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This research used a sequential multiple - method research design. The purposes of this
research were as follows: (1) to examine the causal model and to identify significant causal variables that
could affect cultural competence and cultural care behavior among professional nurses according to the
empirical data; and (2) the effectiveness of the cultural competence enhancement program using
experiential learning on cultural care behavior among nurses who working at international hospitals in
Bangkok. This study consisted of two research phases. In the first phase, the samples consisted of four
hundred and fifty one registered nurses and proportional stratified random sampling was used. In the
second phase, the participants consisted of forty-two registered nurses and used purposive sampling. The
data were collected using a point rating scale-based questionnaire with a reliability of 0.90 to 0.96. This
study analyzed structural equation model analysis, MANCOVA and a Repeated Measure ANOVA was
applied. The results showed that the assumption of the causal relationship model fit with the empirical data
SRMR = 0.078, RMSEA = 0.072, GFI = 0.97, NFI = .97, CFI = 0.97; the proportion of chi-square devide by
degree of freedom = 3.35. The variables that had a direct effect on cultural care behavior included cultural
competence and perceived organizational support coefficients of 0.63 and 0.11. The variables with a direct
effect on cultural care behavior were cultural attitudes and the cultural experience coefficients of 0.55 and
0.14. It was found that the effectiveness of the cultural competence enhancement program on exp eriential
learning on cultural care behavior. The results found that the comparison between the mean scores and the
cultural competence scores after finishing the program and a follow-up after one month, the experimental
group scores was higher than the control group scores. However, a comparison between the mean scores of
the cultural care behavior of the experimental group were not different from that of the control group after
finishing the program, However, after one month of follow-up, it was found that the experimental group score
was higher than the control group score.

Keyword : Program, Cultural Competence, Experiential Learning, Cultural Care Behavior, Nurses
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โพธิ์ สถ ที่ ช่ วยกรุ ณ าให้ คาแนะน าและแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งในงานวิจัยและให้ กาลัง ใจแก่ ผ้ ูวิ จัยมาโดยตลอด และ
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ขอขอบคุณพี่และเพื่อนในสถาบันทาให้ ผ้ วู ิจยั สามารถผ่านพ้ นอุปสรรคและตลอดจนการดาเนินการวิจัย
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ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
รัฐบาลได้ ประกาศนโยบายให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เพื่อเป็ นกลไก
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต และผลักดันการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ แก่ การต่อยอด
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศกั ยภาพ ในด้ านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ ้น จากการ
ขยายตัวของกลุม่ สินค้ าและธุรกิจบริ การสุขภาพ ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่จะนาประเทศไทย
เข้ าสู่ Thailand 4.0 ที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรมซึ่งมีความสอดคล้ องตามร่างยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
ด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่งขันและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ด้ านการสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
บริ ก ารทางการแพทย์ ) ประกอบกับ แผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาประเทศไทยให้ เป็ น ศูน ย์ ก ลาง
สุขภาพนานาชาติ (Medical hub) ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2560 – 2569) ทัง้ 4 ผลผลิตหลัก ได้ แก่
1) ศูนย์กลางบริ การเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 2) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ 3) ศุนย์กลางบริการวิชาการ
และงานวิ จัย และ 4) ศูน ย์ ก ลางยาและผลิต ภัณ ฑ์ สุข ภาพ เพื่ อให้ มี ก ารสร้ างมูล ค่าเพิ่ ม ของ
อุตสาหกรรมสุขภาพ สามารถสร้ างรายได้ ใ ห้ กับ ประเทศไทย และส่งผลให้ ป ระเทศไทยมีขี ด
ความสามารถในด้ านบริ การสุขภาพ เพื่อแข่งขันในเวทีโลกได้ อย่างแท้ จริ ง(กรมสนับสนุนสุขภาพ,
2560) ประเด็นที่สาคัญอีกประการหนึ่งการเปิ ดเศรษฐกิจเสรีอาเซียนเพื่อก่อให้ เกิดการร่วมมือใน
การขับ เคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการดาเนิ นทางธุรกิ จ ของประชาคมอาเซี ย นที่เป็ น สังคมพหุ
วัฒนธรรม ที่ เกิดจากการรวมตัวกัน 10 ประเทศสมาชิ กประกอบด้ วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ กัมพูชา และบรูไน โดยประเทศไทยรับผิดชอบด้ านการ
ท่องเที่ ยวและสาขาการบิ น รัฐบาลไทยจึงมีน โยบายให้ ก ารสนับ สนุนการท่องเที่ ยวเชิ งสุขภาพ
(สาริกา ค้ าสุวรรณ และรสชงพร โกมลเสวิน, 2557 อ้ างถึงใน ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2555ก)
ในช่วงหลายปี ที่ ผ่านมาธุรกิ จการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์และธุรกิ จ เกี่ ย วกับการดูแล
รักษาสุขภาพเติบโตขึ ้นสูงมาก ประกอบกับการเดินทางไปในที่ตา่ งๆ มีความสะดวกสบายมากขึ ้น
รวมทังการติ
้
ดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้ เศรษฐกิจเชิงสุขภาพ มีแนวโน้ มเติบโต
โดยเฉพาะตลาดการท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุข ภาพ โดยในปี 2559 มี มูล ค่าประมาณ 569.6 พัน ล้ า น
ดอลลาร์ สหรัฐ และมีแนวโน้ มได้ รับ ความนิ ย มอย่ างต่อเนื่ องโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชี ย
แปซิฟิก จึงถือเป็ นโอกาสที่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคจะสามารถสร้ างรายได้ สร้ างงาน สร้ างอาชีพ
จากธุรกิ จ การดูแลรัก ษาสุขภาพ รวมถึ งธุรกิ จ และบริ ก ารที่ เกี่ ย วเนื่ อง โดยมีป ระเทศสาคัญ ใน
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ภูมิภาคที่ มีศกั ยภาพในการแข่งขัน และประกาศจะเป็ นศูน ย์ก ลางบริ การสุขภาพของเอเชี ยเช่น
สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ อิน เดีย และประเทศไทย เหตุผลที่ นาประเทศไทยไปสู่ความสาเร็จ
เนื่องจากมีข้อดี1) ด้ านคุณ ภาพการรักษามีแพทย์ที่ มีความเชี่ ยวชาญสามารถรักษาได้ เช่น การ
ผ่าตัดแปลงเพศ การผ่าตัดเสต็มเซลล์ และโรคที่มีปัญหาซับซ้ อน เช่น มะเร็ง โรคเลือด โรคหลอด
เลื อ ดสมอง เป็ น ต้ น 2) การบริ ก ารที่ เ ป็ นมิ ต รของคนไทย และ 3) ราคาสมเหตุส มผล หาก
เปรี ยบเทียบประเทศในกลุม่ อาเซียนที่สามารถเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ ได้ แก่ ไทย สิงคโปร์
และอินเดียนัน้ คุณภาพในการรักษามีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีระดับเดียวกัน แต่
เปรีย บเทียบราคาการรักษาในไทยมีราคาถูก กว่า ทาให้ มีจ านวนผู้ป่วยมารักษาในประเทศไทย
มากกว่า ส่วนใหญ่เป็ นชาวอาหรับเนื่องจากการขยายเวลาของวีซ่าในการเข้ าประเทศจาก 30 วัน
เป็ น 90 วัน ซึ่งจะเข้ ามารับ การรักษาโรคที่รัก ษายาก เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนลิ ้นหัวใจ การผ่าตัด
หลอดเลือดเลี ้ยงหัวใจ การเปลี่ย นตับ เป็ นต้ น นอกจากนี ป้ ระเทศสหรัฐ อเมริ ก า ญี่ ปุ่น สหราช
อาณาจักร และออสเตรเลียเข้ ามารับการรักษาโรคกระดูกและข้ อ การผ่าตัดหัวใจ ศัลยกรรมเสริ ม
ความงามพลาสติก และทันตกรรม ตามลาดับ โดยเฉลี่ยการบริ การทางการแพทย์แก่ชาวต่างชาติ
จะเพิ่ ม ขึน้ อัต ราสูงถึ งร้ อยละ 10 ต่อปี (ปราโมทย์ นิ ล เปรม, 2558; สมาคมการท่ องเที่ ย วเชิ ง
การแพทย์ไทย, 2555)
การพั ฒ นาประเทศไทยให้ เป็ น ศูน ย์ ก ลางสุข ภาพนานาชาติ ในปี 2017 รายงานว่า
โรงพยาบาลและคลินิ ก ผ่านการรับ รองมาตรฐานจากองค์ก ร Joint Commission International
(JCI) ทัง้ หมด 61 แห่ง นอกจากนีย้ ังมี การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลในระดับสากลจาก DNV
GL (ดีเอ็นวี จีแอล) ที่เป็ นที่ยอมรับกันในระดับสากล เป็ นองค์กรผู้นาด้ านการให้ บริ การด้ านดูแล
สุขภาพพัฒนาสู่ความเป็ น เลิศ (ข้ อมูลจากกรมสนับสนุน บริ ก ารสุขภาพ, 2560) ซึ่งช่วยผลักดัน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโรงพยาบาลระดับสากลที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกใน
ประเทศไทยมีโรงพยาบาลเอกชนชัน้ นาหลายแห่งที่ให้ บริ การผู้ป่วยต่างชาติ ได้ แก่ โรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ โรงพยาบาลสมิติเวช กลุม่ โรงพยาบาลพญาไท กลุม่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาล
บีเอ็นเอช (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2560) ดังนันบุ
้ คลากรทางการแพทย์จึงต้ องมีสมรรถนะใน
การดูแลผู้ป่วยที่เดินทางมารับบริการดูแลรักษาซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งพยาบาล
เป็ น หนึ่งในที มบุค ลากรทางการแพทย์ ที่ใ ห้ ก ารดูแลผู้ป่วยต่างชาติมากขึน้ ท าให้ พยาบาลต้ อง
พัฒ นาตนเองให้ มีคณ
ุ ลัก ษณะที่เหมาะสมพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ความสามารถในการดูแล
ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม (บุษบง วิเศษพลชัย, 2556)

3

3143273375

SWU iThesis gs571150048 dissertation / recv: 19122562 15:20:24 / seq: 182

สังคมพหุวฒ
ั นธรรมจากการเปลี่ยนแปลงด้ านประชากรต่างชาติจากการเดินทางย้ ายถิ่น
มาทางาน ศึกษาต่อ ท่องเที่ยว เดินทางเพื่อมารับบริการทางการแพทย์ ทาให้ ประเทศไทยของเรามี
ประชากรหลายหลายเชื อ้ ชาติมารวมกัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนามาสู่ก ารดูแลเชิ ง
วัฒนธรรม (Cultural care diversity) ไลนินเจอร์ เชื่อว่าการดูแลเชิงวัฒนธรรมจะเป็ นแนวทางใน
การตัดสินใจและปฎิบตั ิการพยาบาลได้ อย่างเป็ นองค์รวม สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ป่วยที่
มีห ลากหลายทางวัฒ นธรรม (Leininger, 2001,p 47) พยาบาลต้ องเรี ย นรู้และเข้ าใจในความ
หลากหลายวัฒนธรรมนี ้เพราะค่านิยมทางวัฒนธรรมมีความสาคัญในการกาหนดวิธีการดูแลและ
แนวทางการดูแลรักษาที่แตกต่างกันอันจะนามาสู่ความผาสุกของผู้รับบริ การ (Well- being) ไล
นินเจอร์ (Leininger,1991: 120) เน้ นให้ เห็นว่าพยาบาลไม่ได้ เป็ นเพียงผู้ที่เป็ นสื่อประสานแต่ต้อง
เป็ นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรมและปั จจัยที่มีอิท ธิพลต่อความต้ องการและวิถีชีวิต (Darnell,
2015) ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มีพยาบาลมาจากต่างประเทศเข้ ามาทางาน ทาให้
เกิ ดความแตกต่างด้ านความเชื่ อ ค่านิ ยม และการปฎิบัตินามาสู่ความเข้ าใจที่ผิดพลาด ความ
ขัดแย้ ง และการดูแลที่ไม่เหมาะสม ในประเทศไทยพยาบาลต้ องให้ บริการชาวต่างชาติเช่น อาหรับ
พม่า กัมพูชา จีน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เป็ นต้ น พยาบาลต้ องปรับการดูแลให้ สอดคล้ องกับความเชื่อ
ด้ านสุขภาพของผู้ป่วย ดังการศึกษาเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยหลังคลอดชาวจีนของอารี ชีวเกษมสุข
(2556) ในการปรับ เปลี่ย นการดูแลผู้ป่วยหญิ งหลังคลอดให้ สอดคล้ องกับ ความเชื่ อของผู้ป่วย
ความเชื่อเดิมแม่สามีจะห้ ามอาบนา้ ให้ เช็ดตัวด้ วยนา้ ร้ อน ให้ ทานอาหารรสร้ อน เช่น นา้ ขิง โดย
ห้ ามล้ างมือล้ างเท้ า เป็ นต้ น พยาบาลควรเจรจาต่อรองปรับเปลี่ยนแบบแผนการดูแลของหญิงหลัง
คลอดให้ เหมาะสม เช่น ให้ รักษาร่างกายให้ อบอุ่น และอาบนา้ สระผมได้ เมื่อร่างกายมีเหงื่อไคล
ตามความเหมาะสมกับอุณหภูมิของอากาศในแต่ละวัน ให้ ดื่มน ้ามากขึ ้น และรับประทานอาหารให้
ครบ 5 หมู่ใ นปริ ม าณที่ เพี ย งพอ เป็ นต้ น นอกจากนี ย้ ัง มี ก ารศึก ษาเกี่ ย วกั บ สมรรถนะด้ า น
วัฒนธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายและผู้ป่วยในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ (กนกวรรณ โภ
คา, 2552; ศิ ริพัน ธุ์ ศิ ริพัน ธุ์และคณะ, 2551) จะเห็น ว่าพยาบาลมีความจ าเป็ น ที่ ต้องมีความรู้
เกี่ยวกับปัจจัยด้ านวัฒนธรรมของผู้ป่วยแต่ละคนและกลุม่
การพัฒนาเป็ นผู้ที่มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ซึ่ง
ทฤษฎี ก ารดู แ ลเชิ ง วั ฒ นธรรมของไลนิ นเจอร์ (Leininger,1991: 120; Saca – Hazboun &
Glennon, 2011) เป็ นทฤษฎีการพยาบาลทฤษฎีแรกที่เน้ นจุดเด่นด้ านวัฒนธรรม เพื่อเป็ นแนวทาง
สาหรับพยาบาลในการตัดสินใจและปฏิบตั ิการพยาบาลให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรม และระบบการ
ดูแลผู้ป่วยด้ วยการสอน การฝึ กทักษะ และการส่งต่อให้ ได้ รับการดูแลจากบุคลากรวิชาชี พ เพื่อการ
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มีสขุ ภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ ระบบการดูแลของผู้ป่วย ซึ่งมีไลนิงเจอร์แสดงไว้ ในแบบจาลองพระ
อาทิ ต ย์ ขึน้ (Sunrise model) ซึ่ งเป็ น มิ ติม หภาคและระบบนิ เวศทางสังคมและวัฒ นธรรม ซึ่ ง
ประสานเป็ นโครงสร้ างทางสัง คมวัฒ นธรรมที่ มี ปั จ จั ย ที่ สัม พั น ธ์ กั น (Cultural and Social
structure dimension) และมีอิท ธิพลต่อพฤติก รรมของบุคคลในบริ บทสิ่งแวดล้ อมที่ ต่างกันเพื่ อ
ตอบสนองความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีคณ
ุ ภาพ เข้ าถึง และการเท่าเทียมกันเป็ นสิ่งสาคัญ
ในกรอบวงนอกของแบบจาลองนีป้ ระกอบด้ วยปั จจัยหลายด้ านได้ แก่ ด้ านเทคโนโลยี ด้ านศาสนา
ปรัช ญา ด้ านเครื อญาติ และสังคม วัฒ นธรรมและความเชื่ อ ด้ านการเมืองการปกครอง ด้ าน
การศึกษา ด้ านเศรษฐกิจ ซึ่งนับได้ วา่ เป็ นแบบจาลองในระดับมหภาพของความเชื่อมโยงทางสังคม
หากพยาบาลไม่เข้ าใจวัฒนธรรมของผู้ป่วยที่มีแตกต่างกัน ไม่สามารถให้ การดูแลที่ถกู ต้ อง ส่งผล
ให้ ไม่สามารถโน้ มน้ าวให้ ผ้ ปู ่ วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อให้ ความร่วมมือในการรักษาได้ ทาให้
พบปั ญ หาการฟ้ อ งร้ องหรื อ การร้ องเรี ย นจากผู้ป่ วยเกี่ ย วกับ ความไม่พึ งพอใจในการบริ ก าร
โดยเฉพาะการสื่อสารที่ไม่เข้ าใจตรงกัน กิริยาท่าทางแสดงออกส่งผลผู้ป่วยอาจตีความไปในทาง
ลบ ทาให้ พยาบาลเกิดความคับข้ องใจ และเกิดความเครี ยดในการบริ การผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมได้
(Cioffi, 2006) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปั ญ หาที่ เกิ ด จากพยาบาลดูแ ลผู้ป่ วยต่ า ง
วัฒ นธรรม ได้ แก่ 1) ปั ญ หาด้ านการสื่อสารแม้ ว่าจะใช้ ภาษากาย ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยรู้ สึก มี ความ
แบ่งแยก ได้ รับข้ อมูลไม่เพียงพอ พยาบาลให้ เวลาในการให้ คาปรึกษาน้ อย 2) ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับ
สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย ความเชื่อทางวัฒนธรรม ทาให้ ผ้ ปู ่ วยรู้สึกไม่เสมอภาค
การเหมารวม การขาดแหล่งสนับสนุนทางสังคม 3) ปั ญ หาที่ มีเกี่ ยวข้ องกับ ญาติ การไม่เข้ าใจ
กระบวนการให้ การยินยอมเอกสารที่ได้ รับการบอกกล่าว 4) ปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึก
คับข้ องใจ ความเครี ยด และความหมดหวัง พยาบาลไม่สามารถพูดภาษาได้ ทาให้ เหมือนละเลย
ทอดทิง้ ไม่สามารถตอบสนองด้ านจิตใจผู้ป่วย 5)ปั ญหาที่มีเกี่ยวข้ องกับการขาดความรู้เกี่ยวกับ
ความแตกต่างวัฒ นธรรม ท าให้ ผ้ ูป่ วยมี ค วามรู้ สึก สับ สนกับ วัฒ นธรรมใหม่ (Cultural shock)
(Higginbottom & et al, 2016; Dreachslin, Gilbert & Malone, 2013: 116; Sobel & Sawin,
