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บทคดัยอ่ 
 วัตถุประสงค์ เพื่ อ  1) ศึกษาระดับสมรรถนะพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์                              
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) เปรียบเทียบสมรรถนะพหุวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์                       
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ท่ี  3 และ 4 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีท่ี 3 และ 4  ปีการศึกษา 2558  จ านวน 373 เคร่ืองมือในการวิจยั แบบสอบถามระดบัสมรรถนะ
พหุวฒันธรรมจ านวน 35 ขอ้ วิเคราะห์ขอ้มูล  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า  T-Test  แบบ  
independent โปรแกรม SPSS ผลการวิจยัพบวา่  ระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะพหุวฒันธรรม ค่าเฉล่ีย พบวา่ ไม่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่รายดา้นพบว่า นักศึกษา ปีท่ี 3  มีสมรรถนะพหุวฒันธรรมดา้นการ
ยอมรับวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน แตกต่างไปจากนกัศึกษา ปีท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were  study and to compare the third year and forth year engineering 
students in the North Eastern Part, multicultural competency in the North Eastern Part.   The sample size was 
determined by Yamane’s table (1967) including 373 samples.  This research used the questionnaire 35 questions for 
data collected and analyzed data by calculating the mean, standard deviation, and t-test by spss.  The result found that 
the third year and the fourth year, over all were in “High” level. And the comparison in differences of multicultural 
competency between the third year and the fourth year students, in over all found that there no significant differences 
in multicultural competency between the third year and the fourth year students at .05 level, but considering each 
aspect the third year students had significantly different multicultural competency from  the fourth year students at 
.05 level.     
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บทน า 

ในปี 2558  เป็นปีท่ีกา้วเขา้สู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนย่อมมีความหลากหลายทางภาษาและ
วฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายทั้งในเร่ืองชาติพนัธ์ุ ภาษา วิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างมี ในขณะท่ี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มีเป้าหมายการรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียน 
เพื่อเกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้ การบริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมืออยา่งเสรี ส่งผลใหป้ระเทศไทยตอ้งปรับตวั
เตรียมความพร้อมในการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนและพฒันาตนเองให้สอดรับกับการท าขอ้ตกลงของกลุ่มสมาชิก
อาเซียนในเร่ืองคุณสมบติัหรือมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangement: MRA) เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเคล่ือนยา้ยนกัวิชาชีพหรือแรงงานของสาขาบริการวิชาชีพท่ีส าคญั คือ อาชีพวศิวกร อาชีพพยาบาล อาชีพ
สถาปนิก อาชีพนกัส ารวจ อาชีพนกับญัชี อาชีพทนัแพทย ์อาชีพแพทย ์(พชัราวลยั , 2554) อาชีพวศิวกรเป็นวชิาชีพหน่ึง
ท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดก้ าหนด ดา้นคุณสมบติัในสาขาวิชาชีพหลกัภายในปี 2551 เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การเคล่ือนยา้ยนกัวชิาชีพ แรงงานเช่ียวชาญ รวมทั้งกลุ่มนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์จะตอ้งมีโอกาสไดท้ างานหรือมี
โอกาสฝึกงานร่วมกนัในกลุ่มวิชาชีพเดียวกนันอกจากนั้นแลว้นักศึกษาภายในประเทศไทยโดยเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
วิศวกรรมจะตอ้งมีความรู้ผสมผสานทักษะหลกัในการท างาน (Hard Skills) และทักษะดา้นพฤติกรรม (Soft Skills) 
ดว้ยกนั จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีนักศึกษาควรตระหนักและให้ความส าคญัในการเตรียมความพร้อมมาตรฐานการศึกษา 
คุณสมบติัหรือมาตรฐานในดา้นความรู้ความสามารถดา้นภาษา ดา้นทกัษะกระบวนการ เจตคติ รวมถึงส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ
ดา้นสมรรถนะพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาให้มีความพร้อมเต็มท่ีในการแข่งขนัของกลุ่มผูป้ระกอบวิชาชีพในอาเซียน
ดว้ยกันให้สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขนั ทางเศรษฐกิจให้มีความเสมอภาคกบัประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต่อไป (เก้ือ, 2547)  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. ศึกษาระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2. เปรียบเทียบสมรรถนะพหุวฒันธรรมระหวา่งนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ระดบัชั้นปีท่ี 3 และ 4  
 
สมมตฐิานการวจิยั 

1. สมรรถนะพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงอยูใ่นระดบัสูง 
2. สมรรถนะพหุวฒันธรรมของคณะวศิวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือชั้นปีท่ี 4  สูงกวา่ชั้นปีท่ี  3 
 

วธีิการวจิยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 และ 4            
ปีการศึกษา 2558 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5,518  คน ได้แก่  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวทิยาลยันครพนม    
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1.2 กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีท่ี 3 และ 4 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 373 คน  

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยแบบสอบถามวดัสมรรถนะพหุวฒันธรรมของ สุวรี และคณะ   

(2558)  มาใชใ้นการเก็บขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ เกรดเฉล่ีย ชั้ นปี ท่ี ศึกษา 

มหาวทิยาลยั         ท่ีก าลงัศึกษา และภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklists) 
ตอนท่ี 2  แบบวดัสมรรถนะพหุวฒันธรรม จ านวน 35 ขอ้ มี 5 ดา้น คือ ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ี

