical hub) และการเขา้สูป่ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้สถาบันการศึกษาพยาบาล
ตอ้งผลติบณัฑติพยาบาลเพือ่ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว4

 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหิดล เปน็ไปตามกรอบการจดัการศกึษาโดยใช้
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร ์พ.ศ. 25605 
ซึง่ก าหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู ้6 ดา้น ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานการคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิไดแ้ก ่1) ดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) ดา้นทักษะทางปญัญา  
4) ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 5) ดา้น
ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลย ี
และ 6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ นอกจากนี้
มหาวทิยาลยัมหดิลยงัสนบัสนนุใหท้กุคณะฯ จดัการเรยีนการสอน
และกจิกรรมนอกหลกัสตูรตา่งๆ  ใหน้กัศกึษามคีณุลกัษณะของบณัฑติ
ทีพ่งึประสงคม์หาวทิยาลยัมหดิล 4 ดา้น ไดแ้ก ่1) การรูแ้จง้ รูจ้รงิ
ทัง้ดา้นลกึและกวา้ง (T-shaped breadth & depth) 2) มทีกัษะ
และศกัยภาพในการแขง่ขนัระดบัโลก หรอืตอบสนองความตอ้งการ
ของสงัคม (globally talented) 3) มจีติสาธารณะในการท า 

ประโยชนใ์หก้บัสงัคม (socially contributing) และ 4) กลา้คดิ 
กล้าท า กล้าตดัสินใจในการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ในทางทีถ่กูตอ้ง 
(entrepreneurially minded) ซึ่ งภายหลังจบการศึกษา 
บัณฑิตทุกคนจะประเมินตนเองตามคุณลักษณะดังกล่าวเพื่อ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา โดยหนึง่ในตวัชีว้ดัคณุภาพทีส่ าคญั
คือ บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ตาม
มาตรฐานสากล 
 ทกัษะการสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษมคีวามส าคญัมากขึน้ 
ทัง้ในการจดัการศกึษาและการปฏบิตังิานของนกัศกึษาพยาบาล 
เพือ่เปน็การเตรยีมบณัฑติพยาบาลสูโ่ลกแหง่การเรยีนรูไ้รพ้รมแดน 
และจากการทีก่ารปฏริปูการศกึษาของไทย ชว่งที ่3 ระหวา่งป ี
พ.ศ. 2533-25386 ไดก้ าหนดใหส้ถาบนัการศกึษาสามารถจดั
หลกัสตูรนานาชาต ิเพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สูย่คุการเปลีย่นแปลง
ทางวฒันธรรม ท าใหเ้กดิมหีลกัสตูรสองภาษา (bilingual program) 
และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English program) ขึ้น6 โดยให้
นยิามของการเรยีนสองภาษา หมายถงึ การจดัการศกึษาทีใ่ช้
ภาษาสองควบคูก่บัภาษาหลกั เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถใช้
ภาษาไดส้องภาษา และน ามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั และ
การประกอบวชิาชพี7  
 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล จงึก าหนดใหม้ี
การจดัการเรยีนการสอนกลุม่สองภาษาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก ่
นกัศกึษา อาจารย ์ศษิยเ์กา่และผูใ้ชบ้ณัฑติ ทีต่อ้งการใหบ้ณัฑติ
มสีมรรถนะดา้นการใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สาร และสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัและการประกอบวชิาชพีได ้
โดยเริ่มครั้งแรกในปีการศึกษา 2557 ซึ่งน าหลักสูตรที่ได้รับ 
การรบัรองจากสภาการพยาบาล มาจดัการเรยีนการสอนเปน็
ภาษาองักฤษ 1 กลุม่ ควบคูก่บัการเรยีนกลุม่ปกต ิมวีตัถปุระสงค์
การเรยีนรู ้จ านวนชัว่โมงทีส่อน เกณฑก์ารประเมนิและสดัสว่น
ในการประเมิน และใช้ข้อสอบเป็นภาษาไทยเช่นเดียวกับ
นกัศกึษากลุม่ปกต ิเพยีงแตม่กีารสือ่สาร สือ่การสอนในชัน้เรยีน
เปน็ภาษาองักฤษ ซึง่นกัศกึษาจะเรยีนเปน็ภาษาองักฤษในวชิา 
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ทฤษฎทีางการพยาบาลทัง้สิน้ 23 วชิา โดยเปน็วชิาจากทกุสาขา
ทางการพยาบาล ได้แก่ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การ
พยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ์ การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ การพยาบาลอนามัยชุมชน และการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช หัวหน้าวิชาจะมอบหมายให้อาจารย์
ผูส้อนเปน็ผูท้ีจ่บการศกึษาหรอืมปีระสบการณก์ารเรยีนการสอน
จากตา่งประเทศ สามารถสือ่สารโดยใชภ้าษาองักฤษไดเ้ปน็อยา่งดี
เป็นผู้สอน โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ที่สอนได้ทั้งสองกลุ่ม 
และเมือ่สิน้สดุการเรยีนการสอน หวัหนา้วชิาน าเสนอประเมนิ
รายวชิาผลแยกเปน็ 2 กลุม่ เพือ่ใชใ้นการทวนสอบรายวชิา 
   จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบงานวิจัย    
ที่เกี่ยวกับการเรียนสองภาษาในระดับชั้นประถมศึกษา    
จนถงึมธัยม7-9 มทีัง้งานวจิยัทีศ่กึษาผลลพัธข์องการด าเนนิงาน
ทัง้หลกัสตูรและผลของการจดัการเรยีนการสอนวชิาใดวชิาหนึง่ 
ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานในส่วนของการเตรียมสอน 
ผูส้อนจะเปน็ผูจ้ดัเตรยีมเนือ้หาเปน็ภาษาองักฤษ หรอืมอีาจารย์
ชาวต่างประเทศเป็นผู้สอน วิธีจัดการเรียนการสอนมีความ
หลากหลาย เชน่ การบรรยายและแสดงเหตผุล เนน้การคดิวเิคราะห ์
และแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษใน
ระหว่างเรียน ในการวัดผลการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ด าเนินงาน
ตลอดชว่งของการจดัการเรยีนการสอน เพือ่ใหน้กัศกึษามคีะแนน
ในการพฒันาตนเอง ปญัหาอปุสรรคในการจดัการศกึษาทีพ่บ
ส่วนใหญ่พบว่า ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษของทั้งครูและ
นกัเรยีนไมเ่พยีงพอ และการเรยีนการสอนเปน็ภาษาองักฤษท าให้
ครตูอ้งเตรยีมการสอนและมภีาระงานสอนเพิม่ขึน้ ในสว่นของ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติพบเพยีงหนึง่งานวจิยัทีก่ลา่วถงึ 
การบรูณาการโครงการบรกิารวชิาการแกส่งัคมกบัการเรยีนวชิา
ภาษาอังกฤษ10 โดยให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จัดท า
โครงงานเปน็ภาษาองักฤษมกีารบรูณาการกบัการบรกิารวชิาการ 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล 
เมือ่สิน้สดุภาคการศกึษา ผลการวจิยัพบวา่ นกัศกึษาพยาบาล 
มคีา่เฉลีย่คะแนนสมรรถนะการใชภ้าษาองักฤษภายหลงัเรยีน 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .001) ส่วน
อาจารย์มีการรับรู้สมรรถนะของนักศึกษาในระดับปานกลาง 
ทั้งก่อนและหลังเรียน และนักศึกษามีความพึงพอใจในการ
เรยีนรปูแบบนีใ้นระดบัมาก 