2016) ดัง นัน้ การดูแ ลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต้ อ งมี ค วามสอดคล้ องกัน ทางวัฒ นธรรม (Culturally
congruent care) ของผู้ป่วยและครอบครัวเช่น การช่วยเหลือ (Assistive) การสนับสนุน(Support)
การเอื ้ออานวยความสะดวก(Facilitative) มีความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่
ละบุค คล กลุ่ม องค์ ก ร จะท าให้ การดูแลมีความเหมาะสมและผู้ป่วยได้ รับ ความปลอดภัย ลด
ความรู้สึกไม่เสมอภาค เพิ่ มความพึงพอใจ เกิดผลลัพธ์ การพยาบาลที่ดีมีคุณ ภาพ (Leininger,
1991,p 49) ดังนันพยาบาลควรจะเรี
้
ยนรู้พฒ
ั นาตนเองให้ เป็ นผู้ที่มีสมรรรถนะด้ านวัฒนธรรมและ
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พฤติก รรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยมีความพึงพอใจ และลดความรู้สึกไม่เสมอภาค
(Alpers & Hanssen, 2014; Waite & Calamaro, 2010)
ปัญหาที่พบเนื่องจากพยาบาลให้ การดูแลผู้ป่วยหลากหลายวัฒนธรรม ดังเช่น การศึกษา
เชิงชาติพันธุ์วรรณาเก็บข้ อมูลจากประสบการณ์หญิ งตังครรภ์
้
ผ้ อู พยพในประเทศแคนาดา โดยใช้
การสนทนากลุม่ พบว่ามีปัญหาเรื่ องการสื่อสาร ทาให้ ได้ รับข้ อมูลการสื่อสารไม่เพียงพอ ขาดแหล่ง
สนับสนุนทางสังคม ปัญหาการดูแลมาจากความเชื่อทางวัฒนธรรมที่ตา่ งกัน เป็ นต้ น พยาบาลควร
จะเรียนรู้พฒ
ั นาตนเองให้ เป็ นผู้ที่มีสมรรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยมีความพึงพอใจ และลดความรู้สกึ ไม่เสมอภาค (Alpers & Hanssen, 2014; Waite &
Calamaro, 2010) ดังนัน้ สภาการพยาบาลของอเมริ ก าได้ ก าหนดมาตรฐานการปฏิ บัติก าร
พยาบาลเพื่ อให้ สามารถดูแลสอดคล้ องกับ วัฒ นธรรมของผู้ป่วย โดยสภาการพยาบาลสากล
(International Council of Nurses (ICN)) ที่เห็นได้ ชดั ในทวีปเอเชียที่มีคนหลากหลายเชื ้อชาติเข้ า
ไปท างานย้ ายถิ่ น เช่น ในประเทศฮ่องกง สภาการพยาบาลของประเทศฮ่องกง(The Nursing
Council of Hong Kong, 2012) ได้ ก าหนดสมรรถนะพยาบาลในการปฏิ บัติ ใ ห้ การพยาบาล
ประกอบด้ วย ความสามารถ(Ability) ความรู้(Knowledge) ทักษะ(Skill) และทัศนคติ(Attitudes)
ครอบคลุ ม ทั ง้ มี ส มรรถนะทางคลิ นิ ก (Clinical competence) สมรรถนะทั่ ว ไป(General
competence) แล ะองค์ ป ระกอบ สม รรถ น ะท างจริ ย ธรรม ( Moral competence) ซึ่ ง เป็ น
ความสามารถของบุคคลเกี่ ยวกับ กิริย ามารยาท ความรู้สึก การคิดเชิงเหตุผลจริ ยธรรมในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล ในการเตรียมพร้ อมการพยาบาลในประชาคมอาเซียน โดยความร่วมมือกันใน
สัญ ญาประชาคมอาเซีย นพบว่าพยาบาลเป็ น วิชาชีพแรกที่ ลงนามในการพัฒนาสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรม (Cultural competence) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการเตรียมความพร้ อมของทุก
คนในการทาความเข้ าใจความหลากหลายของสมาชิกอาเซียน(ดวงเดือน วิเลปนะ ปฤษณา เตชะ
วีรกาญจน์กลุ นพวรรณ ภัทรวงศา และนันทนา เชี่ยวชาญ, 2555)
การพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม เป็ นกระบวนการซึ่งบุคลากรทางสุขภาพสามารถ
เรี ย นรู้ได้ จากประสบการณ์ ตรงกับผู้ป่วยต่างทางวัฒนธรรม และจัดอบรมให้ พยาบาลมีความรู้
สามารถน าไปปฏิ บัติ กับ ผู้ป่ วยที่ มี ความคิ ด ความเชื่ อ วิถี ชี วิต และพฤติก รรมที่ แตกต่างกัน ให้
สอดคล้ องกับ วัฒนธรรมของผู้ป่ วย กระบวนการพัฒ นาให้ บุคลากรทางสุขภาพกลายเป็ นผู้ที่ มี
สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมสามารถท าได้ โดยเพิ่ มการตระหนัก รู้ และให้ ความรู้ และให้ โอกาสจะ
สะท้ อนคิ ด และวิเคราะห์ เกี่ ย วกับ การแสดงออกของการกระท า ในการศึก ษาครัง้ นี น้ าทฤษฎี
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของผู้ให้ บริการการดูแลทางสุขภาพของแคมพินฮา – บาโคท (Campinha
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– Bacote, 2002) มาประเมินสมรรถนะของพยาบาลดังต่อไปนี ค้ ือ 1) ตระหนัก รู้ทางวัฒนธรรม
(Cultural awareness) 2)ความรู้ทางวัฒนธรรม (Cultural knowledge) 3)ทักษะในการดูแลทาง
วัฒนธรรม (Cultural skill) 4)ด้ านปฏิสัมพัน ธ์เชิ งวัฒนธรรม(Cultural encounters) 5)ด้ านความ
ปรารถนาที่จะมีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม (Cultural desire) ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยสนใจที่จ ะ
ค้ น หาสาเหตุปั จจัย ที่ มีอิท ธิ พลต่อพฤติก รรมการดูแลเชิ งวัฒนธรรมและส่งผ่านสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมของพยาบาลเป็ นลาดับและของการศึกษาครัง้ นี ้
ดังนัน้ ในการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
ผู้วิจัย จึง ใช้ ท ฤษฎี ปั ญ ญาสังคม(Social Cognitive Theory) เป็ น แนวคิ ดพื น้ ฐานของแบนดูรา
(Bandura,1986) ที่ เ ชื่ อ ว่ า พฤติ ก รรรมของมนุ ษ ย์ เ กิ ด จากปั จจั ย ด้ านบุ ค คลกั บ ปั จจั ย ด้ าน
สภาพแวดล้ อม โดยแบนดูราเน้ นว่าพฤติกรรมของบุคคลมาจากกระบวนการทางปั ญญาด้ วยการ
เรี ยนรู้นัน้ ไม่จาเป็ น ต้ องพิจารณาในแง่ของพฤติกรรม(Behavior)เพี ยงอย่างเดียว หากแต่ว่าเกิ ด
จากการเปลี่ ย นแปลงภายในของบุค คล(Person) และการได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากสภาพแวดล้ อ ม
(Environment) ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี พ้ บว่าปั จจัยด้ านบุคคล ที่ประกอบด้ วย เจตคติต่อเชือ้ ชาติ
เพศ ศาสนา (Dunagan & et al, 2014) ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม (Cruz, Esacio, Bagtang,
& Colet, 2016; Sokola, 2013) และปั จจัย ด้ านสภาพแวดล้ อมประกอบด้ วยการสนับ สนุน จาก
องค์ ก ร(Organization support) (Taylor-Ritzler & etal, 2008) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรม ดังนัน้ ปั จจัยดังกล่าวจึงเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันต่อการเกิดพฤติกรรมการ
ดูแลเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี ้ยังมีผลงานวิจัยที่สนับสนุนปัจจัยด้ านบุคคลดังนี ้ 1)ประสบการณ์
ข้ า มวั ฒนธรรมที่ มีอิท ธิพลต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
ได้ แก่ 1.1 ) ประสบการณ์ ชี วิต เช่น การศึก ษาของเบนเคริ ท์ และคณะ(Benkert & et al, 2011)
พบว่าประสบการณ์ ชี วิต (Life experience) กับ กลุ่มที่ ต่างวัฒ นธรรมมี ผลให้ มี สมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรม จากการศึกษาของโซโคลา(Sokola, 2013) พบว่าประสบการณ์ของนักเรียนพยาบาลมี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแล(Caring ability) และสมรรถนะกับพฤติกรรมการดูแล
ในนักเรี ยนพยาบาลชัน้ ปี ที่ 1 1.2) ประสบการณ์ การทางาน เช่น การศึกษาของ คอสตา ดอส รี ส
และเมนเดส คอสตา (Costa dos reis & Mendes Costa, 2014) พบว่า พยาบาลผู้ที่ได้ ให้ การดูแล
ผู้อพยพย้ ายถิ่ น การได้ อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ มีคนหลากหลายวัฒ นธรรม ส่งผลให้ พยาบาลมี
ความรู้และทักษะทางวัฒนธรรม และการศึกษาของแอชน์(Ahn, 2017) พบว่าพยาบาลที่ทางานกับ
คนต่างวัฒนธรรมจะทาให้ มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม 1.3)ประสบการณ์จากการได้ รับการฝึ กอบรม
เช่น นักเรียนพยาบาลที่ได้ รับการฝึ กอบรม (Diversity training) ประสบการณ์ทางคลินิกการดูแล
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ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมทาให้ เป็ นผู้มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
(Cruz, Esacio, Bagtang & Colet, 2016; Vandenberg & Kalischuk, 2014) 2)เจตคติการดูแล
ผู้ ป่ วยต่ างวั ฒ นธรรม (Cultural attitude) เป็ น ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ ง
วัฒนธรรม สอดคล้ องกับการศึกษาของแวนเดนเบริ กและคาริ สชัค (Vandenberg & Kalischuk,
2014) พบว่านักเรี ยนพยาบาลชัน้ ปี ที่ 4 ที่ได้ รับอบรมเรียนรู้ในการยอมรับด้ านวัฒนธรรมและการ
ดูแลเชิงวัฒนธรรม(Cultural care) หลังจากอบรมได้ เก็บข้ อมูลจากการสนทนากลุม่ และสัมภาษณ์
พบว่า นักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับชนชาติและอคติเปลี่ยนไป หลังจากทางานกลายเป็ นพยาบาล
วิชาชีพที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีวฒ
ั นธรรมแตกต่างกัน ทาให้ เป็ นผู้ที่มีความตระหนักและเคารพผู้ป่วย
เพิ่ มมากขึน้ นอกจากนี ก้ ารศึกษาของคาร์ ดอง-เอ็ดเกร็น และคณะ (Kardong-Edgren & et al,
2005) พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติทางบวกต่อชาวอเมริกาเชื ้อสายแอฟริกาและชาวเอเชียที่
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เท่านัน้ 3)การรั บรู้การสนับสนุนจากองค์ กร เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม จากการศึกษาของเซียเซนและ
สติงแฮมเบอร์ (Caesen & Stinglhamber, 2014) พบว่า การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตน และการศึกษาของแอชน์(Ahn, 2017) พบว่า องค์กรสนับสนุนด้ านสมรรถนะ
ของพยาบาลที่ดแู ลผู้ป่วยต่างชาติมีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของพยาบาล การรับรู้การ
สนับ สนุน จากองค์ ก รโดยให้ พนัก งานที่ เป็ น บุคลากรทางสุขภาพฝึ ก อบรมด้ านสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมได้ รับ ความรู้เปลี่ยนเจตคติ ค่านิ ยมและเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร (Taylor-Ritzler &
etal, 2008) การฝึ กอบรมเชิงวัฒนธรรมให้ กบั พนักงานที่ย้ายถิ่นฐานมาทางานมีผลให้ เกิดความพึง
พอใจลดการลาออกของพนักงานด้ วย (Kassar, Rouhana & Lythreatis, 2015) จากการประมวล
เอกสารการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรเป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเชิง
วัฒนธรรมโดยผ่านสมรรถนะของพยาบาล
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการอบรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ าน
วัฒ นธรรมโดยใช้ เทคนิ ค การเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ ของคราซเก้ และเบอร์ โตโล (Kratzke &
Bertolo, 2013) การสอนนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับ วัฒนธรรมเพื่ อเสริ มสร้ างการรับรู้สมรรถนะ
ของตนเองของลาร์ เซ็ น และรี ฟ(Larsen & Reif, 2011) และการศึก ษาของลอง(Long, 2016)
เกี่ยวกับการสอนโดยใช้ เหตุการณ์จริ งเพื่อให้ นกั ศึกษาพยาบาลได้ รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ในการในการบริการผู้ป่วยในชุมชน เป็ นต้ น ซึ่งเห็นว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาแนวทางการ
เรียนรู้เพื่อให้ นกั ศึกษาพยาบาลเป็ นผู้ที่มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยหลากหลายวัฒนธรรม ดังนัน้
ในการศึก ษาครัง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย จะพั ฒ นาโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ า นวัฒ นธรรมที่ มี ผ ลต่ อ
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พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม นอกจากนีผ้ ้ วู ิจยั ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
และโปรแกรมในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น The American Nurses Association (1991) และThe
National League for Nursing(NLN) (1993) มี ก ารศึ ก ษาเตรี ย มความพร้ อมของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลที่ จ ะท างานให้ มีค ุณ ลัก ษณะ(Characterized) ดูแลผู้ป่วยหลากหลายทางวัฒ นธรรม
ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยฮาวาย ไฮโล สหรัฐอเมริกา นาวิชาการพยาบาลข้ ามวัฒนธรรม (NURS
350 Transcultural Care & Health Program) บรรจุเ อาไว้ ใ นหลัก สูต รการเรี ย นการสอน ซึ่ ง
วิธีการสอนมีหลากหลายเทคนิคได้ แก่ การบรรยาย สนทนากลุม่ ศึกษาเฉพาะรายกรณี ฝึ กปฏิบัติ
ในคลินิก การสะท้ อนคิ ดและเล่น เกมส์/บทบาทสมมุติ ชมภาพยนต์/วีดีโอและแบบจาลองทาง
วัฒ นธรรม การมอบหมายงาน (Spencer, Macdonald & Archer, 2008) และการเรี ย นรู้
สถานการณ์เสมือนจริ ง (Perry, Woodland & Brunero, 2015; ดวงกมล หน่อแก้ ว, 2558) ดังนัน้
การศึกษาครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยสนใจศึกษากลุ่มตัว อย่างเป็ นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนที่ดแู ล
ลูกค้ าต่างชาติ ในปี พ.ศ. 2556 กลุม่ โรงพยาบาลเอกชนที่มีนโยบายให้ บริการลูกค้ าต่างชาติ เป็ น
โรงพยาบาลรองรับ ผู้ป่ วยค้ า งคื น ซึ่ งในโรงพยาบาลกลุ่ม นี ม้ ี น โยบายการบริ ก ารเพื่ อให้ ลูก ค้ า
ต่างชาติตวั อย่างเช่น โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ งได้ มีการดูแลรักษาอย่างเป็ นมาตรฐานสากลได้
จั ด เตรี ย มบุ ค ลากรที่ ส ามารถให้ บริ ก ารแก่ ช าวต่ า งชาติ พนั ก งานที่ ดูแ ลผู้ป่ วยจะต้ องมี
ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ มีล่ามหลากหลายภาษามากกว่า 15 ภาษา มีห้องละหมาด
สาหรับชาวอารบิ คทัง้ ผู้ชายและผู้หญิ ง มีอาหารนานาชาติ เอกสารในการให้ การยิน ยอมในการ
บอกกล่าว มีเอกสารให้ ความรู้สาหรับผู้ป่วยมีการแปลหลายภาษาสอดคล้ องกับเชื ้อชาติของผู้ป่วย
เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ ปุ่ น อารบิ ค พม่า จี น เป็ น ต้ น มีก ารอบรมให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ
วัฒนธรรมชาวอารบิก พม่า เป็ นต้ น
จากที่ ได้ ก ล่า วข้ างต้ น พบว่า ช่ อ งว่า งของการศึก ษา(Gap of Knowlwdge) จากการ
สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ประเด็น สมรรถนะและพฤติก รรมการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรมทัง้ งานวิจัยทัง้ ในและต่างประเทศ พบช่องว่างของการศึกษาได้ แก่ ด้ านปั ญหาในการ
วิจัย ด้ านแบบแผนการวิจยั ด้ านกลุ่มเป้าหมายในการทาวิจยั และหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งแต่ละ
ด้ านมีข้อสังเกตต่อไปนี ้
ด้ านปั ญหาในการวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ เป็ นการศึ ก ษาพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และวิ เ คราะห์
องค์ประกอบได้ แก่ การพัฒนากรอบแนวคิดของสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมเป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ของชุติ นัน ท์ จัน ทรเสนานนท์ , ศิ ริชัย กาญจนวาสี ,และกมลวรรณ ตังธนกานนท์ (2554) การ
ทดสอบคุณ ภาพของเครื่ อ งมือวัด สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมของพยาบาลของเพริ งและวัตสัน
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(Perng & Watson, 2012) มีก ารศึก ษาพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เน้ น สมรรถนะทาง
วัฒ นธรรมของนัก ศึก ษาพยาบาลของ ศิ ริพัน ธุ์ ศิ ริพัน ธุ์ (2555) การศึก ษาเปรี ย บเที ย บระดับ
สมรรถนะด้ า นวัฒ นธรรมของพยาบาลไทย(Praneed & Siriphan, 2015) จากการทบทวน
วรรณกรรมผู้วิจยั เห็นว่าปัญหาการวิจยั ดังกล่าวยังไม่มีการศึกษาที่ลมุ่ ลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมในการ
ดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมว่าเป็ นอย่างไรในบริ บทสังคมไทยและมีปัจจัยใดที่ จะพัฒนาพฤติกรรม
การดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลที่ทางานดูแลผู้ป่วยต่างชาติในโรงพยาบาลเอกชน นานาชาติ
ด้ านแบบแผนการวิจยั พบว่าส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพและหลักฐานเชิงประจักษ์
ได้ แก่ การศึก ษาเรื่ องสมรรถนะการพยาบาลพหุวัฒ นธรรมของพยาบาลไทย เป็ น งานวิจัย เชิ ง
คุณ ภาพของ ชลลดา ติ ย ะวิสุท ธิ์ ศ รี , ภาณุ วัฒ น์ ภัก ดี ว งศ์ และชมนาด วรรณพรศิ ริ (2559)
นอกจากงานวิจยั มีการนาหลักฐานเชิงประจักษ์ มาวิเคราะห์สงั เคราะห์โดยการเขียนบทความต่างๆ
เช่น เรื่อง ความเข้ าใจข้ ามวัฒนธรรมเกี่ยวกับดูแลสุขภาพฟันในผู้ป่วยมุสลิมของสิรอยส์ ดาร์บี ้และ
โทลลี(Sirois, Darby, & Tolle, 2012) สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมในแผนกฉุกเฉิน การดูแลสาหรับ
ผู้ป่ วยเชื อ้ สายมุส ลิม ในประเทศอเมริ ก าของเอเซ็น วีลี และรอดสารี (Ezenkwele & Roodsari,