แตกต่างจากวฒันธรรมของตน การยอมรับวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน การเข้าไปมีกิจกรรมร่วมกับ
วฒันธรรมท่ีต่างวฒันธรรมของตน ตระหนกัถึงคุณค่าของวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน และใหค้วามเคารพต่อ
วฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 50 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.721  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยส่งหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลยั ส่งไปยงัมหาวิทยาลัย ส่งไปยงั
มหาวทิยาลยัท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูลไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา 373 ชุด 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS  โดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี (Frequency)   ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่า 

T-Test แบบ for independent samples วเิคราะห์ในภาพรวม เปรียบเทียบชั้นปีท่ี 3 และ 4 
สถานทีแ่ละระยะเวลาในการวจิยั 
นกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี มหาวทิยาลยันครพนม ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 และ 4  ปีการศึกษา 
2558 

 
ผลการวจิยั 

1. ผลการศึกษาระดับสมรรถนะพหุ วัฒนธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสต ร์  ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้นปีท่ี 3 และ 4 ค่าเฉล่ีย (  = 3.71 และ 3.69 ตามล าดบั) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ทั้งสองชั้นปี
มีสมรรถนะพหุวฒันธรรมเหมือนกันดังน้ี สมรรถนะพหุวฒันธรรมท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านความรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน ( = 3.90 และ 3.95 ตามล าดบั)  ส่วนสมรรถนะพหุวฒันธรรมท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือ ดา้นการเขา้ไปมีกิจกรรมร่วมกับวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน ( = 3.60 และ 3.50 ตามล าดับ)  
โดยรวมนกัศึกษามีระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรมอยูใ่นระดบัมาก ดงัตาราง 1-5 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรมระหวา่งนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือระดบัชั้นปีท่ี 3 และ 4 ในภาพรวมพบวา่ ระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 มี

- 1877 -



  HMP40-4 
 

 

สมรรถนะพหุวฒันธรรมด้านการยอมรับวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน แตกต่างไปจากนักศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตารางที ่1  การประเมินระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรม ดา้นความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน 

จ าแนกตามรายขอ้ (n = 373) 

สมรรถนะ 

ระดบัช้ันปี 

ช้ันปีที ่3 (n = 204) ช้ันปีที ่4 (n = 169) 

 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 
สามารถใช้ภาษาประจ าชาติในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ในการส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.05 0.80 มาก 4.23 0.78 มากท่ีสุด 

การใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร  
ท าใหฉ้นัรู้สึกอึดอดั 

3.24 0.92 ปานกลาง 3.11 0.96 ปานกลาง 

การแลกเปล่ียนวฒันธรรมท าให้เขา้ใจชนชาติอ่ืน
มากข้ึน 

3.91 0.80 มาก 4.05 0.82 มาก 

การท างาน ร่วมกับชาวต่ างชาติท าให้ เรียน รู้
วฒันธรรมของชาตินั้น 

3.85 0.97 มาก 4.02 0.86 มาก 

การตรงต่อ เวลาเป็นค่ านิ ยม ท่ี พึงประสงค์ใน
วฒันธรรมการท างาน 

4.29 0.85 มากท่ีสุด 4.43 0.80 มากท่ีสุด 

สังคมเอเชียไม่เคร่งครัดเร่ืองเวลานัดหมายเท่ากับ
ชาวยโุรป 

3.70 0.87 มาก 3.56 1.08 มาก 

เม่ืออยูใ่นศาสนสถานควรส ารวมอากปักิริยา 4.25 0.75 มากท่ีสุด 4.27 0.88 มากท่ีสุด 
รวม 3.90 0.51 มาก 3.95 0.52 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 ระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ชั้นปีท่ี 3 จ าแนกเป็นรายขอ้ โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การตรงต่อเวลาเป็น
ค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นวฒันธรรมการท างาน (  = 4.29, S.D. = 0.85) ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การใช้
ภาษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร ท าให้ฉันรู้สึกอึดอดั  (  = 3.24, S.D. = 0.92)  ระดับสมรรถนะพหุวฒันธรรมของ
นกัศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้นปีท่ี 4 จ าแนกเป็นรายขอ้ โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การตรงต่อเวลาเป็นค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นวฒันธรรมการท างาน (  = 4.43, 
S.D. = 0.80) ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ  การใช้ภาษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร ท าให้ฉันรู้สึกอึดอดั           
(  = 3.11 , S.D. = 0.96) 
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ตารางที ่ 2  การประเมินระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรมดา้นการยอมรับวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน จ าแนก
ตามรายขอ้ (n = 373) 

สมรรถนะ 

ระดบัช้ันปี 

ช้ันปีที ่3 (n = 204) ช้ันปีที ่4 (n = 169) 

 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 
บุคคลสามารถด าเนินชีวิตตามวิถีดั้ งเดิมของตนได้
ถึงแมจ้ะอยูใ่นสงัคมต่างวฒันธรรม 

4.03 0.82 มาก 3.93 0.87 มาก 

ฉนัปรับตวัไดดี้ เม่ืออยูใ่นวฒันธรรมท่ีแตกต่างไปจาก
วฒันธรรมเดิม 

3.88 0.74 มาก 3.75 0.84 มาก 

เม่ือไปเท่ียวต่างประเทศ ฉันจะทักทายเป็นภาษา
ประจ าชาติของประเทศนั้นๆ 

3.48 1.10 มาก 3.62 1.09 มาก 

ฉันถูกหล่อหลอมด้วยพ้ืนฐานทางวฒันธรรมประจ า
ชาติ 

3.76 0.97 มาก 3.61 0.96 มาก 

การเช่ือวา่ท าดียอ่มไดดี้ เป็นเร่ืองไร้สาระ 2.89 1.31 ปานกลาง 2.43 1.40 นอ้ย 
การนบัถืออาวโุสถือเป็นจุดเด่นของชาวอาเซียน 4.25 0.81 มากท่ีสุด 4.22 0.93 มาก