ในการแบ่งกลุ่มผู้เรยีน คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร
ปรญิญาตรไีดเ้ปิดรบัสมคัรนกัศึกษาชัน้ป ี1 ที่สนใจเรยีนกลุ่ม
สองภาษาและผ่านเกณฑ์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยมี
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2557 
จ านวน 33 คน ซึง่การเรยีนโดยใชภ้าษาองักฤษในการสื่อสาร 
เปน็ประสบการณใ์หมท่ีท่า้ทายของทัง้นกัศกึษา อาจารยผ์ูส้อน 
ผูบ้รหิาร และกรรมการบรหิารหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีผูว้จิยั
ในฐานะทีเ่ปน็ส่วนหนึง่ของอาจารยผ์ูส้อนในระดบัปรญิญาตร ี
จึงสนใจที่จะศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คุณลักษณะ
บณัฑติทีพ่งึประสงคข์องมหาวทิยาลยัมหดิล และประสบการณ์
ในการเรยีนในกลุม่สองภาษาของบณัฑติทีจ่บการศกึษาในหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ ปกีารศกึษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล และเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุกิารจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลของ
บัณฑิตพยาบาลศาสตร์กลุ่มปกติที่จบการศึกษาในปีเดียวกัน 
เพือ่ใหผู้บ้รหิาร คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี
อาจารย์ผู้สอน ทราบข้อมูลและน าไปวางแผนในการพัฒนา
คณุภาพการเรยีนการสอนส าหรบันกัศกึษากลุม่สองภาษาของ
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิลใหด้ขีึน้ และเพือ่เปน็ขอ้มลู
ในการขยายผลให้กับสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน  
การจดัการเรยีนการสอน เพือ่ใหน้กัศกึษาพยาบาลมศีกัยภาพ
ในการใชภ้าษาองักฤษมากขึน้  
 
วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มสองภาษา
และกลุม่ปกต ิ
 2. เพือ่ศกึษาประสบการณก์ารเรยีนของกลุม่สองภาษา 
             
ค าถามการวจิยั         
 1. บณัฑติหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติกลุม่สองภาษา
และกลุม่ปกตมิคีะแนนผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
การจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตแิตกตา่งกนัหรอืไม ่
 2. บณัฑติหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติกลุม่สองภาษา
และกลุ่มปกติมีคะแนนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวทิยาลยัมหดิล แตกตา่งกนัหรอืไม ่
 3. ประสบการณก์ารเรยีนของกลุม่สองภาษาเปน็อยา่งไร 
 
วธิดี าเนนิการวจิยั 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
 ประชากรในการศกึษา คอื บณัฑติทีจ่บการศกึษาหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
ปกีารศกึษา 2560 ซึง่เปน็รุน่แรกทีม่กีารจดัการเรยีนการสอน
กลุม่สองภาษา มบีณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาจ านวนทัง้หมด 331 คน 
แบง่เปน็กลุม่สองภาษา 33 คน และกลุม่ปกต ิ298 คน 
 กลุม่ตวัอยา่ง     
 ขอ้มลูเชงิปรมิาณ เนือ่งจากประชากรของสองกลุม่มจี านวน
แตกตา่งกนัมาก ผูว้จิยัจงึค านวณขนาดกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชต้าราง
การประมาณคา่สดัสว่นประชากรของ Krejcie และ Morgan11 
ซึง่มีการค านวณขนาดประชากรกลุ่มเล็กทีร่ะดบัความเชือ่มั่น 
95% จากจ านวนประชากรของกลุม่สองภาษา 33 คน ไดข้นาด
กลุ่มตัวอย่าง 28 คน เลือกตัวอย่างแบบความสะดวก  
(convenience sampling) โดยเชญิชวนใหก้ลุม่ตวัอยา่งทัง้สอง
กลุม่เขา้รว่มการวจิยั มกีลุม่สองภาษาตอบรบัเขา้รว่มโครงการ 
จ านวน 21 คน สว่นกลุม่ปกตติอบรบัเขา้รว่ม จ านวน 30 คน 