2013) บทความเรื่ องทฤษฎีการดูแลเชิงวัฒนธรรม: การขยายกรอบแนวคิดในการตระหนัก รู้ใน
การศึก ษาทางการพยาบาลของลานซี ลอตตี (Lancellotti, 2008) มีก ารศึก ษาปั จ จัย ท านาย
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของพยาบาลฟิ ลิปปิ นส์ โดยใช้ สถิติ regression โดยเพลพโพซีและคณะ
(Preposi, Estacio, Bagtang, & Colet, 2016) สมรรถนะการพยาบาลข้ ามวัฒ นธรรมของ
พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลเอกชน (วี ร นุ ช วิ บู ล ย์ พั น ธ์ , 2552) และการศึ ก ษารู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยต่างชาติใน
ประเทศเกาหลี (Ahn, 2017) ผู้วิจัย เห็น ว่าสามารถพัฒ นางานวิจัย ที่ ต่อยอดจากงานวิจัย เชิ ง
คุณภาพที่ศึกษาองค์ประกอบและคุณภาพของเครื่องมือวัดสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของพยาบาล
ไทยที่ด ูแลผู้ป่ วยต่างชาติ เป็ น เหตุผลที่ ทาให้ ผ้ วู ิจัยสนใจที่ จะดาเนิ นการตามการวิจัยพหุวิธีขึน้
เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาใดทาการวิจยั เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การดูแลเชิงวัฒนธรรม ในการวิจัยครัง้ นีม้ ีจดุ มุ่งหมายหลักของการวิจัยในระยะที่ 1 ของการวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุด้านปัจจัยบุคคลและปัจจัยทางสังคมที่มีตอ่ สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
และพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม และการวิจยั ในระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้ าง
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรี ย นรู้จากประสบการณ์ ที่มีต่อพฤติก รรมการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรม ซึ่งแบ่งงานวิจัยออกเป็ น 2 ระยะและในการดาเนินการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเป็ นพยาบาล
วิชาชีพมีประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยมาอย่างน้ อย 1 ปี และกาลังปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
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เอกชนที่มีนโยบายดูแลผู้ป่วยต่างชาติ เนื่องจากได้ รับการถ่ายทอดทางสังคมมาระยะหนึ่งที่พร้ อม
จะมีพ ฤติ ก รรมการดูแลเชิ งวัฒ นธรรมได้ เพื่ อตอบสนองนโยบายชาติ ถึ งการเป็ น ศูน ย์ ก ลาง
ให้ บริการสุขภาพนานาชาติของเอเชียในการให้ รักษาผู้ป่วยหลากหลายวัฒนธรรม ทัง้ นี ้ผู้วิจยั คาด
ว่า บริบทและข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่ได้ จากการวิจยั ในระยะที่ 1 นันจะน
้
ามาสูก่ ารออกแบบโปรแกรม
ให้ มีความสมบูรณ์เพิ่มเติมเพื่อมาเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการทดลองระยะที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ ที่มีต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ตามแนวคิดที่ว่า การที่ พยาบาลจะพัฒนา
เป็ นผู้ที่มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมในการดูแลผู้ป่วยนัน้ ควรจะต้ องมีความรู้ในการประเมิน ทาง
วัฒ นธรรมเป็ น ล าดับ แรก และในระหว่า งดูแ ลผู้ป่ วยต่า งวัฒ นธรรมพยาบาลจะต้ อ งได้ รั บ
ประสบการณ์ที่ได้ จากทังการศึ
้
กษาอย่างเป็ นทางการ(Formal education) และการฝึ กอบรมจาก
ประสบการณ์จริ งร่วมด้ วยในการศึกษาครัง้ นีจ้ ึงได้ นาเทคนิ คการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตาม
แนวคิ ด ทฤษฎี ข องโคล์ป (Kolb, 1984) มาใช้ ในการก าหนดขัน้ ตอนของการจัด การเรี ย นรู้ ใน
โปรแกรมที่ ประกอบด้ วย 4 ขัน้ ตอนที่ ต่อเนื่ อ งกัน ดังนี ้ 1)การปฏิ บัติเ พื่ อ สั่งสมประสบการณ์
(Concrete experience) 2) สะท้ อนคิด จากการสังเกต (Reflective observation) 3) การสร้ าง
ความคิ ด รวบยอด(Abstract conceptionalization) 4) การสร้ างแนวทางป ฏิ บั ติ (Active
experimentation) ซึ่งนักเรียนจะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่แตกต่างจากเดิมโดยใช้ การสะท้ อนคิด
โดยเทคนิคการสอนเช่น การฝึ กอบรมในงาน การจาลองสถานการณ์จริ ง บทบาทสมมติ อภิปราย
กลุ่ม เป็ นต้ น (Aper & Hanssen, 2014; Kokko, 2011; ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, 2555; และประณีต ส่ง
วัฒนา, 2557; ดวงกมล หน่อแก้ ว, 2558)
จึงกล่าวได้ ว่า การวิจัยในระยะที่ 1 ทาให้ ท ราบข้ อค้ น พบในการอธิบายพฤติ ก รรมการ
ดูแลเชิงวัฒนธรรม และขนาดอิท ธิพลของตัวแปรปั จจัยใดที่มีต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งข้ อมูลที่ได้ นีจ้ ะมีความสาคัญ และเป็ น
ประโยชน์ ในการออกแบบโปรแกรมที่ ใช้ เป็ น แนวทางในการพัฒ นาสมรรรถนะเชิ งวัฒ นธรรมที่
ร่วมกับปั จจัยเชิงสาเหตุที่สาคัญ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
เพื่อเป็ นการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยการเรียนรู้
จากประสบการณ์วา่ การพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและการพัฒนาเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรม
การดูแลเชิงวัฒนธรรม จะทาให้ สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
พัฒนาเพิ่มขึ ้นหรือไม่ ซึ่งผลจากการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การจัดทาแนวทางในการจัดโปรแกรม
พัฒ นาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติก รรมการดูแลเชิ งวัฒ นธรรม เพื่ อจะน าไปใช้ ใ นการ
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.เพื่ อตรวจสอบรู ป แบบความสัมพัน ธ์ เชิ งสาเหตุของสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมและ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยการเรียนรู้
จากประสบการณ์ที่มีตอ่ พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
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ความสาคัญของการวิจัย
การวิ จัย ครัง้ นี เ้ ป็ น การศึก ษาทางพฤติก รรมศาสตร์ โดยบูรณาการศาสตร์ ท างด้ า น
จิ ต วิท ยา สังคมวิท ยา และพยาบาลศาสตร์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ สมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนนานาชาติ
เขตกรุงเทพมหานคร โดยผลที่ได้ จากการศึกษาก่อให้ เกิดคุณค่าทัง้ ทางด้ านทฤษฎีและด้ านการ
ปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ความสาคัญในเชิงทฤษฎี
1.1 ได้ ท ราบข้ อค้ น พบในการอธิ บ ายพฤติก รรมการดูแลเชิ งวัฒนธรรม และขนาด
อิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จะมี
ความสาคัญและเป็ นประโยชน์ในการออกแบบโปรแกรมในการพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
1.2 การวิจัยระยะที่ 2 พัฒนาโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีตอ่ พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ซึ่งทาการทดสอบและประเมินผล
แล้ วว่ามีประสิทธิผลสามารถนาไปปรับใช้ กบั การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม รวมทัง้ ได้ โปรแกรมฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
และพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
2. ความสาคัญเชิงปฏิบัติ
2.1 ข้ อ ค้ น พบนี ท้ าให้ ทราบถึ ง ความแตกต่ า งของระดับ พฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ ง
วัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน นานาชาติ ซึ่งข้ อมูลที่ได้ มีความสาคัญ และ
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เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้บริหารฝ่ ายการพยาบาลจะสามารถนาไปวางแผนเพื่อส่งเสริมให้ พยาบาลมีการ
พัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองการนโยบาย
ในการให้ บริการผู้ป่วยหลากหลายวัฒนธรรม
2.2 ข้ อค้ นพบนีท้ าให้ ทราบถึงปั จจัยสาคัญ ที่ส่งผลต่อสมรรถนะและพฤติกรรมการ
ดูแ ลเชิ ง วัฒ นธรรมของพยาบาลวิ ช าชี พ ซึ่ ง จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ฝ่ ายพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
โรงพยาบาลที่ให้ การดูแลรักษาผู้ป่วยในพหุวฒ
ั นธรรมสามารถนาโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะ
ด้ านวัฒนธรรมที่ได้ จากการวิจยั เป็ นแนวทางการฝึ กอบรมพยาบาลให้ มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ที่ ดี ต่อการดูแ ลผู้ป่ วยต่า งวัฒ นธรรม เพื่ อ ให้ ผู้ป่ วยได้ รับ การดูแลอย่ า งมี คุณ ภาพมาตรฐาน
ปลอดภัย และพึงพอใจ

ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ครั ง้ นี ใ้ ช้ การวิ จั ย พหุ วิ ธี (Multi – Methods) แบบเชิ ง ปริ ม าณ ตามล าดั บ
(Sequential quantitative method) (Teddlie & Tashakkori, 2009: 140-141) ด าเนิ น การวิ จั ย
แบ่งเป็ น 2 ระยะดังนี ้ ระยะที่ 1 ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ ส่งผลต่อสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมและพฤติก รรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม และระยะที่ 2 ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
เสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีตอ่ พฤติกรรมการดูแลเชิง
วัฒนธรรม
การวิจัยระยะที่1: การตรวจสอบรูป แบบความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนที่ดแู ลผู้ป่วย
ต่างชาติ ในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่มีนโยบายหลักให้ บริการลูกค้ าต่างชาติ 4 แห่ง แผนก
ผู้ป่วยในที่ มีป ระสบการณ์ ป ฏิบัติ งานมาอย่ างน้ อย 1 ปี ขึน้ ไป รวมประชากรทัง้ สิน้ 1,050 คน
แบ่งเป็ นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยนอกจานวนประมาณ 295 คน และแผนกผู้ป่วยใน
จานวนประมาณ 755 คน (ข้ อมูลเดือนมกราคม 2560ของฝ่ ายทรัพยาการบุคคลในโรงพยาบาล)
กลุ่มตัวอย่ างใช้ ในการวิจัย คือ ผู้วิจยั กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ที่กล่าวว่า ในการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง ขนาดตัวอย่างควรอยู่ระหว่าง 10-20 คนต่อหนึ่งตัวแปรสังเกต จึง
จะเป็ นตัว แทนที่ ดี ข องประชากรได้ แล้ วมี จ านวนพอเพี ย งที่ จ ะท าให้ ผลการวิ จัย เชื่ อ ถื อ ได้
(Lindeman, Mereda, Gold. 1980; Weiss. 1972 อ้ างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย . 2542: 54) ในการ
วิจยั ครัง้ นี ้มีตวั แปรสังเกตที่ใช้ ในการวิจยั รวมจานวน 20 ตัว จึงประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างขันต
้ ่า
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1: 10 ตามข้ อกาหนดตัวอย่าง 2 กลุ่มได้ แก่ กลุ่มผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอก และแผนกผู้ป่วยในรวม
อย่างน้ อย 400 คน ผู้วิจัยจึงเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 10 เป็ น 440 เพื่อให้ ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือและป้องกันข้ อมูลผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการเก็บข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
และกลุม่ ตัวอย่างได้ จากใช้ การสุ่มแบบแบ่ง ชันภู
้ มิตามสัดส่วน (Propotional Stratified Random
Sampling)โดยมีสดั ส่วน ระหว่างประชากรต่อกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 2: 1 โดยประมาณกาหนดให้
แผนกผู้ป่วยเป็ นหน่วยแบ่งเป็ นชันภู
้ มิทาให้ ได้ กลุ่มตัวอย่างจากแผนกผู้ป่วยนอกเท่ากับ 120 คน
และแผนกผู้ป่วยใน 320 คน
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรในการวิจยั ระยะที่ 1 ประกอบด้ วย
1. ตัวแปรแฝงภายนอก 2 กลุม่ ได้ แก่
1.1 ตัวแปรปั จจัยด้ านบุคคล ประกอบด้ วย ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม เจตคติการ
ดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
1.2 ตัวแปรปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
2. ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้ วยตัวแปรคัน่ กลาง ได้ แก่ สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
3. ตัวแปรผล ได้ แก่ พฤติกรรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
การวิจยั ระยะที่ 2: ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีตอ่ พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม แบบแผนการทดลองที่ ใช้ ใน
การวิจัยในระยะที่ 2 นีค้ ื อ pretest – posttest follow up design เป็ น การวิจัยกึ่งการทดลอง ซึ่ง
เป็ นแบบ Quasi- experimental study
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง: ประชากรคือ พยาบาลวิช าชี พ ที่ โรงพยาบาลเอกชนที่ มี
นโยบายรับลูกค้ าต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 42 คน ซึ่งสุ่มเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงโดยมีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป โดยมีประสบการณ์ทางานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอย่าง
น้ อย 1 ปี เป็ นพยาบาลวิชาชีพที่ทางานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ยินยอมอนุญาตให้ ความ
ร่วมมือเก็บข้ อมูลการทดลองงานวิจยั ระยะที่ 2 โดยสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive
Sampling) โดยกาหนดจานวนพยาบาลวิชาชีพที่เป็ นกลุม่ ทดลอง 21 คน และกลุม่ ควบคุมจานวน
21 คน โดยสมัครใจยินยอมเข้ าร่วมโปรแกรม
ตัวแปรที่ศกึ ษาในงานวิจยั ระยะที่ 2 ประกอบด้ วย
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1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) มี 2 ประเภทคือ
1.1 ตัวแปรจัด กระท าคื อ การได้ รับ /ไม่ได้ รับ โปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ า น
วัฒนธรรมด้ วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีตอ่ พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
1.2 ตัวแปรร่วมคือ เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
2. ตัวแปรตาม คือ ได้ แก่ สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม และพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรือสูงกว่าปริ ญญาตรี
และได้ ขึ ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพชัน้ หนึ่ง มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมอย่าง
น้ อย1 ปี ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานบริการผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่
มีนโยบายหลักให้ บริการลูกค้ าต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง
โรงพยาบาลเอกชน นานาชาติ หมายถึง โรงพยาบาลที่ให้ บริการการแพทย์ครบวงจรมี
นโยบายรองรับดูแลผู้รับบริการชาวไทยและต่างประเทศทัว่ โลก ได้ รับการรับรองมาตรฐานสูงสุด
ด้ านความปลอดภัยและคุณ ภาพระดับ สากล(Joint Commission International) ตามมาตรฐาน
การรับรองของสหรัฐอเมริกา
นิยามปฏิบัตกิ าร
1.พฤติ ก รรมการดู แ ลเชิงวั ฒ นธรรม หมายถึ ง การกระท าที่ แ สดงออกโดยการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน อานวยความสะดวกหรื อการกระทาแสดงออก สนองตอบความต้ องการให้
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้ป่วยแต่ละบุคคล โดยการดารงรักษา ประนีประนอมต่อรองให้ ผ้ ปู ่ วย
ปรับให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม สนับสนุนให้ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างให้ สอดคล้ อง
กับวัฒนธรรมของผู้ป่วย เพื่อธารงไว้ ซึ่งสุขภาวะที่ดี หรื อเผชิญกับความเจ็บป่ วย ความพิการหรื อ
ความตาย อย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับความเชื่อและวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของผู้ป่วย แบ่งได้ เป็ น
แบ่งได้ เป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1) การแสดงออกถึงการดูแลโดยคานึงถึงความเป็ นมนุษ ย์ (Assurance of human
presence) หมายถึ ง การแสดงออกของพยาบาลด้ วยความเอาใจใส่ในการช่วยเหลือ เกื อ้ กูล
อานวยความสะดวกผู้ป่วยเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมให้ ได้ รับการดูแล
แบบองค์รวม

15

3143273375

SWU iThesis gs571150048 dissertation / recv: 19122562 15:20:24 / seq: 182

2) การให้ ความรู้ ในเชิงวิชาชีพ (Professional knowledge and skill) หมายถึง การ
ให้ ข้อมูลความรู้และให้ เหตุผลแก่ผ้ ปู ่ วยเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิที่เหมาะสมเพื่อแก้ ปัญหา