ท่ีสุด 
การกระท าของคนใดคนหน่ึงในสงัคมมกัมีผลต่อเน่ือง
ถึงผูอ่ื้น 

4.08 0.74 มาก 3.97 0.86 มาก 

รวม 3.77 0.52 มาก 3.65 0.59 มาก 
 
จากตารางท่ี  2 พบว่า ระดับสมรรถนะพหุ วัฒนธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้นปีท่ี 3 จ าแนกเป็นรายขอ้ โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การ
นบัถืออาวโุสถือเป็นจุดเด่นของชาวอาเซียน   ( = 4. 25, S.D. = 0.81) ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การเช่ือว่า
ท าดีย่อมได้ดี  เป็นเร่ืองไร้สาระ (  = 2.89, S.D. = 1.31)  ระดับสมรรถนะพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้นปีท่ี 4 จ าแนกเป็นรายข้อ โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ขอ้ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การนับถืออาวุโสถือเป็นจุดเด่นของชาวอาเซียน (  = 4.22, S.D. = 0.93) ส่วนดา้นท่ีมีคะแนน
เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การเช่ือวา่ท าดียอ่มไดดี้ เป็นเร่ืองไร้สาระ (  = 2.43, S.D. = 1.40) 
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ตารางที ่3  การประเมินระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรมดา้นการเขา้ไปมีกิจกรรมร่วมกบัวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรม
ของตน จ าแนกตามรายขอ้ (n = 373) 

สมรรถนะ 

ระดบัช้ันปี 

ช้ันปีที ่3 (n = 204) ช้ันปีที ่4 (n = 169) 

 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 
ฉันพึงใจท่ีจะท างานกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย
ทางความคิด 

4.03 0.74 มาก 3.93 0.90 มาก 

การท างานกบัคนท่ีคิดต่างท าใหง้านเสร็จชา้ 3.41 1.00 มาก 3.31 1.24 ปาน
กลาง 

การรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้นมากไปท าให้ขาด
พลงัการตดัสินใจ 

3.48 1.09 มาก 3.16 1.19 ปาน
กลาง 

การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างวฒันธรรม ท าให้ฉัน
รู้สึกแปลกแยก 

3.28 1.20 ปานกลาง 2.91 1.17 ปาน
กลาง 

ฉันไปเท่ียวประเทศอาเซียน แลว้สามารถใช้
ชีวติในประเทศอาเซียนไดต้ามปกติ 

3.60 0.89 มาก 3.63 0.99 มาก 

เม่ืออยู่ต่างถ่ิน ฉันมักหาโอกาสเข้าไปมีส่วน
ร่วมกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3.68 0.87 มาก 3.87 0.83 มาก 

การผลิตและการบริโภคมีบทบาทในการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมท้องถ่ิน เช่น  การ
รับประทานอาหาร fast food 

3.69 0.87 มาก 3.72 0.89 มาก 

รวม 3.60 0.60 มาก 3.50 0.64 มาก 
 
จากตารางท่ี  3 พบว่า ระดับสมรรถนะพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้นปีท่ี 3 จ าแนกเป็นรายขอ้ โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ฉนัพึงใจท่ีจะท างานกบักลุ่มคนท่ีหลากหลายทางความคิด (  = 4.03, S.D. = 0.74) ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
คือ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างว ัฒนธรรม ท าให้ฉันรู้สึกแปลกแยก (  = 3.28, S.D. = 1.20)  ระดับสมรรถนะ                
พหุวฒันธรรมของนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้นปีท่ี 4 จ าแนกเป็นรายขอ้โดยมีคะแนน
เฉล่ียอยู่ในระดับมาก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ฉันพึงใจท่ีจะท างานกับกลุ่มคนท่ีหลากหลายทางความคิด             
(  = 3.93, S.D. = 0.90) ส่วนด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างวฒันธรรมท าให้ฉันรู้สึก
แปลกแยก  (  = 2.91, S.D. = 1.17) 
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ตารางที ่4  การประเมินระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรมดา้นการตระหนกัถึงคุณค่าวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรม 
 ของตน จ าแนกตามรายขอ้  (n = 373) 

สมรรถนะ 

ระดบัช้ันปี 

ช้ันปีที ่3 (n = 204) ช้ันปีที ่4 (n = 169) 

 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 
การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกท่ีรุนแรง ไม่ได้
รับการยอมรับในสงัคม 
ชาวอาเซียน 

3.67 1.00 มาก 3.58 1.05 มาก 

ฉนัเห็นวา่การอยูร่่วมกนัของคน 
ท่ีมีความหลากหลายทางภาษาและวฒันธรรม
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ เขา้ใจในวฒันธรรมไปพร้อมกบั
การพฒันาตนเอง 

3.87 0.81 มาก 3.87 0.93 มาก 

เส้ือผา้สีด าไม่ควรใชใ้นงานมงคลหรืองานร่ืนเริง 3.65 1.07 มาก 3.58 1.21 มาก 

ฉนัรู้สึกอึดอดัใจเม่ือตอ้งอยูร่่วมกบัเพ่ือนชาวต่างชาติ 3.20 1.03 ปาน
กลาง 

3.20 1.15 ปาน
กลาง 

เม่ือทะเลาะกนัฉนัจะไม่โทษใคร แต่จะถามเหตุผล
เพราะคนต่างวฒันธรรมอาจมีมุมมองท่ีแตกต่างกนั 