 ขอ้มลูเชงิคณุภาพ ผูว้จิยัประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนบณัฑติ  
กลุม่สองภาษาจากกลุม่ทีเ่ขา้รว่มการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม โดย
ทกุคนแสดงความสนใจเขา้รว่มสนทนากลุม่ ซึง่ผูว้จิยัไดย้ตุกิารสนทนา
กลุม่ เมือ่พบวา่ขอ้มลูทีไ่ดม้คีวามคลา้ยคลงึกนัหรอืมคีวามอิม่ตวั 
โดยสรปุมจี านวนกลุม่ตวัอยา่งส าหรบัการสนทนากลุม่ทัง้หมด 15 คน 
 เครือ่งมอืการวจิยั 
 สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบคุคล มีขอ้
ค าถามปลายเปดิและเลอืกตอบเกีย่วกบั อาย ุเกรดเฉลีย่กอ่นเขา้
เรยีนพยาบาล เกรดเฉลีย่สะสมเมือ่จบหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
การเขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่นของคณะฯ และมหาวทิยาลยั 
และคะแนนภาษาองักฤษทีไ่ด ้  
 ส่วนที่  2 แบบสอบถามผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 6 ด้าน ได้แก ่  
1) ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม จ านวน 5 ขอ้ 2) ดา้นความรู ้จ านวน 
4 ขอ้ 3) ดา้นทกัษะทางปญัญา จ านวน 4 ขอ้ 4) ดา้นความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ จ านวน 6 ขอ้ 5) ดา้นทกัษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี
จ านวน 4 ขอ้ และ 6) ดา้นทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพี จ านวน 
3 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 26 ขอ้ ซึง่เปน็แบบสอบถามทีม่หาวทิยาลยัมหดิล
ใชใ้นการประเมนิบณัฑติทีจ่บการศกึษา เปน็แบบเลอืกตอบ 6 ระดบั 
มคีะแนนตัง้แต ่0 ถงึ 5 คะแนน (พงึพอใจมากทีส่ดุ = 5, พงึพอใจ
มาก = 4, พงึพอใจปานกลาง = 3, พงึพอใจนอ้ย = 2, ควรปรบัปรงุ
แกไ้ข = 1 และประเมนิไมไ่ด ้= 0) คะแนนเฉลีย่สงูกวา่ 3.5 แปลวา่ 
บัณฑิตมีคะแนนความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตอิยูใ่นระดบัมาก 
 สว่นที ่3 แบบสอบถามคณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 4 ดา้น ไดแ้ก ่1) การรูแ้จง้ รูจ้รงิทัง้ดา้นลกึ
และกว้าง (T-shaped breadth & depth) จ านวน 10 ข้อ   
2) มทีกัษะและศกัยภาพในการแขง่ขนัระดบัโลก หรอืตอบสนอง
ความต้องการของสังคม (globally talented) จ านวน 4 ข้อ 
3) มีจิตสาธารณะในการท าประโยชน์ให้กับสังคม (socially 
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contributing) จ านวน 8 ข้อ และ 4) กล้าคิด กล้าท า กล้า
ตั ดสิน ใจ ในการสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ในทางที่ ถู กต้ อ ง 
(entrepreneurially minded) จ านวน 8 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 30 ขอ้ 
ผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที ่   
พงึประสงค ์มหาวทิยาลยัมหดิล ทีใ่ชส้ าหรบัการประเมนิบณัฑติที่
จบการศกึษา เปน็แบบเลอืกตอบ 6 ระดบั มคีะแนนตัง้แต ่0 ถงึ 5 
คะแนน (พึงพอใจมากทีสุ่ด = 5, พึงพอใจมาก = 4, พงึพอใจ
ปานกลาง = 3, พึงพอใจน้อย = 2, ควรปรับปรุงแก้ไข = 1 
และประเมนิไมไ่ด ้= 0) คะแนนเฉลีย่สงูกวา่ 3.5 แปลวา่ บณัฑติมี
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์
มหาวทิยาลยัมหดิลระดบัมาก 
 สว่นที ่4 แนวค าถามในการสนทนากลุม่ ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้มา
เพือ่เขา้ใจประสบการณข์องกลุม่สองภาษา ประกอบดว้ยค าถาม
หลัก คือ มีประสบการณ์การเรียนการสอนในกลุ่มสองภาษา
เปน็อยา่งไร และค าถามรอง คอื 1) แรงจงูใจหรอืเหตผุลในการ
เลอืกเรยีนกลุม่สองภาษาของทา่นเปน็อยา่งไร 2) กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนของกลุม่สองภาษาเปน็อยา่งไร และ 3) ขอ้เสนอแนะ
เพิม่เตมิเพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนการสอนในกลุม่สองภาษาดขีึน้ 
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 การวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม 
การวจิยัในคน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล (COA 
No.IRB-NS2018/53.0309) ผู้วิจัยเชิญชวนกลุ่มตัวอย่างที่มี
คณุสมบตัติามเกณฑ ์เขา้รว่มการวจิยัโดยปราศจากการบงัคบั 
และการปฏเิสธไมม่ผีลตอ่การท างาน กลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่
ไดร้บัการชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละรายละเอยีดของการวจิยั ตามเอกสาร
ชีแ้จงและเซ็นเอกสารยินยอมการเข้าร่วมการวิจัย และได้รับ
การอธบิายเรือ่งการเกบ็ขอ้มลูเปน็ความลบั โดยขอ้มลูจะเกบ็รกัษา
ไวใ้นรปูแบบของไฟลแ์ละท าลายภายหลงัสิน้สดุการวจิยั 3 ป ี
 วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 1. ภายหลงัผา่นการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรม
การวจิยัในคน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ผูว้จิยั
ท าหนังสือขอข้อมูลในการติดต่อสมาคมศิษย์เก่าจากคณะ