การดูแลที่ตอบสนองความต้ องการผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
3) การเคารพต่อความความคิดความเชื่ อของผู้ป่วยต่างวัฒ นธรรม (Respecting
patients’ culture) หมายถึ ง การแสดงออกของพยาบาลถึ งการยอมรับ ความเชื่ อเดิ ม วิถี ชี วิ ต
วัฒนธรรม และการวางแผนดูแลรักษาสุขภาพให้ สอดคล้ องกับผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
4) การมี สัม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ ป่ วย (Positive connectedness) หมายถึ ง การ
แสดงออกพยาบาลในการมีปฏิสมั พันธ์สื่อสารกับผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมด้ วยกลวิธีที่เหมาะสมโดย
การถาม รับฟัง เข้ าใจความรู้สกึ และโน้ มน้ าวใจผู้ป่วย เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยยอมรับมีความพึงพอใจ
การวัด พฤติ กรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัย ปรับปรุงพัฒนาจากแบบวัดของ Wu &
Larrabee (2006) และภรณี เลื่องอรุ ณ ; สุภาพร วรรณสัน ทัด ; อริ ส า จิ ตต์วิบูลย์ . (2555) โดย
น ามาปรั บ ภาษาให้ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของงานวิ จั ย ข้ อค าถาม 24 ข้ อ ประกอบด้ วย 4
องค์ป ระกอบได้ แก่ 1) การแสดงออกถึ งการดูแลโดยคานึงถึ งความเป็ น มนุษ ย์ (Assurance of
human presence ) 2) การให้ ความรู้ในเชิงวิชาชีพ (Professional knowledge and skill) 3) การ
เคารพต่อความความคิด ความเชื่ อของผู้ป่วยต่างวัฒ นธรรม(Respecting patients’ culture) 4)
การมีสัมพันธภาพที่ ดีกับผู้ป่วย (Positive connectedness) แต่ละข้ อคาถามเป็ นมาตรประมาณ
ค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เคย (Never) จนถึง เสมอ (always) แบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ น
ผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมมากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
2. สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถของพยาบาลที่จะให้ บริการผู้ป่วย
ได้ อย่างสอดคล้ องกับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบดังนี ้คือ
1) ความตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรม (Culture awareness) หมายถึง การเรี ยนรู้ความ
เข้ าใจและการยอมรับ ของพยาบาลต่อความไวต่อการรับ รู้ ในความแตกต่างในเรื่ องความเชื่ อ
ค่านิยม วิถีชีวิต การปฏิบัติและกลยุทธ์หรื อวิธีการแก้ ปัญหาที่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมของผู้ป่วย
ไม่ลาเอียงต่อวัฒนธรรมของผู้อื่น
2) ความสามารถในการประยุก ต์ ค วามรู้ ทางวัฒ นธรรม (Cultural knowledge)
หมายถึง การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีที่
เกี่ ย วกับ สุขภาพ การรัก ษาพื น้ บ้ าน ซึ่งทาให้ พยาบาลเข้ าใจในความคิด ความเชื่อค่านิ ย มของ
ผู้ใช้ บริการด้ านสุขภาพและปัจจัยที่อาจมีผลต่อสุขภาพ
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3) ค วามสาม ารถในการประเมิ นด้ าน วั ฒ น ธรรม (Culture skill) หมายถึ ง
ความสามารถในการประเมินความคิด ความเชื่อค่านิยมและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพ และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพของผู้ใช้ บริการ และนามาวางแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลสุขภาพ
ให้ เหมาะสมความต้ องการของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
4) การติดต่อสื่อสารทางวัฒนธรรม (Cultural encounters) หมายถึง การที่พยาบาล
มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วยที่มีภมู ิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยการปรับ ประยุกต์ หรื อเลือกใช้
วิธีการมีป ฏิสัมพันธ์ ที่ห ลากหลายและเหมาะสมกับ แต่ละบุคคล สิ่งใดควรทาและไม่ควร มีการ
สื่อสารทัง้ วจนะภาษาและอวจนภาษา รวมทัง้ การสื่อสารผ่านล่ามแปลภาษาท าให้ เข้ าใจบรรลุ
เป้าหมายสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม
5) ความปรารถนาทางวัฒ นธรรม (Cultural desire) หมายถึ ง ความตัง้ ใจที่ ท าให้
พยาบาลต้ องการเข้ าไปสูก่ ระบวนการพัฒนาการปฏิบตั ิเชิงวัฒนธรรม การมีความตระหนักรู้ องค์
ความรู้ ทักษะและความสามารถในการมีปฏิสมั พันธ์ จาเป็ นต้ องกระทาร่วมกับการมีแรงบันดาลใจ
หรือความปรารถนาอย่างแท้ จริงที่จะให้ บริการแก่ผ้ ปู ่ วยต่างวัฒนธรรม
การวัดสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ผู้วิจัยปรับปรุงพัฒนาจากแบบวัด ของแคมพิ นฮา-บา
โคท (1998) และแบบวัดสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของแคมพินฮา-บาโคท (2002) โดยนามาปรับ
ภาษาให้ เหมาะสมกับบริบทของงานวิจยั มีข้อคาถาม 21 ข้ อ ลักษณะเป็ นมาตราประมาณค่า 6
ระดับ จาก ไม่จริงเลย (1 คะแนน) ถึง จริ งที่สดุ (6 คะแนน) คาถามจากการประมวลเอกสารจาก
เกี่ ยวกับสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม การแปลคะแนน ผู้ตอบที่ ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ น ผู้ที่ มี
ความชานาญทางสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมระดับสูง ผู้ตอบที่ได้ คะแนนน้ อยกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มี
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมระดับน้ อย
3. ประสบการณ์ ข้ า มวั ฒ นธรรม (Cross- cultural experience) หมายถึ ง การมี
ความจาเรื่ องราวเกี่ยวกับ วัฒนธรรมอื่นโดยการพบเห็นเหตุการณ์ โดยตรงหรือการมีส่วนร่วมกับ
แลกเปลี่ ย นพู ด คุย บุ ค คล ส่ ง ผลให้ บุ ค คลได้ รับ การพั ฒ นาทั ก ษะต่ า งวัฒ นธรรม ในการมี
ประสบการณ์ ข้ ามวัฒ นธรรม สามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 3 องค์ ป ระกอบคื อ 1)ประสบการณ์ ข้ า ม
วัฒนธรรมจากการศึกษา/เรี ย นรู้ภาษาต่างชาติ หมายถึง การพัฒนาทัก ษะต่างวัฒนธรรมจาก
ประสบการณ์ ในอดี ต ที่ เคยได้ รั บ อบรมการดู แ ลผู้ ป่ วยต่ า งวั ฒ นธรรมและการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ 2) ประสบการณ์ ข้ามวัฒนธรรมการทางาน หมายถึ ง การพัฒนาทัก ษะต่าง
วัฒนธรมจากประสบการณ์ ในอดีตที่เคยท างานกับ บุคคลต่างวัฒนธรรม 3) ประสบการณ์ ข้าม
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วัฒนธรรมจากการอาศัยหรื อท่องเที่ยวต่างประเทศ หมายถึง การพัฒนาทักษะต่างวัฒนธรรมจาก
ประสบการณ์ในที่เคยเพื่อนหรืออยู่กบั สมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติ เคยท่องเที่ยวต่างประเทศ
การวัด ประสบการณ์ ข้ า มวัฒ นธรรม ผู้วิจัย พั ฒ นาจากแนวคิ ด ประสบการณ์ ข้ า ม
วัฒนธรรมของเบอร์แมน และโฟร์ แมน(Bernal & Froman, 1993 cited in Tally, 2002) และแบบ
วัดประสบการณ์ ข้ามวัฒนธรรม แฟร์ เบอร์ (Farber, 2015) โดยนามาปรับภาษาให้ เหมาะสมกับ
บริบทของงานวิจัย มีข้อคาถาม 7 ข้ อ ทาการวัดเป็ นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย
(1 คะแนน) ถึ ง จริ ง ที่ สุด (6 คะแนน) ผู้ตอบแบบวัด ที่ ได้ ค ะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ น ผู้ที่ มี
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมมากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่คะแนนรวมน้ อยกว่า
4 เจตคติ ก ารดู แ ลผู้ ป่ วยต่ างวัฒ นธรรม (Cultural attitude) หมายถึ ง ความรู้ เชิ ง
ประเมิน ค่าของพยาบาลต่อการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมที่ ต้องคานึงถึงข้ อดีข้อเสีย เป็ นสิ่งที่ มี
ประโยชน์หรื อโทษเพียงใดจากการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมว่า ชอบหรื อไม่ชอบ ความพึงพอใจ
ด้ านบวกและลบ รวมทังแนวโน้
้
มที่จะหลีกเลี่ยงดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม โดยเจตคติประกอบด้ วย
3 องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้เชิงประเมินค่า เป็ นการประเมินในภาพรวมที่มีตอ่ การดูแลผู้ป่วยต่าง
วัฒนธรรม ว่ามีผลต่อผู้ป่วยอย่างไร ข้ อดีหรื อข้ อเสีย อย่างไร มากน้ อยเพียงใด 2) ความรู้สึกเป็ น
อารมณ์ที่แสดงถึงความชอบทางด้ านบวกและความรู้สึกไม่ชอบด้ านลบที่มีต่อการดูแลผู้ป่วยต่าง
วัฒ นธรรม 3) ความพร้ อมที่ จ ะกระท า เป็ น ความพร้ อมหรื อความโน้ มเอีย งที่ บุคคลประพฤติ
ปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับความรู้สกึ ของตนเอง
การวัดเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม พัฒนามาจากแบบวัดของผู้วิจยั ประยุกต์มา
จากแนวคิ ด ของแมคไกวร์ (McGuire. 1985) ร่ วมกับ แบบวัด เจตคติเชิ งวัฒ นธรรม (Cultural
attitude scale) ของ Bonaparte (1977) และ แบบวัดของกรรณิกา ศิลปพรหมมาศ (2547) นามา
ปรับภาษาและสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจยั ข้ อคาถาม 11 ข้ อ ประกอบด้ วย
3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความรู้เชิงประเมินค่า 2) ความรู้สึก 3) ความพร้ อมที่จะกระทา ลักษณะ
ข้ อคาถามเป็ นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จากน้ อยที่ สดุ (1 คะแนน) ถึงมากที่สดุ (6 คะแนน)
โดยข้ อคาถามทางบวกให้ คะแนน 1-6 และโดยข้ อคาถามทางลบให้ คะแนน 6 -1 การแปลคะแนน
ผู้ตอบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่ามีเจตคติที่ดีตอ่ ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมดีกว่าผู้ที่ได้ คะแนนรวม
น้ อย
5 การรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ นจากองค์ กร (Perceived organization support) หมายถึ ง
การรับรู้ของพยาบาลว่าได้ รับการส่งเสริมจากผู้บริ หารของโรงพยาบาลในการสนับสนุนช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ได้ แก่ 1) ด้ านค่าตอบแทน หมายถึง การรับรู้ว่า
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ได้ รับค่าตอบแทนต่างๆ เช่น ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น 2) ด้ านความรู้ใน
การท างานและโอกาสก้ าวหน้ า หมายถึ ง การรับ รู้ ว่า องค์ ก รให้ การส่งเสริ ม สนับ สนุน ให้ มี
การศึก ษาหรื อ การฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ และทัก ษะความสามารถที่ เกี่ ย วข้ องกับ การ
ปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม 3) ด้ านความมัน่ คงในการทางาน หมายถึง การ
รับรู้วา่ องค์กรให้ โอกาสและจะยังคงจ้ างพนักงานให้ ทางานต่อไป 4) ด้ านจิตอารมณ์ หมายถึง การ
รับ รู้ว่าองค์ ก รได้ ให้ ก ารยอมรับ ยกย่ องให้ เกี ย รติ เมื่อท างานประสบความสาเร็จ สนับ สนุน ให้
พนักงานได้ มีสว่ นร่วมในการทางานในองค์กร มีความเข้ าใจ และเห็นใจเมื่อพนักงานตัดสินใจหรื อ
ทางานผิดพลาด 5) ด้ านการปฎิบัติงาน หมายถึง การรับ รู้ว่าองค์ก รสนับสนุน ช่วยให้ พนักงาน
ท างานได้ อย่ างมีป ระสิท ธิ ภาพและจัดให้ มีสิ่งอานวยความสะดวกในองค์ก รเช่น วัสดุอุป กรณ์
เครื่ องมือ เพื่ อ ให้ พนัก งานสามารถท างานได้ อย่ างปลอดภัย มี สภาพการท างานที่ ดีและสร้ าง
บรรยากาศสภาพแวดล้ อมที่ดี
การวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดของศศินันท์ ทิพย์
โอสถ (2556) และแบบวัด ของศรัณ ย์ พิ มพ์ ท อง (2557)โดยน ามาจากแบบวัดในงานวิจัย ของ
Eisenberger et al. (1986) และ Rhoades et al. (2001) น ามาปรับ ภาษาและสร้ างข้ อคาถาม
เพิ่ มขึ ้นให้ เหมาะสมกับ บริ บ ทท าการวัดใน 5 องค์ป ระกอบได้ แก่ 1) ด้ านค่าตอบแทน 2) ด้ าน
ความรู้ในการทางานและโอกาสก้ าวหน้ า 3) ด้ านความมัน่ คงในการทางาน 4) ด้ านจิตอารมณ์ 5)
ด้ านการปฎิบัติงาน มีข้อคาถาม 26 ข้ อ มาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ จากไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (1
คะแนน) ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง (6 คะแนน) การแปลคะแนน ผู้ตอบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่า
รับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนรวมน้ อย
แบบสอบถามนีม้ ีมาตรวัดประเมิน ค่า 6 ระดับ จากไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง
เห็น ด้ วยอย่างยิ่ง (6 คะแนน) การแปลคะแนน ผู้ตอบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่า รับ รู้การ
สนับสนุนจากองค์กรมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนรวมน้ อย
โปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยการเรี ย นรู้จากประสบการณ์ ที่มีต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ชุดฝึ กอบรมเสริ มสร้ างสมรรถนะ
ด้ านวัฒนธรรมด้ วยการเรี ยนรู้จากประสบการณ์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยใช้ แนวคิ ดของคอมพินฮา- บาโคท (2002) ร่วมกับน าข้ อมูลทางวัฒนธรรม
ของแต่ละกลุ่มผู้ป่ วยเช่น ด้ านศาสนา การสื่อสารทัง้ วจนะภาษาและอวจนะภาษา สถานการณ์
ต่างๆที่ เกี่ ย วข้ องความเชื่ อ ด้ านสุขภาพ วิถี ชี วิต แบบแผนการด าเนิ น ชี วิต ที่ ส่งผลกระทบต่อ
ความคิด แนวทางปฏิบตั ิ หรือ พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจในการดูแลรักษาความเจ็บป่ วยของ
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ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ อภิปรายสนทนากลุม่ และสะท้ อนคิด สรุปประเด็นข้ อคิดเห็นที่
ได้ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิเพื่อให้ พยาบาลพัฒนาเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วย
ลดความรู้ สึก อคติ ลาเอียง ไม่เสมอภาค ได้ รับ การดูแลอย่ างมีคุณ ภาพ ปลอดภัย โดยผู้วิจัยใช้
เทคนิควิธีสอนดังนี ้ ได้ แก่ บรรยาย สื่อวีดีโอทัศน์ สะท้ อนคิด สนทนากลุม่ บทบาทสมมติ สถาน์การ
จาลองเสมือนจริ ง กรณี ศึก ษา ฝึ ก ปฏิบัติในใบงาน เพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม 5
องค์ประกอบ ดังนี ้ 1) ความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม 2) ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทาง
วัฒนธรรม 3)ความสามารถในการประเมิน ทางวัฒนธรรม4) การติดต่อสื่อสารทางวัฒนธรรม 5)
ความปรารถนาทางวัฒนธรรม โดยใช้ ระยะเวลาท ากิจ กรรมรวม 5ครัง้ ติดตามผลหลังจากยุติ
กิจกรรม 1 เดือน เข้ าร่วมกิจกรรมครัง้ ละ 2-3 ชั่วโมง ระยะเวลา 10 สัป ดาห์ โดยกลุ่มทดลองเข้ า
ร่วมโปรแกรม กลุม่ ควบคุมได้ รับโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตามปกติ
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1. พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม (Cultural care behavior)
2. สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและอิทธิพลที่มีตอ่ พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
3. แนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิง
วัฒนธรรม
3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social cognitive theory)
3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom's taxonomy)
4. ปั จ จัย เชิ งสาเหตุที่ ส่งผลต่อ สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมและพฤติ ก รรมการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรม
4.1 ประสบการณ์ ข้ามวัฒ นธรรม (Cross- cultural experience) ที่ มีต่อสมรรถนะ
ด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
4.2 เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม (Cultural attitude) ที่ มีต่อสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
4.3 การรับ รู้ การสนับ สนุน จากองค์ก ร (Perceived organization support) ที่ มีต่อ
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
4.4 กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 1
5. โปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
5.1 เทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiental learning theory)
5.2 กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 2
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1. พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม (Cultural care behavior): ความหมาย การวัด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ความหมายของพฤติกรรม
นักวิชาการได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมไว้ ดังเช่น กันยา สุวรรณแสง (2544, น.