3.74 0.90 มาก 3.66 1.02 มาก 

ฉนัคิดวา่วฒันธรรมของฉนัดีกวา่ของต่างชาติ 3.30 1.13 ปาน
กลาง 

3.47 1.11 มาก 

การแต่งกายแต่ละเช้ือชาติแสดง 
ใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 

3.87 0.95 มาก 3.88 1.09 มาก 

รวม 3.62 0.58 มาก 3.61 0.60 มาก 
 
จากตารางท่ี  4 พบว่า ระดับสมรรถนะพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้นปีท่ี 3 จ าแนกเป็นรายขอ้ โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ  
ฉนัเห็นวา่การอยูร่่วมกนัของคนท่ีมีความหลากหลายทางภาษาและวฒันธรรมก่อให้เกิดการเรียนรู้ เขา้ใจในวฒันธรรม
ไปพร้อมกบัการพฒันาตนเอง (  = 3.87, S.D. = 0.81)  และการแต่งกายแต่ละเช้ือชาติแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกนั ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ฉันรู้สึกอึดอดัใจเม่ือตอ้งอยูร่่วมกบัเพ่ือนชาวต่างชาติ (  = 3.20, 
S.D. =1.03) ระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้นปีท่ี 4 
จ าแนกเป็นรายขอ้ โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การแต่งกายแต่ละเช้ือชาติแสดง
ให้เห็นถึงวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั (  = 3.88, S.D. = 1.09) ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ฉันรู้สึกอึดอดัใจ
เม่ือตอ้งอยูร่่วมกบัเพ่ือนชาวต่างชาติ  (  = 3.20, S.D. = 1.15) 
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ตารางที ่5  การประเมินระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรม ดา้นการใหค้วามเคารพต่อวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรม 
 ของตน จ าแนกตามรายขอ้ (n = 373) 

สมรรถนะ 

ระดบัช้ันปี 

ช้ันปีที ่3 (n = 204) ช้ันปีที ่4 (n = 169) 

 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 
ฉนัไม่สนใจศึกษาวฒันธรรมต่างชาติ 3.07 1.11 ปาน

กลาง 
2.98 1.19 ปาน

กลาง 
ชาวอาเซียนสนใจเรียนในมหาวทิยาลยัจากต่างประเทศ 
เพ่ือรับวฒันธรรมใหม่ 

3.57 1.00 มาก 3.72 1.01 มาก 

ฉนัรู้สึกช่ืนชมเม่ือเห็นบุคคลแสดงออกถึงศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินของตน 

3.96 0.83 มาก 4.12 0.85 มาก 

เม่ืออยูต่่างถ่ิน ฉนัยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
นั้น 

3.85 1.01 มาก 3.90 1.06 มาก 

ฉนัไม่อยากฟังขอ้เสนอแนะท่ีแตกต่างจากความคิดเห็นของ
ตนเอง 

3.02 1.27 ปาน
กลาง 

3.09 1.39 ปาน
กลาง 

ฉนัใหค้วามเคารพในสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอนัเป็นท่ีเคารพบูชา
ของชาวต่างชาติดว้ยความเตม็ใจ 

3.99 0.94 มาก 4.07 1.09 มาก 

ฉนัมองวา่ไม่ควรดูถูก ลอ้เลียน ทางภาษาและวฒันธรรม
เม่ืออยูร่่วมกนั 

4.27 0.72 มาก
ท่ีสุด 

4.27 0.86 มาก
ท่ีสุด 

รวม 3.68 0.52 มาก 3.74 0.55 มาก 
 
จากตารางท่ี  5 พบว่า ระดับสมรรถนะพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้นปีท่ี 3 จ าแนกเป็นรายขอ้ โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ฉันมองวา่ไม่ควรดูถูก ลอ้เลียน ทางภาษาและวฒันธรรมเม่ืออยูร่่วมกนั (  = 4.27, S.D. = 0.72) ส่วนดา้นท่ีมีคะแนน
เฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ฉันไม่อยากฟังข้อเสนอแนะท่ีแตกต่างจากความคิดเห็นของตนเอง (  = 3.02, S.D. = 1.27)           
ระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้นปีท่ี 4 จ าแนกเป็นราย
ขอ้ โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ  ฉนัมองวา่ไม่ควรดูถูก ลอ้เลียน ทางภาษาและ
วฒันธรรมเม่ืออยู่ร่วมกัน   (  = 4.27  , S.D. = 0.86) ส่วนด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ  ฉันไม่สนใจศึกษา
วฒันธรรมต่างชาติ  (  = 2.98, S.D. = 1.19) 
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ตารางที ่6  เปรียบเทียบความแตกต่างระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรมของ นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามระดบัชั้นปี (n = 373) 

สมรรถนะ 

ระดบัช้ันปี 

ช้ันปีที ่3 (n = 204) ช้ันปีที ่4 (n = 169) 
ค่า t 

P-
value  S.D.  S.D. 

ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีต่างจาก
วฒันธรรมของตน 

3.90 0.51 3.95 0.52 -.981 .327 

การยอมรับวฒันธรรมท่ีต่างจาก
วฒันธรรมของตน 

3.77 0.52 3.65 0.59 2.134 .043* 

การเขา้ไปมีกิจกรรมร่วมกบัวฒันธรรมท่ี
ต่างจากวฒันธรรมของตน 

3.60 0.60 3.50 0.64 1.443 .150 

การตระหนกัถึงคุณค่าวฒันธรรมท่ีต่าง
จากวฒันธรรมของตน 

3.62 0.58 3.61 0.60 .120 .905 

การใหค้วามเคารพต่อวฒันธรรมท่ีต่างจาก
วฒันธรรมของตน 

3.68 0.52 3.74 0.55 -1.063 .288 

รวม 3.71 0.44 3.69 0.46 .473 .637 
 
จากตารางท่ี 6 พบวา่ ความแตกต่างของคะเฉล่ียสมรรถนะพหุวฒันธรรมของนกัศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้นปีท่ี 3 และ 4 ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัส่วนในแต่ละดา้นพบวา่ นกัศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 มีสมรรถนะพหุวฒันธรรมดา้นการยอมรับวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน แตกต่าง
ไปจากนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผลการวจิยั 

1. การประเมินระดับสมรรถนะพ หุ วัฒนธรรมของนัก ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสต ร์  ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ระดบัการประเมินสมรรถนะพหุวฒันธรรมทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีต่างจาก
วฒันธรรมของตน ดา้นการยอมรับวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน ดา้นการเขา้ไปมีกิจกรรมร่วมกบัวฒันธรรมท่ี
ต่างจากวฒันธรรมของตน   ดา้นการตระหนักถึงคุณค่าวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน และดา้นการให้ความ
เคารพต่อวฒันธรรม   ท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน พบวา่ ระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรมในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่มีความตอ้งการไปท างานต่างประเทศซ่ึงจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ 
มีการติดต่อส่ือสารกบับุคคลหลาย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาและวฒันธรรมท่ีมีการเคล่ือนยา้ยวฒันธรรมและผูค้นไปมาใน
ทั่วโลกอย่างกวา้งขวาง จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ การยอมรับวฒันธรรม การเขา้ไปมีกิจกรรม
ร่วมกบัวฒันธรรม การตระหนกัถึงคุณค่าวฒันธรรม และการให้ความเคารพต่อวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน 
เพื่อสร้างความเขา้ใจในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ยอมรับและอยูร่่วมกนัได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
พิชาย  (2555) กล่าวว่า พหุวฒันธรรมเน้นการยอมรับ การอยู่ร่วมกัน และการบูรณาการของความหลากหลาย             
ทางวฒันธรรมของแต่ละชนชาติภายในประเทศเดียวกัน เช่นเดียวกับ Ostwald (2010) ท่ีมีความเห็นว่าสมรรถนะ
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วฒันธรรมเป็นความสามารถท่ีจะเขา้ใจคุณค่า ความเช่ือ ค่านิยมและวิถีชีวิตของกลุ่มคน คุณลกัษณะดงักล่าวนับวา่มี
ความส าคญัเพราะเป็นการสะทอ้นมิติแนวคิด ความเช่ือ เก่ียวกบัเช้ือชาติ ภาษา เพศวถีิ อาย ุสถานะทางสังคม การศึกษา 
อนัเป็นปัจจยัท่ีช่วยลดปัญหา ความขดัแยง้ ความแตกแยกในสังคม การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมือง เศรษฐกิจ 
การศึกษาและประวติัศาสตร์โดยใชโ้ครงสร้างของกลุ่มชน เช้ือชาติ ลกัษณะครอบครัว เพศ ภาษา ศาสนา บทบาททาง
เพศ ตลอดจนพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ สอดคลอ้งกบั  ศิริพนัธ์ุ และคณะ (2551) ไดท้ าการศึกษาสมรรถนะทางวฒันธรรมการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า ระดบัสมรรถนะทางวฒันธรรมด้านความรู้
เก่ียวกับวฒันธรรม ด้านการตระหนักรู้เก่ียวกับวฒันธรรม  ด้านทักษะเก่ียวกับวฒันธรรม   ด้านการมีปฏิสัมพนัธ์
เก่ียวกบัวฒันธรรม และดา้นความปรารถนาเก่ียวกบัวฒันธรรม   อยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นเดียวกบัผลการวจิยัของ สุวรี 
และคณะ (2559) ท่ีท าการศึกษาสภาพ  สมรรถนะพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
และสาขาการท่องเท่ียวของประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ พบว่า 
สมรรถนะพหุวฒันธรรมของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