พยาบาลศาสตร ์และขออนญุาตจากคณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์
ในการใชส้ถานทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 2. ผู้วิจัยประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการวิจัยทาง
ไลนก์ลุม่และทาง Facebook ของบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาป ี2560 
เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมการวิจัยและนัดหมายการชี้ เจง
วตัถปุระสงคข์องการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยจะนดัหมายบณัฑติ 
ทัง้สองกลุม่ทีส่นใจเขา้รว่มโครงการวจิยั เขา้ฟงัชีแ้จงวตัถปุระสงค ์
ขัน้ตอนในการด าเนนิการวจิยั และแจง้ใหท้ราบวา่สามารถยตุิ
การเขา้รว่มโครงการไดต้ลอดเวลา พรอ้มกบัใหผู้ท้ีส่นใจลงนามยนิยอม
เขา้รว่มวจิยั หลงัจากฟงัการชีแ้จงเสรจ็สิน้ ผูว้จิยัใหผู้เ้ขา้รว่มวจิยั
ทัง้สองกลุม่ตอบแบบสอบถาม 2 ชดุ เมือ่ตอบแบบสอบถามเสรจ็ 
ผูเ้ขา้รว่มวจิยัสง่แบบสอบไวใ้นกลอ่งทีจ่ดัเตรยีมไวใ้นหอ้ง โดยไมต่อ้ง
ระบชุือ่หรอืรหสันกัศกึษา หลงัจากนัน้ผูว้จิยัสอบถามกลุม่สองภาษา
ถงึความสมัครใจในการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม โดยทุกคนแสดง
ความสนใจ จงึนดัหมายวนัเวลาในการสนทนากลุม่ ผูว้จิยัแบง่กลุม่
สองภาษาเปน็ 3 กลุ่ม ตามวันและเวลาทีส่ะดวกใหส้ัมภาษณ ์
กลุม่ละ 5-10 คน 
 3. ในวนัสนทนากลุม่ ผูว้จิยัสรา้งความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รว่ม
การวจิยั และปอ้นค าถามตามแนวทางค าถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
โดยใชเ้วลากลุม่ละประมาณ 45-60 นาท ีระหวา่งการสนทนากลุม่ 
ผูว้จิยับนัทกึเทปสมัภาษณ ์บนัทกึประเดน็ส าคญั 
 การวเิคราะหข์อ้มลู  
 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคล โดยการแจกแจงความถี ่
รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างของข้อมูลผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิและคณุลกัษณะของบณัฑติ 
ทีพ่งึประสงคม์หาวทิยาลยัมหดิลของบณัฑติทีเ่รยีนกลุม่สองภาษา
และกลุม่ปกต ิโดยใชส้ถติ ิMann-Whitney U test โดยก าหนด
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 เนือ่งจากขอ้มลูมกีารกระจายตวัไมป่กต ิ
 สว่นขอ้มลูเชงิคณุภาพ วเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะห์
เชงิเนือ้หา (content analysis) เริม่จากถอดบทสมัภาษณท์กุค า 
ลงรหัสสรุปเป็นประเด็น วิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหา 



NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 4   October - December 2021 

76   Nursing Science Journal of Thailand 

ก าหนดประเด็นหลักที่สะท้อนถงึการจดัการเรยีนการสอนใน
กลุม่สองภาษาตามวตัถปุระสงคก์ารวจิยั  โดยมกีารตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของเนือ้หาและความตรงของขอ้มลูจากทัง้ผูใ้หข้อ้มลู
และผูท้รงคณุวฒุ ิ
                 
ผลการวจิยั 
 สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคล   
 ขอ้มลูสว่นบคุคลของกลุม่สองภาษา พบวา่ รอ้ยละ 81 
มเีกรดเฉลีย่กอ่นเขา้เรยีนพยาบาลอยูใ่นชว่ง 3.51-4.00 รอ้ยละ 
57.1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมหลังจบพยาบาลศาสตรบัณฑิตอยู่
ในชว่ง 3.01-3.50 สว่นใหญห่รอืรอ้ยละ 76.2 เขา้รว่มโครงการ 

แลกเปลีย่นนกัศกึษาของคณะฯ และมหาวทิยาลยั โดยเขา้รว่ม
กจิกรรมแลกเปลีย่นกบัมหาวทิยาลยัในตา่งประเทศจ านวน 16 
คน ประเทศที่ไปแลกเปลี่ยนมากที่สุด คือ ประเทศบรูไน 
จ านวน 6 คน กลุม่สองภาษาทัง้หมดสอบผา่นภาษาองักฤษตามเกณฑ ์
กอ่นการเขา้ปฏบิตังิานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
 ขอ้มลูสว่นบคุคลของกลุม่ปกตพิบวา่ สว่นใหญห่รอืรอ้ยละ 
83.3 มีเกรดเฉลีย่กอ่นเขา้เรยีนพยาบาลอยูใ่นชว่ง 3.51-4.00 
และรอ้ยละ 50 มเีกรดเฉลีย่สะสมหลงัจบพยาบาลศาสตรบณัฑติ
อยูใ่นชว่ง 3.01-3.50 ทัง้หมดไมเ่คยเขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่น
ของคณะฯ และมหาวทิยาลยั และรอ้ยละ 93.3 สอบผา่นภาษาองักฤษ
ตามเกณฑก์อ่นการเขา้ปฏบิตังิานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด ดงัตารางที ่1  