92) ให้ ความหมายของพฤติก รรมว่าเป็ นปฏิกิ ริยา บทบาท ลีลา ท่าที การประพฤติ ปฏิบัติ การ
กระท าที่แสดงออกให้ ป รากฎสัมผัสได้ ด้วยประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งใน 5 ทาง คือ ทางตา
ปาก จมูก หู และผิวกาย หรือมิฉะนันก็
้ สามารถวัดได้ ด้วยเครื่ องมือ ขณะที่ สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต
(2543) ให้ ความหมายว่าพฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บคุ คลกระทา แสดงออก ตอบสนอง หรือโต้ ตอบ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่ง ที่สามารถสังเกตได้ วดั ได้ โดยตรง ด้ วยเครื่องมือที่
เป็ นวัตถุวิสยั ไม่ว่าการแสดงออก หรื อการตอบสนองนัน้ จะเกิดขึ ้นภายในหรื อเกิ ดขึน้ ภายนอก
ร่างกาย เช่น การวิ่ง การอ่านหนังสือ การเต้ นของหัวใจ การกระตุ้นกล้ ามเนื ้อเป็ นต้ น สอดคล้ องกับ
ประทีป จินงี่ ให้ ความหมายเกี่ยวกับ พฤติกรรม(Behavior) หมายถึง การกระทาที่บคุ คลแสดงออก
หรื อ สนองตอบต่อ สิ่งเร้ าที่ ส ามารถวัด ได้ และสังเกตเห็ น ได้ ต รงกัน ในการก าหนดพฤติ ก รรม
เป้าหมายนัน้ (ประทีป จินงี่, 2540, น. 5) โดยจาแนกประเภทของพฤติกรรมโดยใช้ การสังเกตเป็ น
เกณฑ์การจาแนก แบ่งพฤติกรรมออกเป็ น 2 ประเภทคือ 1) พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior)
เป็ นพฤติกรรมที่ผ้ อู ื่นสังเกตเห็นได้ เช่น การวิ่ง การเดิน หัวเราะ เป็ นต้ น พฤติกรรมประเภทนี ้ยังเป็ น
ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือพฤติกรรมโมล่า (Molar behavior) เป็ นพฤติกรรมที่ต้องอาศัยเครื่ องมือ
ช่ว ยจึ งจะสังเกตเห็ น ได้ เช่ น ความดัน โลหิ ต กระแสประสาท เป็ น ต้ น 2) พฤติ ก รรมภายใน
(Convert behavior) เป็ นพฤติ ก รรมที่ ผ้ ูอื่ น ไม่ ส ามารถสัง เกตเป็ นการเกิ ด พฤติ ก รรมได้ เป็ น
พฤติกรรมที่ บุคคลเกิ ดการตอบสนองต่อสิ่งเร้ า เจตคติ ความคิด ความสนใจ เป็ นต้ น พฤติกรรม
เหล่านี ้ เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นภายใน จะได้ ร้ ูเฉพาะตัวเองเท่านัน้ คนอื่นจะรู้ได้ ก็ตอ่ เมื่อเจ้ าตัวออกมา หรื อ
แสดงออกมาด้ วยการทาให้ ทราบแต่ถ้าตัวไม่บอกให้ ทราบ เราต้ องใช้ หลักวิธีการสันนิษฐานจาก
การกระทาแทน (ต้ องดูปัจจจัยอื่นๆร่วมด้ วย ป้องกันการสันนิษฐานผิดพลาด) เช่น ถ้ านิสิต มาเข้ า
เรียนตรงเวลา เข้ าชันเรี
้ ยนครบทุกครัง้ ส่งงานทุกครัง้ ที่อาจารย์สงั่ ถาม-ตอบ ในชันเรี
้ ยนเป็ นประจา
อาจารย์ก็จะสันนิษฐานจากการกระทาเหล่านี ้ว่า นิสิตตังใจเรี
้ ยน เป็ นต้ น
จากความหมายของพฤติกรรมที่ได้ กล่าวข้ างต้ น สรุปได้ วา่ พฤติกรรม หมายถึง การ
กระทาที่แสดงออกของบุคคล เพื่อตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ที่
สามารถสังเกตุและวัดได้ ตรงกัน ทัง้ นีพ้ ฤติกรรมจาแนกโดยใช้ การสังเกตเป็ นเกณฑ์ แบ่งได้ เป็ น 2
ลัก ษณะคื อ พฤติ ก รรมภายในเป็ นการแสดงออกที่ อยู่ในกระบวนการของจิ ตใจ ซึ่งไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้ โดยตรง เช่น ความคิด ความรู้สกึ แรงจูงใจ เป็ นต้ น และพฤติกรรมภายนอก เป็ นการ

22
แสดงออกที่สงั เกตเห็นได้ อย่างชัดเจน เช่น การเดิน วิ่ง นอน กระโดด ทางานต่างๆ เรี ยนหนังสือ
เป็ นต้ น
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ความหมายของการดูแลเชิงวัฒนธรรม
การดูแลเชิ งวัฒ นธรรมเกิ ด จากค าศัพ ท์ 2 คา ได้ แก่ ค าว่า การดูแล และค าว่า
วัฒนธรรม จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ องการดูแล พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.
2542 ให้ ความหมายการดูแล คือการเอาใจใส่ ปกปั กรักษา ปกครอง (ราชบัณ ฑิตสถาน, 2546)
และ สมจิต หนุเจริ ญ กุล (2542) กล่าวว่า การดูแล (care) เป็ น คาที่ มาจากคาว่า caru มาจาก
ภาษาเยอรมัน คือ kara หมายถึง เอาใจใส่ ปกป้องรักษา ปกครอง ต่อมานักวิชาการได้ มีผ้ ศู กึ ษาได้
ให้ ความหมายดังนี ้ สวอนสัน (Swanson, 1991) ให้ ความหมายการดูแลว่าเป็ นการแสดงออกของ
บุคคลด้ วยความเอาใส่ใจและความรับผิดชอบต่อความต้ องการของบุคคล สอดคล้ องกับ ฮีกีดสั
(Hegedus,1999 )ให้ ความหมายการดูแ ลว่า เป็ นศูน ย์ ก ลางในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลและ
แสดงออกโดยกระทาการพยาบาลและพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลมีอิท ธิพลสูงต่อความพึง
พอใจของผู้ป่วย วัตสัน (Watson,1999) ให้ ความหมายการดูแลว่า เป็ นการอธิบายการกระทาของ
มนุษย์และเป็ นการแสดงออกปฏิบัติระหว่างบุคคล ผลลัพธ์เป็ นความพึงพอใจต่อความต้ องการ
ของมนุ ษ ย์ (Watson,1979 Cited in Baily, 2009) อี ก ทั ง้ แนวคิ ด การดูแ ล (Caring) (Watson,
2008)ให้ ความหมายการดูแลหมายถึง บริบทที่มีความเกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมมีความซับซ้ อนและ
เป็ นจุด ศูน ย์ ก ลางของการปฏิ บั ติ พ ยาบาลและแสดงถึ ง พฤติ ก รรมของพยาบาล ( Karlou,
Papathanassoglou, & Patiraki, 2015, cited in Watson, 2008) อีก ทัง้ วัตสัน ได้ ให้ ความหมาย
การดูแลหมายถึง เป็ นการดูแลระหว่างบุคคล ประกอบด้ วยการป้ องกั น เสริ มสร้ าง ศักดิ์ศรี ของ
มนุษย์ และบูรณาการดูแลบุคคลทังคน
้ โดยช่วยเหลือให้ บคุ คลพบความหมายของความเจ็บป่ วย
บรรเทาความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่ วย การให้ ความรู้ในการดูแลตนเอง การควบคุมตนเอง
โดยผสมผสานการดูแลร่างกาย จิตใจและจิตวิญ ญาน นอกจากนีไ้ ลนินเจอร์ (Leininger, 1978)
ให้ ความหมายการดูแลว่าหมายถึง พฤติกรรมการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเพิ่มความสามารถของ
บุคคล การดูแลอาจให้ ความหมายต่างกันตามการรับรู้ของผู้ป่วยแต่ละวัฒนธรรมเน้ นให้ การดูแลที่
เหมาะสมกับ แต่ละวัฒนธรรม ดังนัน้ จะเห็นว่าการดูแลเป็ นการปฏิบัติก ารพยาบาล เพื่อให้ การ
ช่วยเหลือ ป้องกัน ส่งเสริ ม บรรเทาความเจ็บป่ วยทังร่้ างกาย จิตใจและจิตวิญญาณให้ สอดคล้ อง
กับบริบทวัฒนธรรมของผู้ป่วย
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การดูแล เป็ นกระบวนการที่มีลกั ษณะเป็ นพลวัตร ประกอบด้ วย 1) บุคคล หมายถึง
พยาบาลและผู้ป่วย การดูแลบุคคล ที่เป็ นองค์รวมของร่างกาย จิตใจ และจิตวิ ญญาณ โดยแต่ละ
คนมีภมู ิหลังหรือประสบการณ์ชีวิตที่เป็ นลักษณะเฉพาะตน 2) สนามปรากฎการณ์ เป็ นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ ้นจริงในขณะที่มีการดูแลในช่วงเวลา/สถานที่หนึ่ง ตามการรับรู้และประสบการณ์ 3) ขณะ
ให้ การดูแลจะมีการปฏิสัมพัน ธ์กัน ในช่วงขณะนัน้ ๆ เลือกปฏิบัติห รื อกระท าในสิ่ งที่ ดีที่ สดุ หรื อ
เหมาะสมที่ สุด ในสถานการณ์ นัน้ 4) การดูแ ลที่ เข้ าถึ ง จิ ต ใจของบุ ค คล เป็ น การดูแ ลที่ เป็ น
ความรู้สึกของบุคคล วัต สัน กล่าวว่าการท าให้ พยาบาลและผู้ป่วยเข้ าถึงจิ ตใจกัน ได้ ต้ องอาศัย
ปั จจัยการดูแล 10 ประการ ดังนีค้ ือ 1) การสร้ างประโยชน์ต่อเพื่ อนมนุษย์ 2) ความศรัทธา และ
ความหวัง สร้ างความเชื่อ และสิ่งที่มีความหมายต่อผู้ป่วยเพื่อจะช่วยส่งเสริมและคงไว้ ซึ่งสุขภาพ
3) ความไวต่อความรู้สึกของตนเอง และบุคคลอื่น 4) การสร้ างสัมพันธภาพการช่วยเหลือไว้ วางใจ
5) การยอมรับการแสดงออกของความรู้สึกทัง้ ทางบวกและทางลบ 6) การใช้ การแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ในกระบวนการดูแล 7) การส่งเสริมการเรี ยนการสอนที่เข้ าถึงจิตใจของบุคคล 8) การ
ประคับประคอง สนับสนุน และแก้ ไขสิ่งแวดล้ อมด้ านกายภาพ จิตสังคม และจิตวิญญาณ 9) การ
ช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความต้ องการของบุคคล 10) การสร้ างเสริมพลังจิตวิญญาณในการมีชีวิต
อยู่ (Watson,1999 อ้ างถึงใน Watson, 1979)
นอกจากนีจ้ ากการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณ ภาพของ ดราโฮโสวาและจาโรโสวา
(Drahosova & Jarosova, 2016) เพื่อค้ นหาคาจากัดความและแนวคิดของการดูแลผลการวิจยั ใน
มุมมองของพยาบาลให้ ความหมายการดูแลดังนี ้ 1) การดูแลเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพระหว่าง
พยาบาลและผู้ป่วย เพื่อแสดงความเข้ าใจผู้ป่วย มีการสัมผัส ตังใจฟั
้ ง ช่วยเหลือ เอาใจใส่ และ
ความเมตตา 2) การดูแลเป็ นการป้องกันและประคับประคองผู้ป่วย เคารพต่อสิทธิของผู้ป่วย ดูแล
ความสะดวกสบายด้ านร่างกาย เช่น การบรรเทาความเจ็บ ปวด ประคับ ประคองด้ านจิตใจ 3)
การดูแลเป็ นการวิธีปฏิบัติของพยาบาล พยาบาลต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ทักษะแบบวิชาชีพร่วมกับ
ประสบการณ์ ใ นการดูแลผู้ป่ วย 4) การดูแลเป็ น บริ บ ทที่ ท างานร่ วมกับ ที ม สหสาขาวิช าชี พ
นอกจากพยาบาลเป็ น ผู้ด ูแลผู้ป่วยร่ วมกับ สมาชิก ครอบครัวของผู้ป่วยอีก ด้ วย 5)การดูแลเป็ น
แนวทางเข้ า ใจธรรมชาติ ค วามเป็ น จริ ง เป็ น ปรัช ญา การให้ ค วามหมายของชี วิต นอกจากนี ้
ความหมายการดูแลในมุมมองของผู้ป่วยมีดงั นี ้ 1) การดูแลเป็ นการประคับประคองด้ านจิตใจ 2)
การดูแลของพยาบาลขึ ้นอยู่กับบุคลิกภาพ ทัศนคติ การพร้ อมให้ ความช่วยเหลือ ยิ ้มแย้ มแจ่มใส
จริ งใจ อดทนและแสดงออกถึงเคารพต่อบุคคล 3) การดูแลเป็ นการประคับประคองด้ านร่างกาย
สอดคล้ องกับการศึกษาของคาร์ สนั นิสตรอม และเบริก์บอม (Karlsson, Nystrom, & Bergbom,

24
2012) กล่าวว่าการดูแลมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ ความรับผิดชอบ และความเคารพต่อความเป็ น
มนุษย์ จะเห็นว่าการดูแลเป็ นกระบวนการที่ต้องมีการติดต่อปฏิสมั พัน ธ์ การแสดงความเคารพ
บรรเทาความเจ็บป่ วย ป้องกัน รักษา ฟื น้ ฟูทงร่
ั ้ างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
จากการประมวลเอกสารเห็นว่าการดูแลเป็ นพฤติกรรมการแสดงออกของพยาบาลใน
การปฎิบัติ การพยาบาลให้ แก่ผ้ ปู ่ วยและสมาชิก ครอบครัวสอดคล้ องกับ วัฒนธรรมภูมิห ลังของ
ผู้ป่วยอย่างมีคณ
ุ ภาพ ผู้ป่วยได้ รับความปลอดภัย มีความพึงพอใจ
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ความหมายของวัฒนธรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ ให้ ความหมายของวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่
ทาให้ เจริญงอกงามแก่หมูค่ ณะ วิถีชีวิตของหมูค่ ณะ สอดคล้ องพระราชบัญญัติวฒ
ั นธรรม ได้ ให้
ความหมายไว้ วา่ วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงาม ความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย ความกลม
เกลียวก้ าวหน้ าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกทัง้ ไลนินเจอร์ให้ ความหมายวัฒนธรรม
หมายถึ ง การเรี ยนรู้ แบ่ งปั น และถ่ายทอดค่านิ ยมความเชื่ อบรรทัดฐานและวิถี ชี วิตของเฉพาะ
บุคคลหรื อกลุ่มที่เป็ นแนวทางในการคิดการตัดสินใจการกระท าและวิธีการของพวกเขาที่มีแบบ
แผนในการดาเนินชีวิต (Leininger, 1991) สุภางค์ จันทวานิช (2533, น. 11) ได้ ให้ ความหมายว่า
วัฒนธรรม หมายถึงวิถีชีวิตและแบบแผน ที่คนกลุม่ หนึ่งใช้ ร่วมกัน อันหมายถึง คนกลุม่ หนึ่งก็มีวิถี
ชี วิตแบบหนึ่ งต่างกลุ่มก็ มีวิถี ชี วิตและพฤติก รรมแตกต่างกัน วิถี ชี วิตของคนในสังคมต่างกัน
เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้ อม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่ แตกต่างกัน ทาให้ วฒ
ั นธรรมแบบ
แผน พฤติกรรมต่างกันไปด้ วย สุพัตรา สุภาพ (2546) ให้ ความหมายวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมมี
ความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุม่ ใดกลุ่ม
หนึ่งหรือสังคมของกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง ที่ ประกอบด้ วยความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ
ศีลธรรม กฏหมาย ประเพณี วิทยาการ และทุก สิ่งทุกอย่างที่คิดและทาในฐานะเป็ นสมาชิกของ
สั ง คม สอดคล้ องกั บ จุ ฑ าพรรธ์ ผดุ ง ชี วิ ต (จุ ฑ าพรรธ์ ผดุ ง ชี วิ ต , 2551, น. 4 อ้ างถึ ง ใน
Marsella1989) ให้ ความหมายวัฒนธรรม คือ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ร่วมกัน ซึ่งสืบทอดจากคนรุ่น
หนึ่งมายังอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อจุดมุ่งหมายในการสนับสนุน และดาเนินชีวิตของบุคคลและสังคม การ
ปรับตัว การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการวัฒนธรรม เป็ นตัวแทนทัง้ สิ่งที่อยู่ภายนอก เช่น บทบาท
ของสถาบันและสิ่งที่อยู่ภายใน เช่น ค่านิยมทัศนคติ ความเชื่อ เป็ น ต้ น วัฒนธรรมเป็ นรูปแบบการ
เรียนรู้อย่างเป็ นระบบไม่ได้ เป็ นสิ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม วัฒนธรรมถูกแบ่งปันโดยสมาชิกของ
กลุม่ แต่ละคนในการปฏิสมั พันธ์กนั เป็ นคุณลักษณะสามารถเห็นเป็ นเอกลักษณ์ได้ แก่ ลักษณะทาง