2. เป รี ยบ เที ยบข้อมู ลระดับสมรรถนะพหุ วัฒนธรรมระหว่างนั กศึ กษาคณะวิศวกรรมศาสตร์                                  
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือระดับชั้ นปีท่ี 3 และ 4 ผลการวิจัยพบว่า ด้านความรู้เก่ียวกับวฒันธรรมท่ีต่างจาก  
วฒันธรรมของตน ดา้นการเขา้ไปมีกิจกรรมร่วมกบัวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน  ดา้นการตระหนกัถึงคุณค่า
วฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน และด้านการให้ความเคารพต่อวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน                              
ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก นกัศึกษามีภูมิหลงัไม่แตกต่าง
กนัมากโดยมีเพียงชั้นปีเรียนเท่านั้นท่ีแตกต่างกนัซ่ึงอาจเป็นผลให้นักศึกษาไดรั้บประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึนตามชั้นปี               
ในดา้นการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ ศิริพนัธ์ุ  และคณะ 
(2551) ไดศึ้กษาสมรรถนะทางวฒันธรรมการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า  
ระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรมด้านความ รู้ เก่ียวกับวัฒนธรรม  ด้านการตระหนัก รู้ เก่ียวกับวัฒนธรรม                          
ดา้นทกัษะเก่ียวกับวฒันธรรม ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์เก่ียวกับวฒันธรรม และดา้นความปรารถนาเก่ียวกบัวฒันธรรม     
อยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างระดับชั้นปีท่ี 3 และระดับชั้นปีท่ี 4 พบว่าระดับสมรรถนะ         
ทางวฒันธรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้ นปีท่ี 4 สูงกว่าชั้ นปีท่ี 3 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 56.42  
เช่นเดียวกบั  ซาเกน เซ็นเล็คและมาร์ซอฟ (2005 อา้งถึงในศิริพนัธ์ุ  และคณะ, 2551) ศึกษาสมรรถนะ ทางวฒันธรรม  
ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1 จ านวน 88 คน และนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 4  จ านวน 121 คน  อาจารยพ์ยาบาล  
จ านวน 51 คน ท่ีวิทยาลยัพยาบาลของมหาวิทยาลยัเคนท์สเตท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่  มีความสัมพนัธ์ทางบวก
ระหว่างคะแนนสมรรถนะทางวฒันธรรมกับตัวแปรพ้ืนฐานภูมิหลัง การมีประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศ 
หลกัสูตรท่ีมีเน้ือหาทางวฒันธรรมและระดบั  ชั้นปี โดยระดบัสมรรถนะทางวฒันธรรมของนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ชั้นปีท่ี 4 จะมีมากกว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี1สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  รีเวส  เบรนแนน และคอทเตอร์ (2008    
อา้งถึงใน ศิริพนัธ์ุ , 2551) ท่ีพบวา่ ระดบัชั้นปีท่ีสูงข้ึนมีความสมัพนัธ์กบัระดบัสมรรถนะทางวฒันธรรม   

แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีสมรรถนะพหุวฒันธรรมดา้นการยอมรับวฒันธรรมท่ีต่าง
จากวฒันธรรมของตน แตกต่างไปจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เน่ืองจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีอายนุอ้ยกวา่ ความยืดหยุน่ในการเรียนรู้การปรับตวั ในการด าเนินชีวิตให้มีความพร้อมท่ี
จะเรียนรู้เขา้ใจชนชาติอ่ืนมากกว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สอดคลอ้งแนวคิดของ (Campinha - Bacote, 1999; Suh, 2004; 
Giger et al., 2007) กล่าวว่า คุณสมบัติของบุคคลท่ีมีสมรรถนะทางวฒันธรรม คือ การรับรู้และตระหนักเก่ียวกับ
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วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของบุคคล การยอมรับและการเคารพในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ความสามารถประเมินตนเองและ
ประเมินผูอ่ื้นเก่ียวกบัประเด็นทางวฒันธรรม ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมและการดูแลสุขภาพของวฒันธรรมเฉพาะทกัษะ
ในการติดต่อส่ือสาร การปรับการบริการให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเช่ือ ค่านิยมและบริบททางวฒันธรรมของ
ผูรั้บบริการท่ีมีความแตกต่างจากตนเองในส่วนของดา้นอ่ืนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ด้านความรู้เกีย่วกบัวฒันธรรมทีต่่างจากวฒันธรรมของตน 
ผลก ารวิ จัย  พ บ ว่ า  ส ม รรถน ะด้ าน ความ รู้ เก่ี ยวกับ วัฒ น ธรรม ท่ี ต่ างจ าก วัฒ น ธรรมของตน                               

ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้ นปี ท่ี  3 และ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก                      
มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.90 และ 3.95 ตามล าดบั อธิบายไดว้า่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีต่างจาก
วฒันธรรมของตนสูงกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีประเด็นของค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเดียวกนั                
คือ การตรงต่อเวลาเป็นค่านิยมท่ีพึงประสงค์ในวฒันธรรมการท างาน มีระดับสมรรถนะมากท่ีสุดและการใช้
ภาษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร ท าให้ฉันรู้สึกอึดอดั มีระดบัสมรรถนะนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากการตรงต่อเวลาเม่ือทุกคน
ท่ีมาท างานร่วมกนัต่างก็มีความแตกต่างในเร่ืองของวฒันธรรมความเป็นอยู่ ต่างเช้ือชาติ ต่างศาสนา แต่ส่ิงท่ีจะท าให ้
การท างานมีประสิทธิภาพและไม่มีปัญหา คือ ความตรงต่อเวลาซ่ึงเป็นวินยัท่ีทุกคนในสังคมท่ีอยูร่่วมกนัจะตอ้งปฏิบติั
ตามโดยเคร่งครัด ส่วนการใชภ้าษาองักฤษนั้น เน่ืองจากส่วนใหญ่ใชภ้าษาไทยในการติดต่อส่ือสารจึงท าให้เม่ือตอ้งใช้
ภาษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารจึงรู้สึกอึดอดัและไม่มัน่ใจในการพดูเท่าท่ีควร 

ดา้นการยอมรับวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน 
ด้านการยอมรับวฒันธรรมทีต่่างจากวฒันธรรมของตน 
ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะด้านการยอมรับวัฒนธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตนของนักศึกษา               

คณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้นปีท่ี 3 และ 4 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ  
3.77 และ 3.65   ตามล าดบั อธิบายไดว้า่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีการยอมรับวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตนสูงกวา่
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีประเด็นของค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเดียวกนั คือ การนบัถืออาวโุสถือ
เป็นจุดเด่นของชาวอาเซียน มีระดับสมรรถนะมากท่ีสุด และ การเช่ือว่าท าดีย่อมได้ดี เป็นเร่ืองไร้สาระ  มีระดับ
สมรรถนะนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากคนไทยหรือประชากรในกลุ่มอาเซียนยงัคงยึดถือเร่ืองความอาวโุสกนัอยู ่จึงท าให้ค่านิยม
น้ีเป็นจุดเด่นท่ีควรรักษาไวเ้พราะความเคารพผูท่ี้อาวุโสกว่าจะท าให้ผูอ้าวุโสมีความเมตตาต่อผูท่ี้อาวุโสน้อยกว่า       
ส่วนความเช่ือท่ีวา่ท าดีย่อมไดดี้เป็นเร่ืองไร้สาระนั้น คนส่วนใหญ่เช่ือวา่ท าดียอ่มไดดี้ ถือเป็นเร่ืองจริงไม่ไดเ้ป็นเร่ือง  
ไร้สาระ 

การเข้าไปมกีจิกรรมร่วมกบัวฒันธรรมทีต่่างจากวฒันธรรมของตน 
ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะด้านการเข้าไปมีกิจกรรมร่วมกับวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน           

ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้ นปี ท่ี  3 และ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก                      
มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั  3.60 และ 3.50   ตามล าดบั อธิบายไดว้่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 เขา้ไปมีกิจกรรมร่วมกบัวฒันธรรม    
ท่ีต่างจากวฒันธรรมของตนสูงกว่านักศึกษาชั้ นปีท่ี 4 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีประเด็นของค่าเฉล่ีย               
อยู่ในระดบัเดียวกนั คือ ฉันพึงใจท่ีจะท างานกบักลุ่มคนท่ีหลากหลายทางความคิด มีระดบัสมรรถนะมากท่ีสุด และ    
การเขา้ร่วมกิจกรรม  ต่างวฒันธรรม ท าให้ฉันรู้สึกแปลกแยก  มีระดบัสมรรถนะนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากการท างานร่วมกนั
คนท่ีมีวฒันธรรมต่างกันท าให้บุคคลไดเ้รียนรู้หลายๆ อย่างทั้ งดา้นประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ ส่วนการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างวฒันธรรมท าให้ฉันรู้สึกแปลกแยก อาจเป็นเพราะว่าเม่ือเรามีทัศนคติ ความเช่ือและวฒันธรรม หรือ     
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ความเป็นอยูอี่กแบบหน่ึงเม่ือตอ้งไปเขา้ร่วมกบับุคคลท่ีมีทศันคติ ความเช่ือและวฒันธรรมอีกแบบหน่ึง จึงท าให้รู้สึก
แปลกแยก เน่ืองจากเราตอ้งปรับตวัเขา้หากนั และหากคนอีกกลุ่มมีจ านวนมากจึงท าให้เรารู้สึกแปลกแยกหรือดอ้ยกวา่  
ก็เป็นได ้

การตระหนักถงึคุณค่าวฒันธรรมทีต่่างจากวฒันธรรมของตน 
ผลการวิจัย  พบ ว่า สมรรถนะการตระหนั ก ถึ งคุณค่ าว ัฒ นธรรม ท่ี ต่ างจากวัฒนธรรมของตน                          

ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้ นปี ท่ี  3 และ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก                        
มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั  3.62 และ 3.61 ตามล าดบั อธิบายไดว้า่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 การตระหนกัถึงคุณค่าวฒันธรรมท่ีต่าง
จากวฒันธรรมของตนสูงกว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 4 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีความเห็นว่า              
การแต่งกายแต่ละเช้ือชาติแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากแต่ละวฒันธรรมจะมีการแต่งกายท่ีแตกต่าง
กนัตามประเพณีและวฒันธรรมของแต่ละพ้ืนท่ีนั้นๆ ส่วนนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีความเห็นว่า การอยู่ร่วมกันของคน           
ท่ีมีความหลากหลายทางภาษาและวฒันธรรมก่อให้เกิดการเรียนรู้ เขา้ใจในวฒันธรรมไปพร้อมกบัการพฒันาตนเอง 
รองลงมาถึงจะเป็นเร่ืองของการแต่งกาย ส่วนประเด็น ท่ี มีระดับสมรรถนะน้อยท่ี สุด คือ ฉัน รู้สึกอึดอัดใจ                    
เม่ือต้องอยู่ร่วมกับเพ่ือนชาวต่างชาติ เน่ืองจากการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนชาวต่างชาตินั้ น ท าให้ต้องปรับตัวร่วมกัน       
หลายอยา่ง ไม่วา่จะเป็นภาษาท่ีใชพู้ดคุยสนทนาร่วมกนั ความเป็นอยู ่การรับประทานอาหาร ความคิด ทศันคติ หรือ
วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือยอ่มแตกต่างกนั จึงท าใหเ้ม่ือมาอยูร่่วมกนัคนท่ีปรับตวัไม่ไดเ้กิดความรู้สึกอึดอดัใจได ้
 การให้ความเคารพต่อวฒันธรรมทีต่่างจากวฒันธรรมของตน 

ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะด้านการให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมท่ีต่ างจากวัฒนธรรมของตน                          
ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้ นปี ท่ี  3 และ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก                         
มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.68  และ 3.74 ตามล าดบั อธิบายไดว้า่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ให้ความเคารพต่อวฒันธรรมท่ีต่างจาก
วฒันธรรมของตนสูงกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีประเด็นของค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
คือ ฉันมองว่าไม่ควรดูถูก ลอ้เลียน ทางภาษาและวฒันธรรมเม่ืออยู่ร่วมกัน มีระดับสมรรถนะมากท่ีสุด เน่ืองจาก        
การท างานร่วมกนัระหวา่งบุคคลท่ีต่างมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ควรให้ความเคารพวฒันธรรม ภาษา ของบุคคลนั้นๆ 
ดว้ย ไม่ควรเอามาดูถูกหรือลอ้มเลียนในทางเส่ือมเสียได ้ส่วนความเห็นท่ีมีระดบัสมรรถนะนอ้ยท่ีสุด นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
มีความเห็นวา่ ฉนัไม่อยากฟังขอ้เสนอแนะท่ีแตกต่างจากความคิดเห็นของตนเอง อาจจะเพราะวา่อายยุงันอ้ย การเช่ือใน
ความคิดเห็นของตนก็ย่อมมากจึงอาจจะท าให้ไม่อยากรับฟังความคิดเห็นของผู ้อ่ืนท่ีมีความคิดเห็นแตกต่าง                 
ไปจากตนเอง ส่วนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีความเห็นวา่ ฉนัไม่สนใจศึกษาวฒันธรรมต่างชาติ เน่ืองจากอาจคิดวา่เป็นเร่ืองท่ี          
ไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเร่ืองวฒันธรรมของต่างชาติ หรือตอ้งปรับตวัในการท างานร่วมกบัคนต่างชาติต่างวฒันธรรม 
และการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเป็นผลให้เกิดการยอมรับวฒันธรรมท่ีต่างไปจากของตนสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ Queensland Health (2010) กล่าวว่า สมรรถนะทางวฒันธรรมเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง         
ของบุคคลเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความสามารถในการปฏิบติังานเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพบนความแตกต่างทางวฒันธรรม   

 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลจากการ ศึกษาระดับสมรรถนะพ หุ วัฒนธรรมของนัก ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสต ร์ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจากผูต้อบแบบสอบถาม  
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือระดบัชั้นปีท่ี 
3 และ 4  ปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้ งหมด  5  มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลยันครพนม  จ านวนทั้งส้ิน 373  คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 70.80   มีอายุระหว่าง 20-24 ปี มีสัญชาติไทยและเช้ือชาติไทยทุกคน ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.50 ส่วนใหญ่ศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 54.7 และ ชั้นปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 45.3 
ส่วนความตั้งใจไปท างานต่างประเทศ มีความตั้งใจไปและยงัไม่ไดต้ดัสินใจ มีจ านวน 169 เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 45.3                

2. ผ ล ก าร ศึ ก ษ าร ะดั บ ส ม ร รถน ะพ หุ วัฒ น ธ รรม ข อ งนั ก ศึ ก ษ าคณ ะวิ ศ วก รรม ศ าส ต ร์                                               
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชั้นปีท่ี 3 และ 4 ค่าเฉล่ีย ( = 3.71 และ 3.69 ตามล าดบั)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่   ทั้งสอง
ชั้นปีมีสมรรถนะพหุวฒันธรรมเหมือนกันดงัน้ี สมรรถนะพหุวฒันธรรมท่ีมีค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด คือ ดา้นความรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน ( = 3.90 และ 3.95 ตามล าดบั) ส่วนสมรรถนะพหุวฒันธรรมท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
คือ ดา้นการเขา้ไปมีกิจกรรมร่วมกบัวฒันธรรมท่ีต่างจากวฒันธรรมของตน ( = 3.60 และ 3.50 ตามล าดบั)  โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัสมรรถนะพหุวฒันธรรมระหวา่งนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์    
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือระดับชั้นปีท่ี 3 และ 4 ในภาพรวมพบว่า ระดับสมรรถนะพหุวฒันธรรมของนักศึกษา       
ชั้นปีท่ี 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3                       
มีสมรรถนะพหุวฒันธรรมด้านการยอมรับวฒันธรรมท่ีต่างจากวัฒนธรรมของตน แตกต่างไปจากนักศึกษา                        
คณะวศิวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติั 
  ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ สมรรถนะพหุวฒันธรรมรายดา้นของนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 
4 บางดา้น ยงัมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ชั้นปีท่ี 3 ดงันั้น ควรมีการจดัอบรม/สมัมนา/ประชุมทางวชิาการ ท่ีมีเน้ือหาทาง
วฒันธรรม การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ท่ีทนัต่อสถานการณ์โลกปัจจุบนั และภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เพื่อให้
นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์เม่ือเรียนจบแลว้สามารถน าความรู้เก่ียวกบัสมรรถนะพหุวฒันธรรมไปประยกุตใ์ชใ้น
การท างานและประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียนได ้
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 

2.1   ควรมีการน าเคร่ืองมือแบบสอบถามสมรรถนะทางพหุวฒันธรรมของคณะวศิวกรรมศาสตร์ท่ีใชใ้น
การวิจัยในคร้ังน้ี  ไปพัฒนาให้ เป็นเคร่ืองมือมาตรฐานและเป็นสากล เพ่ือสามารถน าไปใช้ได้กับนักศึกษา                   
คณะวศิวกรรมศาสตร์ทัว่ประเทศ 

2.2   ควร มีการท าก ารศึกษ าปั จจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่ อสมรรถนะพ หุ วัฒนธรรมของนั ก ศึ กษ า                       
คณะวศิวกรรมศาสตร์ เพ่ือน าไปเป็นขอ้มูลพฒันาสมรรถนะพหุวฒันธรรมของนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ต่อไป 
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