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของบัณฑิตกลุ่มสองภาษาและกลุ่มปกติ จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป ( N = 51) 
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ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ     
มากที่สุด (  = 4.24, SD = 0.57) และมีความพึงพอใจ   
ต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.14, SD = 
0.65)  

ตารางที่ 2  คะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของบัณฑิตหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มสองภาษา (N = 21)  

ส่วนที่ 2 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิของกลุม่สองภาษาทีจ่บในปกีารศกึษา 
2560 พบวา่กลุม่สองภาษามคีะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจตอ่ผลการ
เรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตอิยูใ่น
ระดบัมาก (  = 3.99, SD = 0.61) เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่   

สว่นที ่3 เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูต้ามคณุลกัษณะ
ของบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องบณัฑติทีจ่บในปกีารศกึษา 2560 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างกลุ่มปกติ
และกลุม่สองภาษา 

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิของบณัฑติ
ทีจ่บการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 

ปกีารศกึษา 2560 ของกลุม่ปกตแิละกลุม่สองภาษาพบวา่ มคีา่เฉลีย่
ของคะแนนรวมไมแ่ตกตา่งกนัทีน่ยัส าคญั .05 ดงัแสดงในตารางที ่3 
 ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดลของบัณฑิตที่จบ
การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 
ปกีารศกึษา 2560 ทีเ่รยีนกลุม่สองภาษาและกลุ่มปกต ิพบวา่
ไมแ่ตกตา่งกนัทีน่ยัส าคญั .05 ดงัตารางที ่4  
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่าง
กลุ่มปกติและกลุ่มสองภาษา ด้วยสถิติ Mann-Whitney U Test 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างกลุ่มปกติ
และกลุ่มสองภาษา ด้วยสถิติ Mann-Whitney U Test 



NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 4   October - December 2021 

79   Nursing Science Journal of Thailand 

 “เสียค่าเทอมเหมือนเดิม ได้เรียนภาษาอังกฤษด้วย ก็
เลยลงเรยีน” บณัฑติคนที ่8  
 2. กระบวนการเรยีนกลุ่มสองภาษาใหไ้ดผ้ลลัพธ์ทีด่ ี
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสองภาษา มีการวัดผลลัพธ์
เชน่เดยีวกบัหลกัสตูรปกต ิเนือ่งจากมุง่วดัผลลพัธก์ารเรยีนรูเ้ดยีวกนั 
เชน่ รอ้ยละของการสอบ และการประเมนิทกัษะทางสงัคมเทา่กนั 
โดยใชข้อ้สอบเปน็ภาษาไทยชดุเดยีวกบัทีก่ลุม่ปกตใิชส้อบ และ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพ
ทางการพยาบาลอกีดว้ย จากการสนทนากลุม่สามารถแยกประเดน็
กระบวนการเรยีนกลุม่สองภาษาใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ไีด ้2 ประเดน็ 
คอื การเรยีนกลุม่เลก็ชว่ยกนัด ีและตอ้งขยนัตลอดเวลา  
 2.1 “เรยีนกลุม่เลก็ชว่ยกนัด”ี กลุม่สองภาษาทกุคนเหน็วา่ 
การทีก่ลุม่สองภาษามจี านวน 33 คน ซึง่เปน็กลุม่ขนาดเลก็ ท าให้
รูจ้กัคุน้เคยกนัทกุคน กลา้แสดงความคดิเหน็ รวมถงึเมือ่มกีารจดั 
การเรียนการสอนแบบ active learning ที่ท าให้ได้แสดง
ความคิดเห็นทุกคน หรือเสนอความคิดนอกกรอบได้ และ
อาจารยม์เีวลาในการใหข้อ้เสนอแนะเพยีงพอ 
 “กลุ่มเล็กสนิทกันดี พอเรียนแบบ active learning   
ไดแ้นวคดิตา่งกนั หรอืคดินอกกรอบได ้สนกุ” บณัฑติคนที ่1
 “ชอบกลุ่มเล็ก สนิทกัน ช่วยกันดี อันไหนไม่เข้าใจ      
กถ็ามกนัได”้ บณัฑติคนที ่12 
 2.2 “ตอ้งขยนัตลอดเวลา” ถงึแมว้า่กลุม่สองภาษาจะมี
พืน้ฐานคะแนนภาษาองักฤษด ีแตท่กุคนเหน็วา่ การทีต่อ้งเรยีน
เป็นภาษาอังกฤษและสอบข้อสอบเป็นภาษาไทย ท าให้ต้อง
ขยนัและตืน่ตวัเพิม่ขึน้ เพือ่ใหเ้ขา้ใจเนือ้หาทีเ่รยีน เชน่ การอา่น
เอกสารประกอบการสอนมาลว่งหน้าเพื่อค้นหาค าศพัท์ หรือ
ท าความเข้าใจเบื้องต้นมาก่อนเรียน การฟังเทปบันทึกเสียง
อาจารยเ์พิม่เตมิหลงัเรยีน เพือ่ทบทวนเนือ้หาใหเ้ขา้ใจมากขึน้ 
หรอืการจดักลุม่เพือ่ทบทวนความรูด้ว้ยกนัระหวา่งเพือ่นในกลุม่ 
ซึง่จะสง่ผลใหเ้ขา้ใจเนือ้หาเพิม่ขึน้ และสามารถสอบผา่นเกณฑไ์ด้ 
 “ตอ้ง active ตลอดเวลา เรยีนภาษาไทยไมต่อ้งพยายาม
เยอะแบบนี้ เรียนภาษาอังกฤษต้องขยัน” บัณฑิตคนที่ 1
   