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กายภาพ ภาษา โครงสร้ างครอบครัว ความเชื่ อทางศาสนา การเมือง อาหาร ศิลปวัฒนธรรม
ดนตรี วรรณกรรม ทัศ นคติ ตลอดจน ร่างกาย บทบาททางเพศ เสื ้อผ้ า และการศึกษาของแมค
โดแน ลด์ (MacDonald, 1998 cited in Storkey,1991) วั ฒ นธรรมเป็ นสิ่ ง ที่ ไม่ ค งที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงเป็ นพลวัตร วัฒนธรรมส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลและการรู้คิด
การรับ รู้ การตัด สิน ใจความเชื่ อ รู ป แบบการสื่ อสาร และแบบแผนการด าเนิ น ชี วิ ต (Alpers &
Hanssen, 2014; Jenko & Moffitt, 2006) นอกจากนีเ้ มตตา วิวฒ
ั นานุกูล (2559) นิ ย ามและจัด
ประเภทต่างๆ ของวัฒนธรรมมี 7 ประการคือ 1)วัฒนธรรมเป็ น ความคิดร่วม (Share) ของคนใน
สังคม ซึ่งจะเป็ นตัวกาหนดแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคม 2) วัฒนธรรมเป็ นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้
(Learn) และสัง่ สมประสบการณ์ต่างๆจากการเป็ นสมาชิกของสังคมใดสังคมหนึ่ง โดยได้ รับการ
ถ่ายทอด (Transmitted) จากรุ่นหนึ่งสูอ่ ีกรุ่นหนึ่ง 3)วัฒนธรรมเกิดจากการใช้ สญ
ั ลักษณ์ (Symbol)
และมีก ารใช้ ภาษาร่วมกัน ในการสื่อสารระหว่างกัน ภายในกลุ่ม 4) วัฒ นธรรมเป็ น สิ่งก าหนด
แนวความคิด ความเชื่อ และการให้ ความหมายสิ่งต่างๆ 5)วัฒนธรรมเป็ นตัวกาหนดรูปแบบและ
แบบแผน (Pattern) ความคิ ด และพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะกลุ่ม ซึ่ ง เราสามารถคาดเดา
(Predictable) ความคิดและพฤติกรรมของคนในกลุม่ นันในระดั
้
บหนึ่ง 6)วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ควรทา
ความเข้ าใจจากมุมมองของคนภายในวัฒนธรรมนัน้ ๆ วัฒนธรรมไม่ใช่ลกั ษณะที่ตายตัว แต่เกิด
จากการเปรี ย บเที ย บกับ วัฒนธรรมอื่น (Relation) 7) วัฒนธรรมเป็ น สิ่งที่ ไม่ห ยุดนิ่ ง (Dynamic)
สามารถเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ยุคสมัยและสภาพการณ์ ตา่ งๆรอบตัว สอดคล้ องกับ อดิศกั ดิ์
ชัยศิริ และ พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์(2560) กล่าวว่า วัฒนธรรมทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ แสดงให้ เห็นถึง
แนวคิด การตัดสินใจและพฤติกรรมในทางวัฒนธรรมเป็ นตัวความรู้สกึ รูปแบบการสื่อสาร การแต่ง
กาย และท่าทางนิสยั ในการบริโภค มนุษย์สมั พันธ์ ค่านิยม ทัศคติกระบวนการทางจิต รูปแบบการ
เรี ยนรู้และนิสยั ในการทางาน พยาบาลที่เป็ นตัวเชื่อมวัฒนธรรมจาเป็ นต้ องเข้ าใจการผสมผสาน
วัฒนธรรม ประกอบด้ วย 1) การปฏิเสธ 2)การป้องกันตนเอง 3) การกลบเกลื่อน 4) การยอมรับ 5)
การปรับตัวเอง 6) การผสมผสาน 7) การบูรณาการ จะเห็นว่าวัฒนธรรมมีตวั กาหนดแนวความคิด
ความเชื่อ รูปแบบและแบบแผนพฤติกรรมของบุคคล ดังนันจากข้
้
อความข้ างต้ นทาให้ เข้ าใจได้ ว่า
วัฒนธรรมเป็ นการเรียนรู้ แบบแผนความคิด ความเชื่อของกลุ่ม สังคม ชุมชนและถ่ายทอดจากคน
รุ่นหนึ่งสูค่ นรุ่นหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลา
วัฒ นธรรมกับ สุขภาพมีความเชื่ อมโยงกัน วัฒนธรรมมีผลต่อการตัดสิน ใจเลือกแนว
ทางการรักษาดูแลสุขภาพของบุคคลและสังคม ซึ่ง ชาติชาย มุกสง (2551) กล่าวว่า นิยามสุขภาพ
มีความหมายแตกต่างกันในกลุม่ บุคคล วัฒนธรรมเกี่ยวข้ องกับความหมายของสุขภาพและการ
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เจ็บป่ วยที่สงั คมสร้ างขึ ้น ในการนิ ยามความหมายของสุขภาพที่บุคคลหรื อชุมชนใช้ มองหรื อคิด
เกี่ ย วกับ สุข ภาพและมี ผลต่อพฤติก รรมสุข ภาพอย่ างไม่ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ ในมุม มองทาง
สังคมไทยการเจ็บ ป่ วยมีค วามหมายสาคัญ 3 ประการคือ 1) ความเจ็บป่ วยคือการลงโทษทาง
สังคม(Illness as social sanction) ในสังคมที่ มีความเชื่อเรื่ องผีเข้ า หรื อผีท า ในสังคมไทยก็มัก
มองความเจ็บป่ วยว่าเป็ นผลมาจากการไปละเมิดกฏเกณฑ์ หรื อบรรทัดฐานทางสังคม 2) ความ
เจ็บป่ วยคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม(Illness as Deviance) เป็ นวิธีการมองความเจ็บป่ วยว่า
เป็ นการขัดขวางการทาหน้ าที่ตามปกติทางสังคมของคนป่ วยและการสวมบทบาทของผู้ป่วยเป็ น
สาคัญ เช่น การสามารถรับการรักษาจากวิธีการที่ภาวะปกติไม่สามารถทาได้ เช่น ชาวมุสลิมใน
ชุมชนสามารถใช้ ยาที่ มีส่วนผสมของเหล้ าทาตัวได้ โดยปกติเป็ น สิ่งต้ องห้ ามตามหลักศาสนา
อิสลาม 3) ความเจ็บ ป่ วยเป็ นตัวบ่ งชี ถ้ ึ งสภาวะของสังคมนัน้ (Illness as an indicator of social
performance) ในสังคมไทยมีมิติ ของวัฒนธรรมสุขภาพมุมมองต่อความเจ็บ ป่ วยตามความคิด
ความเชื่อซึ่งมีความแตกต่างของบุคคลโดยมีปัจจัยภายในและสิ่งแวดล้ อมภายนอกที่แตกต่างกัน
จากประเทศอาเซี ย นมาอยู่ร่วมกัน ในสังคมของเรา เราควรจะต้ องมีความรู้ เกี่ ย วกับ
วัฒ นธรรมสุขภาพของเขาด้ วย เพื่ อที่ จ ะได้ ใ ห้ การดูแลผู้ป่ วยได้ อย่ างปลอดภัย สอดคล้ องกับ
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม พฤติกรรมของแต่ละสังคม ในแต่ประเทศประชากรมีการนับถือศาสนา
ที่แตกต่างกันในแต่ละสังคม ชุมชน สุน ทรี ภรณ์ ทองไสย (2556) กล่าวว่าสิ่งที่ พ ยาบาลควรรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อของผู้ป่วยสาหรับผู้ท่ ีนับถือศาสนาพุทธ ได้ แก่ ให้ ความสาคัญ
กับ ความสงบ ผู้ป่วยอาจจะชอบให้ อยู่อย่างสงบเพื่อทาสมาธิ มีความเชื่อว่าให้ ผ่านวิกฤติในช่วง
การเจ็บป่ วย ผู้ป่วยบางท่านจะเคร่งครัดในการรับประทานอาหารมังสวิรัติควรให้ ความระมัดระวัง
ในเรื่ องการจัดอาหารและยาที่มีส่วนผสมที่เป็ นข้ อห้ าม ผู้ป่วยและญาติอาจจะมีการสวดมนต์หรื อ
ใช้ อปุ กรณ์ในการสวดมนต์ที่อาจจะมีเสียงดังต้ องมีการเจรจาเพื่อหาข้ อตกลงที่เหมาะสม ผู้ป่วยขอ
เอารูปพระพุทธมาวางไว้ ในห้ องผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยใกล้ เสียชีวิตควรลดการรบกวนผู้ป่วยเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วย
ทาสมาธิอยู่ในความสงบชาวพุทธเชื่อว่าความตายเป็ นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาคัญของชีวิต หลังจาก
เสียชีวิตควรเคลื่อนย้ ายศพด้ วยความระมัดระวังเนื่องจากชาวพุทธมีความเชื่อว่าวิญ ญาณยังไม่
ออกจากร่างทันทีหลังความตายการเคลื่อนย้ ายร่างกายที่ไม่ระมัดระวังอาจเป็ นการรบกวนผู้ตาย
ความเชื่อของประชาชนผู้นบั ถือศาสนาอิสลาม และคนต่างชาติย้ายถิ่น เดินทางมาติดต่ออาศัยอยู่
ร่วมกัน เช่น ซาอุดิ อาระเบี ย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ กาตาร์ บาห์ เรน อิน โดนี เซี ย
มาเลเซีย เป็ นต้ น สิ่งที่พยาบาลควรรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อของผู้ป่วยที่นับถือศาสนา
อิสลาม(จักริ น ทร์ คล้ ายเจริ ญ , 2559) ได้ แก่ ช่วงถือศีลอด เดือนรอมฎอนประกอบพิ ธี ฮัจ ญ์ จัด
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สถานที่ ละหมาด สถานที่ ล้ างเท้ าก่ อ นท าพิ ธีห รื อ จัด ท าอ่างน า้ สาหรับ อาบน า้ ละหมาดแบบ
เคลื่อนที่สาหรับผู้ป่วยที่เคลื่อนที่ลาบาก การจัดเตียงผู้ป่วยให้ หนั ศรีษะไปทางนครเมกกะห์(ทางทิศ
ตะวัน ตก) ปรับวิธีการจ่ายยาให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตในเดือนรอมฎอน การจัดมือ้ อาหารและยา
(Insulin)ในช่วงถื อศี ลอด ต้ องท าละมาด วัน ละ 5 ครัง้ การดูแลบุคคลหลังเสีย ชี วิตห้ ามผ่าศพ
ชันสูตร ห้ ามท าหมัน ทาแท้ ง ห้ ามโกนขนถ้ าไม่จ าเป็ น รับ ประทานอาหารฮาลาล ไม่มีห มู ไม่มี
แอลกอฮอล์ การสัมผัสร่างกายระหว่างเพศ ชายหญิ ง ต้ องขออนุญาตก่อน การเข้ าห้ องเยี่ยมที่ มี
ผู้หญิ งต้ องขออนุญาตทุกครัง้ หากพูดเสียงดังไม่ควรห้ ามไม่ให้ ผ้ ปู ่ วยพูด หรือให้ ลดเสียงด้ วยการ
ทาท่าทาง อย่าเดินหันหลังให้ ถ้ าหากยังพูดคุยกันไม่เข้ าใจ หลีกเลี่ยงการหยอกล้ อ หรื อพูดคุยกัน
โดยละเลยผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการปล่อยให้ ผ้ ปู ่ วยรอนานโดยไม่มีการแจ้ งข้ อมูล ห้ ามใช้ สญ
ั ญลักษณ์
มือเป็ น สัญญาณว่าตกลง(OK sign) เด็ดขาด ซึ่งทางประเทศอาหรับจะหมายถึง สัญลักษณ์เป็ น
เครื่องของดวงตาปี ศาจ นอกจากนี ้ประชากรในประเทศอาเซียนบางส่วนนับถือศาสนาคริ สต์ และ
ยังมีคนต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ร่วมกัน เช่น อเมริกา ฝรั่งเศส แคนาดา อังกฤษ อิตาลี กรีก สวีเดน
เยอรมัน เป็ นต้ น สิ่งที่พยาบาลควรรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อของผู้ป่วยนับถือศาสนา
คริสต์ (สุนทรีภรณ์ ทองไสย, 2556) ได้ แก่ ก่อนเข้ าห้ องผู้ป่วยต้ องล้ างมือให้ สะอาด กล่าวทักทาย
แนะนาตัว ให้ นามบัตร อธิบายให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าใจก่อนทุกครัง้ ที่จะให้ การพยาบาล ตรวจสอบชื่อก่อน
ให้ ย า ฉีด ยา ทาหัต ถการต่างๆ วางแผนการดูแลร่วมกับ ผู้ป่วยเพื่ อทาความเข้ าใจและข้ อตกลง
ร่วมกันเขียนขันตอนการดู
้
แลผู้ป่วยในแต่ละวัน เมื่อมีบคุ คลในครอบครัวเสียชีวิตหากจาเป็ นต้ องมี
การเคลื่ อ นย้ าย ควรกางร่ ม สี ด าให้ ตลอดทางที่ เ คลื่ อ นย้ าย คนญี่ ปุ่ น ห้ ามจ้ องตาเขานานๆ
หลีกเลี่ยงการสบตา
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกับสิ่งที่ พยาบาลควรรู้ในการดูแลผู้ป่วยจ าแนกตาม
ศาสนาที่ นั บ ถื อ จะช่ ว ยให้ พยาบาลให้ การช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น เอื อ้ อ านวยความสะดวก
ปรับเปลี่ยน เลือกกิจกรรมการดูแลให้ สอดคล้ องกับผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ดังนัน้ ในสังคมมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม พยาบาลดูแลผู้ป่วยควรต้ องมีความรู้ทางวัฒนธรรม การปฏิบัติตาม
หลักการนับถือศาสนา เช่น ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธ เป็ นต้ น และความเชื่อ
ในการดูแลรัก ษาพื น้ บ้ านร่วมกับ การรัก ษาแผนตะวัน ตก แต่อย่างไรก็ ตามก็ มีความต่างกัน ใน
วัฒนธรรมกลุ่มย่อยซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในเลือกการรักษาดูแลตนเองสอดคล้ องวัฒนธรรม
ความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิตของตนและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้ การดูแล
ควรจะต้ องมีความรู้ความเข้ าใจมีความตระหนักความไวทางวัฒนธรรม สามารถปรับเปลี่ยนการ
ดูแลให้ สอดคล้ องกัน ในการศึกษาครัง้ นี ้จะเกี่ยวข้ องวัฒนธรรม 3 ประการ ได้ แก่ 1)การปฏิบตั ิตาม
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หลักทางศาสนาด้ านความเชื่ อด้ านสุขภาพของผู้รับบริ ก าร 2) ความคิด ความเชื่อค่านิย มด้ าน
สุขภาพของผู้รับ บริ ก ารหรื อ ผู้ป่ วยด้ า นสุข ภาพ และ3)การปฏิ สัม พั น ธ์ ก ารติ ด ต่อ สื่ อ สารกั บ
ผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม
ปั ญ หาอุป สรรคระหว่างวัฒ นธรรมเมื่อบุค คลต่างวัฒ นธรรมต้ องติ ดต่อกัน เมตตา วิ
วัฒนานุกูล (2559, น. 336-338) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับปั ญหาในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม พบว่า
เกิดจากอุปสรรคด้ านต่าง ๆ ดังนี ้ คือ
1) อุปสรรคด้ านทัศนคติและความรู้สกึ
1.1) การรับรู้แบบแช่แข็ง (Freezing) หรื อการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีคิด หรือวิธี
มองบุคคล/วัฒนธรรม แม้ ว่าเวลาหรือสภาพแวดล้ อมจะเปลี่ยนไป เช่น คิดว่าชาวจีนแผ่นดินใหญ่
ล้ าสมัย คิดว่าพม่าเป็ นศัตรูของไทย เป็ นต้ น
1.2) ทัศนคติที่เป็ นอุปสรรค เช่น อคติ หรื อ ความโน้ มเอียง (Bias/prejudice) ไม่
ว่า แนวโน้ มในการโน้ มเอี ย งเข้ าหากลุ่ม สมาชิ ก สังคมเดี ย วกับ เรา และต่อ ต้ า นคนนอกกลุ่ม
(Outgroup) ที่ ต่ า งจาก เรา ก ารเอาวั ฒ น ธรรม ห รื อชาติ พั น ธุ์ ของต น เป็ น ศู น ย์ กล าง
(Ethnocentrism) ในการประเมินบุคคลอื่น ซึ่งมักนาไปสูก่ ารสร้ างความรู้สกึ ที่เหนือกว่าบุคคลอื่น
1.3) การขาดอารมณ์ /ความรู้สึกที่เกื ้อหนุนในการยอมรับความแตกต่างของคน
อื่น รวมทัง้ การช่วยสนับสนุนให้ คนที่มาจากต่างวัฒนธรรมลดความตระหนักทางวัฒนธรรมและ
ความสามารถปรับ ตัวในวัฒ นธรรมใหม่ได้ อย่ างมี ความสุข นัน้ ต้ อ งอาศัย ความรู้ สึก และการ
แสดงออกต่างๆ ในทางบวกจากเจ้ าของวัฒนธรรม รวมทัง้ การแสดงอารมณ์ และความรู้สกึ อย่าง
เป็ นมิตรต่อกันและกัน เพื่อให้ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเป็ นไปอย่างราบรื่ น อาทิ การแสดงถึง
ความรัก ความใส่ใ จ (Mindfulness) ความไวรู้ สึก (Sensitivity) และการเอาใจเขามาใส่ใ จเรา
(Empathy) เป็ นต้ น
ประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบคือ
1) ด้ านสติปัญญาหรือความรู้คิด องค์ประกอบด้ านนี ้เน้ นกระบวนการของความรู้และ
ความเข้ า ใจ ผู้ที่ จ ะท าการสื่ อ สารระหว่า งวัฒ นธรรมได้ ดี ควรมี คุณ สมบั ติ ดัง นี ้ ได้ แ ก่ 1.1)