ส่วนที่ 4 ประสบการณ์การเรียนของกลุ่มสองภาษา
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ทีจ่บการศกึษาในปกีารศกึษา 
2560 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล จากการสนทนากลุม่
สามารถสรปุประเดน็ความคดิเหน็ตอ่การเรยีนการสอน ดงัรายละเอยีด
ตอ่ไปนี ้

1. แรงจูงใจในการสมัครเข้าเรียนกลุ่มสองภาษา 
สามารถแบง่ไดเ้ปน็ 2 ประเดน็หลกั คอื    
 1.1 “ไดฝ้กึภาษาองักฤษตลอดเวลา” กลุม่สองภาษาทัง้ 15 คน 
ให้ เห็นว่าการเข้าเรียนกลุ่มสองภาษาท าให้ ได้ฝึกฝน
ภาษาองักฤษตอ่เนือ่ง เริม่ตัง้แตช่ัน้ปทีี ่1 อาจารยผ์ูส้อนจะสือ่สาร
และสือ่ประกอบการสอนเปน็ภาษาองักฤษ รวมถงึกระตุน้ใหซ้กัถาม
และตอบค าถาม ท าใหรู้ค้ าศพัทภ์าษาองักฤษทางการพยาบาล
เพิม่ขึน้ และในการขึน้ฝกึภาคปฏบิตับิางวชิา อาจารยม์อบหมาย
ให้คน้หาหลักฐานเชิงประจักษ์หรืองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้เมื่อมีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยใน
ตา่งประเทศ กลุม่สองภาษาสว่นใหญจ่ะมคีะแนนผา่นเกณฑแ์ละ
สามารถสอบสมัภาษณผ์า่น ไดไ้ปศกึษาดงูานในตา่งประเทศได ้
และเมื่อนักศึกษาจากต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนในประเทศ 
อาจารยจ์ะคดัเลอืกนกัศกึษาจากกลุม่สองภาษาตอ้นรบั ท าให้
ไดฝ้กึภาษาองักฤษอยา่งตอ่เนือ่ง 

“เวลาเรียนอาจารย์ก็จะให้เราตอบค าถามเป็น
ภาษาองักฤษ ชีทกเ็ปน็ภาษาองักฤษ กท็ าใหเ้ราจ าศพัทไ์ดด้”ี 
บณัฑติคนที ่3  

 “เวลาเรยีนวชิาปฏบิตั ิพออาจารยร์ูว้า่มาจากกลุม่สองภาษา 
กจ็ะใหค้น้และน าเสนองานเปน็ภาษาองักฤษเลย เลยไดใ้ช้ทั้ง
ทฤษฎแีละปฏบิตัดิว้ย” บณัฑติคนที ่5 

 1.2 “ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่” กลุม่สองภาษาครึง่หนึง่เหน็วา่ 
การเรยีนในกลุม่สองภาษา ไมต่อ้งลงทะเบยีนเพิม่เตมิจากภาคปกติ
หรอืมคีา่ลงทะเบยีนของหนว่ยกติมากกวา่ ในขณะทีอ่าจารยผ์ูส้อน
ในแตล่ะวชิาไดค้ดัเลอืกอาจารยท์ีม่คีวามช านาญในการสือ่สาร
ภาษาองักฤษเปน็ผูส้อน ท าใหก้ลุม่สองภาษาทัง้หมดเหน็วา่ไมต่อ้ง
เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ และไดป้ระโยชนจ์ากการเลอืกเรยีนกลุม่สองภาษา 

“ไมต่อ้งเสยีคา่เทอมเพิม่ ไดก้ าไร” บณัฑติคนที ่4  
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มคีะแนนความพงึพอใจตอ่คณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์
มหาวทิยาลยัมหดิลอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากเชน่กนั (  = 4.14, 
SD = 0.65) ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากกลุม่สองภาษารุน่แรก มผีูส้นใจ
เขา้กลุ่มสองภาษาจ านวนไม่มาก (33 คน) จดัวา่เปน็กลุ่มเล็ก 
จากการสนทนากลุม่ กลุม่สองภาษาคดิวา่การเรยีนกลุม่เลก็ ท าให้
สามารถแสดงความคดิเหน็ไดท้กุคน และอาจารยผ์ูส้อนมเีวลา
ในการให้ข้อเสนอแนะเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ทางการศกึษาหลายงานทีพ่บวา่ การเรยีนแบบกลุม่เลก็สง่ผลดี
ตอ่นกัศกึษาในแงข่องการเพิม่โอกาสในการเขา้ถงึ การมสีว่นรว่ม 
ในการเรยีนรู ้นอกจากนีก้ารเรยีนแบบกลุม่เลก็ยงัเปน็การสง่เสรมิ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับครูผู้สอน และระหว่าง
นกัศกึษากบัเพือ่นๆ ภายในกลุม่ดว้ยกนั สง่ผลใหน้กัศกึษากลา้
ที่จะพูดคุยซักถามในข้อสงสัย และกล้าแสดงความคิดเห็น 
เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัไดอ้ยา่งทัว่ถงึ12-15 แตอ่ยา่งไรกต็าม 
การไมม่รีุน่พีท่ีจ่ะใหค้ าปรกึษาในดา้นการเรยีน ประกอบกบัเนือ้หา
ในการเรยีนการสอนเปน็ภาษาองักฤษทัง้หมด ซึง่ถงึแมจ้ะการ
เตรียมความพร้อมของคณะฯ เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษด ี    
เขา้เรยีนในกลุม่สองภาษา การเตรยีมความพรอ้มดา้นการพฒันา
ศกัยภาพอาจารยท์ีส่อนกลุ่มสองภาษา โดยผู้สอนในกลุ่มสอง
ภาษาจะไดร้บัการคดัเลอืกจากการประชมุรายวชิา น าเสนอผา่นการ
ประชมุระดบัภาควชิาฯ เพือ่กระจายภาระงานอาจารยใ์หม้คีวาม
เหมาะสม แต่จากการสนทนากลุ่ม กลุ่มสองภาษาพบปัญหา
ระหวา่งการเรยีนการสอนบ้าง โดยพบว่า การที่ต้องเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษและสอบข้อสอบเป็นภาษาไทย นักศึกษาต้อง
ขยนัและตืน่ตวัเพิม่ขึน้เพือ่ใหเ้ขา้ใจเนือ้หาทีเ่รยีน สอดคลอ้งกบั
การศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การเรยีนพยาบาลศาสตรบณัฑติโดยใช้
ภาษาองักฤษในประเทศจนี15 พบว่า อาจารย์ผู้สอนที่มีความ
ช านาญในการสอนสองภาษา คะแนนภาษาองักฤษแรกเขา้ของ
นกัศกึษา สือ่การสอนส าหรบัการเรยีนสองภาษา โดยเฉพาะต ารา
ทางการพยาบาลทีเ่ปน็ภาษาองักฤษ และรปูแบบการเรยีนการสอน
ล้วนส่งผลการเรียนการสอนของกลุ่มสองภาษา แต่อย่างไรก็
ตามในการศกึษาครัง้นีเ้ปน็การศกึษาเฉพาะมมุมองของบณัฑติ 

 “บางทีก็เหนื่อยเพราะต้องขยันมากกว่ากลุ่มปกต ิ
เพราะอา่นภาษาองักฤษแลว้ตอ้งไปอา่นภาษาไทยเพือ่ใหเ้ขา้ใจ
มากขึน้ดว้ย” บณัฑติคนที ่5  
 3. ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ กลุม่สองภาษาทีไ่ดเ้รยีน
เปน็รุน่แรกมขีอ้เสนอแนะส าหรบัการปรบัปรงุวธิกีารสอนใหด้ขีึน้ 
ดงันี ้
 3.1 “เรยีนภาคปฏบิตัเิปน็ภาษาองักฤษควบคูไ่ปดว้ย” 
บณัฑติกลุม่สองภาษาจ านวน 5 คน เสนอใหเ้พิม่การเรยีนการสอน
ภาคปฏิบัติเป็นภาษาอังกฤษด้วย จะท าให้มีโอกาสฝึกฝน
ภาษาองักฤษตอ่เนือ่งตลอดเวลา และสามารถน าเอาความรูใ้น
ภาคทฤษฎไีปใชใ้นการวางแผนการพยาบาล รวมถงึการประชมุ
ปรกึษาเปน็ภาษาองักฤษได ้
 “ถา้ไดเ้อาไปใชต้อนขึน้วอรด์ดว้ยนา่จะด”ี บณัฑติคนที ่1 
 “ถา้บนวอรด์พดูภาษาองักฤษดว้ยกด็ ีแตอ่าจจะเหนือ่ย
หนอ่ย” บณัฑติคนที ่5 
 3.2 “ใหม้กีารชว่ยเหลอืระหวา่งเรยีน” กลุม่สองภาษา 3 คน 
ใหค้วามเหน็วา่ ตนเองไมไ่ดม้ทีกัษะภาษาองักฤษดทีกุดา้น เชน่ 
ไมส่ามารถโตต้อบเปน็ภาษาองักฤษไดท้นัท ีไมเ่ขา้ใจค าศพัทบ์างค า 
อกีทัง้ตารางเรยีนของนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปทีี ่3 และ 4 มกีารเรยีน
การสอนทกุวนั ไมม่โีอกาสทบทวนความรูภ้าษาองักฤษเพิม่เตมิ 
จงึมขีอ้เสนอแนะใหจ้ดัตารางสอน ใหม้ีช่วงคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ระหวา่งสปัดาห ์จะชว่ยใหก้ารเรยีนกลุม่สองภาษาไดป้ระโยชนม์ากขึน้ 
 “อยากมี class speaking ให้มีเวลาลงเรียนได้จัง” 
บณัฑติคนที ่11     
 “บางทกีอ็ยากใหม้ตีวิเสรมิเหมอืนกนั บางครัง้พอเรยีนเยอะ
กจ็ะยอ่ยไมท่นั เปน็ภาษาองักฤษดว้ย” บณัฑติคนที ่13 
 