ความสามารถในการพูดภาษาอื่น 1.2) ความรู้ในวัฒนธรรมของผู้อื่น ตัวอย่าง เช่น เมื่อนายฟิ ลิปป์
ชาวอเมริกนั จะมาเยี่ยมบ้ านคนไทยคนหนึ่ง เขาก็ควรจะรู้ถึงวัฒนธรรมของคนไทยว่า คนไทยนิยม
การถอดรองเท้ าก่อนเข้ าบ้ าน เป็ นต้ น 1.3) การผ่อนผันที่จะมองหรือจัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ าประเภทใด
ประเภทหนึ่ง (Category width) เช่น การมองว่าใครดีใครเลว ต้ องมองกว้ างๆ ไม่มองแคบ มีความ
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ซับซ้ อนทางด้ านความนึกคิด (Cognitive complexity) มาก 1.4) การยอมขยับขยายหรือเปลี่ยน
การมองแบบเหมารวม (Stereotype) ที่มีอยู่ เพื่อลดการตีความที่ไม่ถกู ต้ อง
2) ด้ านอารมณ์และความรู้สึก องค์ประกอบนีเ้ ปรี ยบเสมือนสื่อกลางที่จ ะทาให้ คน 2
คนมีความรู้สึกที่ ดีต่อกัน อารมณ์ และความรู้สึก จะเป็ น ตัวก าหนดว่าเราจะน าความรู้และความ
เข้ า ใจเหล่า นัน้ ไปใช้ ในทิ ศ ทางใด หรื อ จะน าความรู้ ความเข้ าใจนัน้ ไปปฏิ บัติ ห รื อไม่ ควรมี
คุณสมบัติดงั นี ้ได้ แก่
2.1) การใช้ มมุ มองจากวัฒนธรรมที่สาม (Third-cultural perspective) ในการ
ตีความพฤติ กรรมคนต่างวัฒนธรรม ไม่ถือตนเองเป็ นศูน ย์กลาง ซึ่งหมายถึ ง การมองอย่างเป็ น
กลางหรือมีใจเป็ นกลาง
2.2) การรู้จกั ยืดหยุ่น/ ผ่อนปรนให้ กับความกากวมทัง้ หลาย 2.3) การปราศจาก
อคติหรือการดูถกู เหยียดหยาม 2.4) การรู้จกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) 2.5) การมีทศั นะต่อ
คนต่ า งวัฒ นธรรมโดยตัง้ อยู่บ นพื น้ ฐานของความรั ก ซึ่ งเป็ นพื น้ ฐานที่ ส าคัญ ในการสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น
3) ด้ านพฤติกรรม องค์ประกอบด้ านนี ้เน้ นลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงหรือปฏิบัติ
ต่อคนต่างวัฒนธรรม (เมตตา วิวฒ
ั นานุกูล, 2559, น. 345 อ้ างถึงใน ruben, 1976) คุณสมบัติมี
ดังนี ้
3.1) การแสดงการให้ เกียรติและเคารพผู้อื่น
3.2) ความสามารถในการตอบสนองผู้อื่ น อย่ า งเป็ นมิ ต ร เช่ น อธิ บ ายด้ วย
ข้ อเท็จจริงมากกว่าวิจารณ์
3.3) การรู้จังหวะในการเริ่ มต้ น และสิน้ สุดขณะมีป ฎิสมั พัน ธ์ กับ ผู้อื่น ด้ วยการ
ประเมินความต้ องการและความปรารถนาของผู้อื่น (Interaction management)
ดังนัน้ ผู้ที่จะมีความสามารถในการสื่อสารกับคนต่างวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็ นต้ องมี
คุณสมบัติครบทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านความรู้คิด ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ และด้ านพฤติกรรม
ในการพัฒนาให้ เป็ นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
มีแนวทางดังนี ้ พัฒนาด้ านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(เมตตา วิวฒ
ั นานุกูล, 2559 อ้ างถึ งใน
Lustig & Koester, 1996) โดยลดความไม่แน่ใจที่ มีต่อบุคคลต่างวัฒ นธรรม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับบุคคลเหล่านันโดยการเปิ
้
ดเผยตนเอง (Self disclosure) และควบคุมความแตกต่างใน
การรับรู้และค้ นหาแนวทางในการจัดการกับความขัดแย้ งระหว่างวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละวัฒนธรรมจะ
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มีการให้ ความหมายและตอบสนองต่อความขัดแย้ งต่างกันไป นอกจากนี ้ (เมตตา วิวฒ
ั นานุกูล.
2559 อ้ างอิงจาก Sarmovar, Porter, & Stelfan, 1996) กล่าวว่ามีแนวทางดังนี ้
1) การตระหนั ก ในตนเอง (Self- awareness) แบ่ ง ออกเป็ น การตระหนั ก ถึ ง
ความสามารถในการรับรู้ของตนเอง และรู้วา่ ตนแสดงออกถึงการรับรู้นนอย่
ั ้ างไร กล่าวคือ สามารถ
แยกแยะ ทัศนคติ อคติ ความคิดเห็น และความลาเอียงต่างๆ ของตนเอง ซึ่งมีผลต่อการมองโลกใน
มุมมองต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น หากมีอคติต่อผู้ชายที่ เป็ น เกย์ และเมื่อผู้ชายคนนัน้ มาพูดคุยด้ วย
อคติเหล่านันก็
้ จะเปลี่ยนคาพูดของเขาให้ กลายเป็ นลบได้
2) การคานึงถึงการจัดตาแหน่งทางกายภาพและการจัดบทบาท/ความสัมพันธ์และ
ระยะห่างระหว่างบุคคล ได้ แก่ เวลาที่เหมาะสม การจัดตาแหน่งทางสังคม บรรยากาศทางสังคม
การพิจารณาขนบประเพณี (Custom)ของแต่ละวัฒนธรรม เช่น คนอเมริ กนั เชื่อมัน่ ในวิธีการทาง
วิท ยาศาสตร์ และปฏิเสธความเชื่ อเรื่ องภูติ ผี วิญ ญาณ แต่คนเอเชี ย กลับ ยึ ดมั่น ในความเชื่ อ
เกี่ยวกับไสยศาสตร์อย่างมากเช่น การไหว้ เจ้ าที่เจ้ าทาง เป็ นต้ น
3) การพยายามทาความเข้ าใจกับระบบสารที่หลากหลาย (Diverse message) โดย
เฉพาะอวัจนภาษา ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศญี่ ปุ่น ผู้หญิ งจะเอามือปิ ดปากเมื่อรู้สึก เขิน อาย
ขณะที่อเมริกา การเอามือปิ ดปากหมายถึงความรู้สกึ หวาดกลัว ซึ่งทาให้ เราเข้ าใจผิดหรือสื่อสาร
กับคนต่างวัฒนธรรมไม่ร้ ูเรื่องได้
4) การพัฒนาการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) เป็ นการมองตนเองและบุคคล
อื่นในสถานะเดียวกัน
5) การส่งเสริ มและให้ ความสาคัญ กับ การตอบสนอง (Feedback) มีป ระโยชน์ใ น
การช่วยแก้ ไขข้ อความที่เราจะได้ โต้ ตอบกลับในครัง้ หน้ าได้ นอกจากนี ้เรายังสามารถสนับสนุนให้
เกิดการตอบสนองได้ โดยการใช้ ตวั เราเองเป็ นแบบอย่างของระบบการตอบสนองที่ดี เราต้ องมัน่ ใจ
ว่า ค าพูด และการแสดงออกทางอวัจ นภาษาของเราเป็ น ไปในทิศทางเดีย วกัน บางครัง้ การใช้
ความเงียบ (Silence) แทนคาพูด ก็จะช่วยให้ เกิดการตอบสนองได้ เช่นกัน
6) การพัฒนาความยืดหยุ่นในการสื่อสาร การปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมใหม่
7) การหลีกเลี่ยงการมองแบบเหมารวมและการมีอคติ (Prejudice) การคิดแบบเหมา
รวมและความคิ ดแบบมีอคติมีผลต่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมซึ่งจะทาให้ เกิ ดการรับรู้ ทาง
วัฒนธรรมที่ผิดๆ เกิดการเลือกปฏิบตั ิ ความลาเอียง และอาจนาไปสูก่ ารสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ที่ล้มเหลว หรือ อาจก่อให้ เกิดความตระหนักทางวัฒนธรรม
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ดังนันวั
้ ฒนธรรมมีความสาคัญอย่างมากในเรื่องสุขภาพเนื่องจากเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อแนวคิดความเชื่อด้ านสุขภาพ โรคที่เจ็บป่ วย และรักษา ส่งผลให้ บุคคลกรทางสุขภาพจะต้ อง
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและกลุม่ ให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมภูมิหลังของผู้ป่วย ซึ่งเป็ นสิ่งที่ท้าทายการ
พัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมในการพยาบาลผู้ป่วยใน
สัง คมพหุวัฒ นธรรม เพื่ อ ลดความไม่เสมอภาคเท่ าเที ย ม ความรู้ สึก แบ่ งแยกและเหมารวม
(Dreachslin, Gilbert, & Malone, 2013) ดั ง นั น้ พยาบาลต้ องมี ค วามเข้ าใจผลกระทบด้ าน
วัฒนธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อจะนามาวางแผนการพยาบาล การประเมินรวบรวม
ข้ อมูล ควรจะน ามาผสมผสานกับ กระบวนการพยาบาล (Wells, 2000) ในการศึก ษาครัง้ นี จ้ ะ
เกี่ยวข้ องวัฒนธรรม 3 ประการ ได้ แก่ 1)การปฏิบตั ิตามหลักทางศาสนาด้ านความเชื่อด้ านสุขภาพ
ของผู้รับบริ การ 2) ความคิด ความเชื่อค่านิยมด้ านสุขภาพของผู้รับบริการหรื อผู้ป่วยด้ านสุขภาพ
และ3)การปฏิสมั พันธ์การติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม
การศึก ษางานวิจัย ในการดูแลผู้ป่วยเชิ งวัฒ นธรรมจ าแนกตามความเชื่ อทางศาสนา
พยาบาลควรมีความรู้เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยมด้ านสุขภาพงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับอิทธิพลทาง
วัฒ นธรรมที่ น าทฤษฎีไลนิน เจอร์ มาเป็ น กรอบแนวคิด ตัวอย่ างเช่น การศึกษาของซากา-ฮาซ
เบาวน์ แ ละเกลนนอน (Saca – Hazboun & Glennon, 2011) เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทาง
วัฒ นธรรมต่อ การดูแ ลสุข ภาพในประเทศปาเลสไตน์ ซึ่ งเป็ น แนวทางในการดูแ ลผู้ป่ วยชาว
ปาเลสไตน์หรือตะวันออกกลางมีความเกี่ยวข้ องกับปั จจัยดังนี ้ 1)ปั จจัยด้ านเทคโนโลยีพบว่ามีการ
เข้ าถึงแหล่งข้ อมูลด้ านสุขภาพ เช่น คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เนตมีจากัด การคัดกรองมะเร็งเต้ า
นมด้ วยเครื่ องแมมโมแกรมที่มีราคาแพงมาก 2)ปั จจัยด้ านศาสนา พบว่ามีบ ทบาทในเรื่ องการ
รับประทานอาหารของชาวมุสลิม และคริสเตียน ห้ ามรับประทานหมูและแอลกอฮอล์ จะทาให้ เป็ น
ข้ อห้ ามผู้ป่วยไม่รับการรักษาด้ วยอินซูลิน การงดน ้าและอาหารตังแต่
้ พระอาทิตย์ขึ ้นถึงพระอาทิตย์
ตกในเดือนรอมดอน 3) ปัจจัยด้ านเครือญาติและสังคม พบว่ามีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมะเร็ง
ในเครื อญาติแต่จะปกปิ ดข้ อมูลไม่ให้ ผ้ ปู ่ วยทราบเนื่องจากมีความเชื่อว่าโรคมะเร็งเป็ นตราบาปจะ
หลีกเลี่ยงการสนทนากัน 4) ปั จจัยด้ านค่านิยม ความเชื่อและวิถีชีวิต พบว่าสตรีนนั ้ มีข้อจากัดใน
การเข้ าถึงข้ อมูลสุขภาพ การขวนอายในการเปิ ดเผยร่างกายต่อคนแปลกหน้ าท าให้ มีอัตราการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ านมและมดลูกต่า 5) ปั จจัยด้ านการเมืองและกฎหมาย พบว่าธรรมเนียม
ปฏิบัติแบบอนุรักษ์ ในครอบครัวจะไม่ให้ ผ้ หู ญิ งเซ็นต์ชื่อให้ การยินยอมในการรักษาส่วนใหญ่จะให้
สิทธิ์ผ้ เู ป็ นบิดา พี่ชาย สามี ลูกชายของผู้ป่วย 6)ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจ ประชาชนยากจน ไม่สามารถ
จ่ายประกันสุขภาพและเข้ าถึงการรักษาได้ เช่น การวินิจฉัยโดยใช้ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ
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การเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็ก 7) ปัจจัยด้ านการศึกษา พบว่าผู้สงู อายุมีข้อจากัดในการศึกษาและ
การเข้ าถึ งข้ อมูลทางด้ านสุขภาพ จะเห็น ได้ ว่ากรอบนอกซึ่งเป็ น ปั จจัย ที่ มีอิท ธิ พลต่อการดูแล
สุขภาพของผู้ป่วย
นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางด้ านปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้ อมที่สง่ ผล
ให้ เกิดปัญหาในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม อีกทัง้ ปัจจัยด้ านโครงสร้ าง สังคม เศรษฐกิจ เชือ้
ชาติ ก็ เป็ น ปั ญ หาอุป สรรค ในการเข้ าถึ งบริ ก ารสุขภาพ ราคายา การป้ องกัน การรัก ษา การ
จาหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว ความมัน่ ใจในข้ อมูลของบุคลากรทางการแพทย์
(Higginbottom & et al, 2016; Dreachslin, Gilbert & Malone, 2013: 21) จ าก ข้ อค้ น พ บ
ดังกล่าวจะเห็นว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมทาให้ ผ้ ปู ่ วยรับรู้พฤติกรรมการดูแลของพยาบาล
แตกต่างกัน
ความหมายการดูแลเชิงวัฒนธรรม
ไลนิ น เจอร์ (Leininger, 1991) ให้ ความหมายการดูแลเชิ งวัฒ นธรรมหมายถึ ง การ
ช่วยเหลือ สนับสนุน อานวยความสะดวกหรือการทาให้ บคุ คลอื่น กลุ่มธารงไว้ ซึ่งสุขภาวะสามารถ
ปรับปรุงสภาพความเป็ นอยู่และวิถีชีวิตให้ ดีขึ ้น หรือเผชิญกับความเจ็บป่ วย ความพิการหรือความ
ตาย และต่อมาในปี ค .ศ. 1999 ไลนิ นเจอร์ (Leininger,1999) ให้ ความหมายอีก ว่าการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรม หมายถึง การดูแลที่เหมาะสมสอดคล้ องกับความเชื่อและวีถีชี วิตทางวัฒนธรรมของ
ผู้ป่วย Transcultural Assessment Model Giger & Davidhizar (2002) หลักในการประเมินเมื่อ
ต้ อ งปฏิ สัมพั น ธ์ กับ ผู้ป่ วยต่างวัฒ นธรรม 6 ประการได้ แ ก่ การติ ดต่อ สื่อ สาร(Communicate)
ระยะห่าง (Space) การจัด ระเบี ย บทางสังคม (Social organization) Time(เวลา) การควบคุม
สิ่งแวดล้ อม (Environment control) Biological variations (การผัน แปรทางชี วภาพ) (Giger &
Davidhizar, 2002) ภาษาเป็ น สิ่งที่ เชื่ อมโยงการเข้ าถึ งการดูแล โดยผู้ที่ มีความรู้ ทัก ษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษจะรับรู้อปุ สรรคในการดูแลระดับต่า(Anabell & Ester,2009) ดังนันผู
้ ้ ดแู ลทาง
สุขภาพ (Healthcare provider)ที่มีอคติ(Bias) ปราศจากความตระหนักและการประเมินทางด้ าน
วัฒนธรรมมีความแตกต่างกัน การปฎิสมั พันธ์กนั ระหว่างผู้ป่วยและบุคคลากรทางการแพทย์อาจ
รู้สึกตีตราภาพลักษณ์เหมารวมตัดสินบุคคลเหมือนกับกลุ่ม (Stereotyping) (Aronson,Burgess,
Phelan,& Juarez, 2013) การตระหนัก รู้ ทางวัฒ นธรรมความแตกต่างระหว่างบุค คลเป็ น การ
ป้ องกัน อคติ การคิ ด ตี ต ราภาพลัก ษณ์ แ บบเหมารวม (Dreachslin, Gilbert.& Malone, 2013:
115) ทาให้ การส่งมอบบริ การไม่ได้ มาตรฐานก่อให้ เกิดความรู้สึกความไม่เสมอภาค ไม่เท่าเทียม