การอภปิรายผล     
 บัณฑิตที่ จบจากกลุ่ มสองภาษาของหลักสู ตร
พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล ปกีารศกึษา 2560 มคีะแนนความพงึพอใจ
ตอ่ผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ
ภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก (  = 3.99, SD = 0.61) และ 
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ไมม่ขีอ้มลูดา้นอาจารยผ์ูส้อน ท าใหไ้มท่ราบวา่อาจารยท์ีส่อนใน
กลุม่สองภาษามกีารประสบการณแ์ละมภีาระการสอนเปน็อยา่งไร 
 และเมือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนความพงึพอใจ
ต่อผลการเรียนรู้ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิและคณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์
มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างกลุ่มสองภาษาและกลุ่มปกต ิ
พบวา่ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานทีต่อ้งการใหผ้ลลพัธ์
การเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตทั้งสองกลุ่มเท่ากัน 
เนื่องจากใช้หลักสูตรเดียวกัน มีจ านวนชั่วโมง เนื้อหาที่เรียน 
และมรีปูแบบการวดัประเมนิผลเหมอืนกนั จะแตกตา่งกนัเฉพาะ
การสือ่สารในชัน้เรยีนของกลุม่สองภาษา ทีใ่ชภ้าษาองักฤษเปน็หลกั 
และได้มี โอกาสได้ไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ
มหาวทิยาลยัในตา่งประเทศมากกวา่ ในขณะทีก่ลุม่ปกตไิมม่โีอกาส
ได้ไปแลกเปลี่ยน อาจเนื่องจากกลุ่มปกติไม่มั่นใจในการใช้
ภาษาองักฤษ จึงไม่สมคัรเข้ารว่มโครงการและตอ้งใชค้ะแนน
ภาษาอังกฤษยื่นสมัคร และเมื่อสอบถามความต้องการของ 
ผูม้สีว่นได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ เพื่อน าขอ้มลูไปปรบัปรงุหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 พบวา่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ต้องการให้บัณฑิตที่จบจากคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคน มี
สมรรถนะการสือ่สารภาษาองักฤษ จงึก าหนดเปน็ผลลพัธก์าร
เรยีนรูใ้นหลกัสตูรใหม ่และใหท้กุรายวชิาทฤษฎทีางการพยาบาล
สอนเปน็ภาษาองักฤษ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 20 ของจ านวนชัว่โมงทัง้หมด 
ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการสนทนากลุม่กบักลุม่สองภาษาทีพ่บวา่ 
ได้ประโยชน์จากการเรียนกลุ่มสองภาษา โดยได้ฝึกฝน
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ท าใหม้ีคะแนนภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับการถอดบทเรียนการจัดการ
เรยีนการสอนสองภาษาของนกัศกึษาพยาบาลในประเทศไทย
ของ ทิวาพร พงษ์มารุทัย4 พบว่าการจัดการศึกษาพยาบาล 
แบบสองภาษา (bilingual program) จะเปน็การเตรยีมความพรอ้ม 
ที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษาพยาบาล ในการเข้าสู่ระบบบริการ
สขุภาพแบบโลกาภวิตัน ์(a globalized healthcare system) 
เนื่องจากการเรียนสองภาษาจะท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้
ภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนัและในชัน้เรยีน ทัง้ทีเ่ปน็ทางการ 

และไม่เป็นทางการ ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาต ิ 
จะสง่เสรมิใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจภาษาองักฤษมากยิง่ขึน้ 
นอกจากนีห้ลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ คณะพยาบาลศาสตร ์
มปีรชัญาในการมุง่ผลติบณัฑติทีม่สีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชพี
และมาตรฐานระดับสากล รู้ลึกในสาขาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดงุครรภ ์รูก้วา้งในการเปลีย่นแปลงของประเดน็และ
แนวโนม้สขุภาพโลก2 และคณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์
มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งหวังให้บัณฑิตมีทักษะและศักยภาพ   
ในการแขง่ขนัระดบัโลกอยูแ่ลว้ จงึเปน็การเสรมิใหก้ลุม่สองภาษา 
มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น กล่าวโดยสรุป จึงเป็นการท้าทาย
ส าหรบัการศกึษาพยาบาลในประเทศไทยทีจ่ะจดัใหม้หีลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑติทีเ่ปน็หลกัสตูรสองภาษามากยิง่ขึน้  
 
สรปุและขอ้เสนอแนะ    
 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิลจดัการเรยีนการสอน
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ กลุม่สองภาษา เปน็หลกัสตูรแรก
ของประเทศไทย ซึง่ถงึแมว้า่จะมกีารเรยีนการสอนแยกกบักลุม่ปกต ิ
แต่บัณฑิตจากกลุ่มสองภาษาและกลุ่มปกติมีค่าเฉลี่ยคะแนน 
ผลการเรยีนรูแ้ละคณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคไ์มแ่ตกตา่งกนั 
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี ้
 1. จัดให้มีจ านวนนักศึกษากลุ่มสองภาษาเพิ่มมากขึ้น 
เพือ่เพิม่ความสามารถในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษของนกัศกึษา 
และการสร้างสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบณัฑติไดส้ือ่สารโดยใชภ้าษาองักฤษ 
 2. ควรมีการส่งตอ่ขอ้มลูสมรรถนะทางดา้นการสื่อสาร
ภาษาองักฤษของกลุม่สองภาษาแกผู่ใ้ชบ้ณัฑติ เพือ่ตอ่ยอดความกา้วหนา้
ในการท างานของบณัฑติพยาบาลและใหก้ารมอบหมายงานใหเ้หมาะสม 
 3. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบความเหนือ่ยลา้ ภาระงานสอน
ของอาจารยผ์ูส้อน หรอืตน้ทนุในการจดักลุม่สองภาษา เพือ่ใหไ้ด้
ขอ้มลูดา้นอืน่ในการประกอบการจดัการเรยีนการสอนในกลุม่
สองภาษา รวมถงึแนวทางการพฒันาผูส้อน การผลติสือ่การสอน 
แนวทางการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป 
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