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กัน (Disparities) ผู้ป่ วยรู้ สึก ไม่พึ ง พอใจส่ง ผลต่อ ผลลัพ ธ์ ใ นการดูแ ล (Dreachslin, Gilbert&
Malone, 2013: 19) พยาบาลวิชาชีพจาเป็ นต้ องมีสมรรถะเชิงวัฒนธรรม เพื่อผสมผสานบูรณา
การดูแลให้ การพยาบาลให้ สอดคล้ องความเชื่อด้ านสุขภาพ (Health – Related beliefs) ค่านิยม
ทางวัฒ นธรรม (Cultural values), อุ บั ติ ก ารณ์ โรค และอัต ราชุ ก (Disease Incidence and
Prevalence) และการรั ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Dreachslin, Gilbert& Malone, 2013: 188)
ปั จจัย เชิ งวัฒนธรรมที่ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยด้ านสุขภาพได้ แก่ 1) การให้ ความหมายต่ออาการ
(The meaning of symptom) 2)การรับรู้ด้านสุขภาพ ได้ แก่ การรับรู้ด้านกายวิภาคและหน้ าที่ของ
ร่ า งกาย(Perceptions of anatomy and Body functions) และการรั บ รู้ การรั ก ษาที่ เ หมาะสม
(Perception of appropriate treatment) บทบาททางเพศ (Gender role) 3) การมี อิ ส ระที่ จ ะ
ตัดสิน ใจด้ วยตนเองและการรับ รู้สมรรถนะแห่งตน (Autonomy and Self –efficacy) 4) การมี
ส่วนร่วมกับสมาชิกด้ านครอบครัว (Involvement and Inclusion) 5) การกาหนดเป้าหมายและ
การป้องกัน(Orientation and Prevention) 6) การแสดงความเจ็บปวดและการจัดการ (Pain and
Management) 7) อาหารและการควบคุมอาหาร(Diet and Diet practices) 8) แนวคิดเกี่ย วกับ
ความตายและภาวะใกล้ ต าย (Death and Dying) 9) ความคาดหวังของบุคคลากรทางสุขภาพ
(Expectation of health professional)
จากปั จจัยดังกล่าวจะเห็นว่าคนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมทาให้ มีปัญหาของการ
สื่อสารระหว่างบุคคลที่มาจากคนต่างวัฒนธรรม
ตัวอย่างการศึกษาปัจจัยด้ านวัฒนธรรมที่มีผลต่อการให้ ความหมายต่อการเจ็บป่ วยของ
ผู้ป่วยเช่น ผู้ป่วยชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามมีความเชื่อทัศนะต่อความเจ็บป่ วยว่า ”ความ
เจ็บป่ วย เป็ นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ อิสลามมิได้ ถือว่าความเจ็บป่ วยเป็ นเคราะห์กรรมหรื อความ
โชคร้ าย หากแต่เชื่อว่า ความเจ็บป่ วยนัน้ เป็ นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺ และการหายหรือไม่
หายจากการเจ็บป่ วย หรื อการตาย ก็เป็ นพระประสงค์ของอัลลอฮฺ เช่นกัน แต่ก็มิได้ หมายความว่า
ให้ ผ้ ปู ่ วยนอนรอจนกว่าพระองค์ จ ะลิขิตให้ ห ายโดยไม่พยายามเยี ย วยารัก ษา ผู้นับ ถื อศาสนา
อิสลามถือว่า ความเจ็บป่ วยเป็ นการทดสอบวัดความศรัทธา ความอดทน ความยาเกรงต่ออัลลอฮฺ
นอกจากนี ้ การที่พระองค์ให้ เราเจ็บป่ วยยังถือเป็นความเมตตา และไม่ทาให้ เราท้ อแท้ สิ ้นหวัง ให้ รีบ
บาบัดเพื่อจะได้ หาย และได้ เคารพภักดีตอ่ พระองค์ตอ่ ไป” ดังนัน้ หากผู้ป่วยที่นบั ถือศาสนาอิสลาม
มีความเชื่อศรัทธาต่อพระเจ้ า ผู้ป่วยจะไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาของบุค คลากรทางการแพทย์ได้
หรือปฏิเสธการทาหัตการ การรักษาพยาบาลได้
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อีกทัง้ มีงานวิจัยของสีดโู ม เอชเลอร์ และ แฮตติง (Sidumo, Ehlers, & Hattingh, 2010)
พบว่า ปั ญ หาที่ พบในพยาบาลวิชาชีพให้ บริ การดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมโดยกลุ่มตัวอย่ างเป็ น
ผู้ป่วยหญิ งในแผนกสูติก รรมในประเทศซาอุดิอาระเบี ย โดยพยาบาลนัน้ ที่ ไม่ได้ เป็ นชาวมุสลิม
จานวน 67 คน พบว่าปัญหาในการปฏิสมั พันธ์ผ้ ปู ่ วยชาวซาอุดิอาระเบียได้ แก่ ความขัดแย้ งในการ
ดูแลระหว่างญาติและครอบครัวของผู้ป่วย การไม่ร้ ู การไม่มีป ระสบการณ์ อุป สรรคด้ านภาษา
ประเด็นความเป็ นส่วนตัว การไม่ให้ ความร่วมมือระหว่างการตรวจและปฏิเสธการตรวจจากแพทย์
ที่เป็ นผู้ชาย ทัศนคติของพยาบาลต่อความต้ องการของผู้ป่วย ประเด็นทางวัฒนธรรมระหว่างรอมา
ดอนผู้ห ญิ งส่วนใหญ่ งดน า้ และอาหาร การปฎิเสธการรัก ษา และจากการประมวลเอกสารที่
เกี่ยวข้ องพบว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับยาและอาหารที่เป็ นสิ่งต้ องห้ าม (Taboos) ของศาสนาอิสลาม
เช่น ยามีส่วนผสมเหมือนแอลกอฮอล์ เช่น ยาแก้ ไอ หรือยารักษาโรคเบาหวานอินสูลินทาจากหมู
(ยูซูฟ นิมะ และ สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ, 2551) ในวัฒนธรรมของชาวจีนจะมีการรักษาทางเลือก เช่น
ฝังเข็ม การใช้ สมุนไพร เป็ นต้ น (อารี ชีวเกษมสุข, 2556) และการสื่อสารกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วย
ที่พูดภาษาพืน้ เมือง การใช้ ล่ามแปลภาษา หรื อสมาชิกในครอบครัวเป็ นผู้แปลในบางเรื่ องที่เป็ น
ประเด็นที่เปราะบาง (Sensitive issue) พยาบาลจาเป็ นต้ องเข้ าใจวัฒนธรรมที่เป็ นแนวทางในการ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติอย่างเหมาะสม พยาบาลมีการบันทึกไว้ ในแบบฟอร์ มให้ การยินยอมในการ
รักษา (Informed consent) ความสาคัญปัจจัยด้ านวัฒนธรรมมีผลกระทบต่อกระบวนการวินิจฉัย
และกลยุทธ์ในการรักษา พยาบาลต้ องมีความสามารถในการรวบรวมข้ อมูลที่จะนามาประเมิน
ปั ญหาความต้ องการของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ อให้ การดูแลตอบสนองกับความต้ องการ
(Need)ความคาดหวังของผู้ป่วยที่มีวฒ
ั นธรรมแตกต่างกัน
การศึก ษางานวิจัย ในการดูแลผู้ป่วยเชิ งวัฒ นธรรมจ าแนกตามความเชื่ อทางศาสนา
พยาบาลควรมีความรู้เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยมด้ านสุขภาพงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับอิทธิพลทาง
วัฒ นธรรมที่ น าทฤษฎีไลนิน เจอร์ มาเป็ น กรอบแนวคิด ตัวอย่ างเช่น การศึกษาของซากา-ฮาซ
เบาวน์ แ ละเกลนนอน (Saca – Hazboun & Glennon, 2011) เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทาง
วัฒ นธรรมต่อ การดูแ ลสุข ภาพในประเทศปาเลสไตน์ ซึ่ งเป็ น แนวทางในการดูแ ลผู้ป่ วยชาว
ปาเลสไตน์หรือตะวันออกกลางมีความเกี่ยวข้ องกับปัจจัยดังนี ้ 1) ปัจจัยด้ านเทคโนโลยีพบว่ามีการ
เข้ าถึงแหล่งข้ อมูลด้ านสุขภาพ เช่น คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เนตมีจากัด การคัดกรองมะเร็งเต้ า
นมด้ วยเครื่ องแมมโมแกรมที่มีราคาแพงมาก 2) ปั จจัยด้ านศาสนา พบว่ามีบทบาทในเรื่ องการ
รับประทานอาหารของชาวมุสลิม และคริสเตี ยน ห้ ามรับประทานหมูและแอลกอฮอล์ จะทาให้ เป็ น
ข้ อห้ ามผู้ป่วยไม่รับการรักษาด้ วยอินซูลิน การงดน ้าและอาหารตังแต่
้ พระอาทิตย์ขึ ้นถึงพระอาทิตย์
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ตกในเดือนรอมดอน 3) ปัจจัยด้ านเครือญาติและสังคม พบว่ามีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมะเร็ง
ในเครื อญาติแต่จะปกปิ ดข้ อมูลไม่ให้ ผ้ ปู ่ วยทราบเนื่องจากมีความเชื่อว่าโรคมะเร็งเป็ นตราบาปจะ
หลีกเลี่ยงการสนทนากัน 4) ปั จจัยด้ านค่านิยม ความเชื่อและวิถีชีวิต พบว่าสตรีนนั ้ มีข้อจากัดใน
การเข้ าถึงข้ อมูลสุขภาพ การขวนอายในการเปิ ดเผยร่างกายต่อคนแปลกหน้ าท าให้ มีอัตราการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ านมและมดลูกต่า 5) ปั จจัยด้ านการเมืองและกฎหมาย พบว่าธรรมเนียม
ปฏิบัติแบบอนุรักษ์ ในครอบครัวจะไม่ให้ ผ้ หู ญิ งเซ็นต์ชื่อให้ การยินยอมในการรักษาส่วนใหญ่จะให้
สิท ธิ์ ผ้ เู ป็ น บิ ด า พี่ ช าย สามี ลูก ชายของผู้ป่ วย 6) ปั จ จัย ด้ านเศรษฐกิ จ ประชาชนยากจน ไม่
สามารถจ่ า ยประกัน สุข ภาพและเข้ าถึ งการรั ก ษาได้ เช่ น การวินิ จ ฉัย โดยใช้ เ ครื่ อ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ และการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็ก 7) ปัจจัยด้ านการศึกษา พบว่าผู้สงู อายุมีข้อจากัด
ในการศึกษาและการเข้ าถึงข้ อมูลทางด้ านสุขภาพ จะเห็นได้ วา่ กรอบนอกซึ่งเป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางด้ านปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้ อมที่สง่ ผล
ให้ เกิดปัญหาในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม อีกทัง้ ปัจจัยด้ านโครงสร้ าง สังคม เศรษฐกิจ เชือ้
ชาติ ก็ เป็ น ปั ญ หาอุป สรรค ในการเข้ าถึ งบริ ก ารสุขภาพ ราคายา การป้ องกัน การรัก ษา การ
จาหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว ความมัน่ ใจในข้ อมูลของบุคลากรทางการแพทย์
(Higginbottom & et al, 2016; Dreachslin, Gilbert, & Malone, 2013: 21) จ า ก ข้ อ ค้ น พ บ
ดังกล่าวจะเห็นว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมทาให้ ผ้ ปู ่ วยรับรู้พฤติกรรมการดูแลของพยาบาล
แตกต่างกัน
จากปั จจัยด้ านวัฒนธรรม ไลนินเจอร์ (Leininger, 2001)ได้ ให้ แนวทางในการตัดสินใจ
และการปฏิบัติ ก ารพยาบาลแก่ ผ้ ปู ่ วยเพื่ อให้ เกิ ดความสอดคล้ องกับ การดูแลเชิ งวัฒ นธรรม 3
ประการคื อ 1) การดู แ ลเชิ ง วั ฒ นธรรมเพื่ อการด ารงรั ก ษ า( Cultural care preservation/
Maintenance) หมายถึง กระบวนการที่พยาบาลให้ การดูแลโดยคานึงถึงและเคารพในวัฒนธรรม
ความเชื่อ ค่านิยมของผู้ป่ วยซึ่งแสดงถึ งการที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับการความแตกต่างทางวัฒนธรรมจาก
พยาบาล 2) การดูแลเชิงวัฒนธรรมที่มีการประนีประนอมหรือการต่อรองให้ สอดคล้ องวัฒนธรรม
ภูมิ ห ลัง ของผู้ ได้ รั บ การดูแ ล (cultural care accommodation and/or negotiation) หมายถึ ง
กระบวนการที่พยาบาลมีส่วนให้ ผ้ ปู ่ วยเรี ยนรู้ที่จะปรับตัวทางวัฒนธรรมพยาบาลให้ การดูแลที่ให้
การช่วยเหลือ ประนีประนอม ยืดหยุ่น ต่อรองกับผู้ป่วยให้ มีความสอดคล้ องกับวัฒนธรรม ผู้ป่วย
ได้ รับความปลอดภัย มีความพึงพอใจ 3) การดูแลเชิงวัฒนธรรมที่มีการจัดรูปแบบหรือโครงสร้ าง
ใหม่ (Cultural care repatterning and restructuring) หมายถึง รูปแบบการกระทาของผู้ให้ การ
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ดูแลที่ให้ การช่วยเหลือ ประคับประคอง ยืดหยุ่น และสามารถให้ การดูแลแบบวิชาชีพและมีส่วน
ร่วมกันตัดสินใจเพื่ อช่วยเหลือบุคคล กลุ่มบุ คคล ที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้ มีปรับเปลี่ยนปรับ
โครงสร้ างให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและกลุม่ บุคคลเพื่อให้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบในการดูแล
มีการปฏิบัติ และเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี การดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมเป็ นการดูแลโดยยึ ด
ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางโดยให้ ผ้ ปู ่ วยและสมาชิกในครอบครัวมีสว่ นร่วมจัดการดูแลมีการเจรจาต่อรอง
การตัด สิ น ใจในการดูแ ลรัก ษา ประเมิ น ผลลัพ ธ์ โดยการใช้ หลัก การดูแ ลแบบนี จ้ ะส่งเสริ ม
สัมพันธภาพระหว่างผู้ดแู ลและผู้ป่วยให้ บุคลากรทางสุขภาพมีความเข้ าใจประสบการณ์ของผู้ป่วย
การเลื อ กแนวทางการรั ก ษา (Engevretson, Mahoney,& Carlson, 2007, Chun, 2010) การ
เลือกใช้ กลยุทธ์ในการแก้ ปัญหา ได้ แก่ 1) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็ นกลยุทธ์ที่ต้องการ
จะชักชวนให้ เชื่อ ระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยเกี่ยวกับความเชื่อ และค่านิยมในการดาเนินชีวิต 2)
การเปลี่ยนแปลงใหม่ (Innovating) เป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญ อีกประการหนึ่ง โดยพยาบาลที่มีความ
ชานาญจะประยุกต์การจัดแบบแผนการรักษาดูแลให้ เหมาะสมกับแผนการดาเนินชีวิตของผู้ป่วย
3) การเป็ นตัวกลาง (Mediating) เป็ นกลยุทธ์ที่ใช้ เมื่อมีความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างพยาบาลกับ
ผู้ป่วย เมื่อมีก ารรัก ษาที่ ไม่สอดคล้ อ งกับ ความเชื่อของผู้ป่วย พยาบาลจะต้ องใช้ ทักษะในการ
สื่อสารทาหน้ าที่ประนีประนอมเพื่อลดความขัดแย้ ง (อดิศกั ดิ์ ชัยศิริ และพูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์,
2560)
ดังนัน้ จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัย สรุป ว่า การดูแลเชิ งวัฒ นธรรม หมายถึ ง การ
ช่วยเหลือ สนับสนุน อานวยความสะดวกหรื อการกระทาแสดงออก สนองตอบความต้ องการให้
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้ป่วยแต่ละบุคคล โดยการดารงรักษา ประนีประนอมต่อรองให้ ผ้ ปู ่ วย
ปรับให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม สนับสนุนให้ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างให้ สอดคล้ อง
กับ วัฒ นธรรมของผู้ป่ วย เพื่ อให้ พยาบาลดูแลผู้ป่วยมีคุณ ภาพทางการพยาบาล เกิ ดผลลัพ ธ์
ทางการพยาบาลที่ดี พยาบาลผู้มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมเพื่อที่จะผสมผสานความเชื่อของผู้ป่วย
มาวางแผนการพยาบาลแนวทางปฏิบตั ิให้ การดูแลแก่ผ้ ปู ่ วยอย่างมีคณ
ุ ภาพ และผู้ป่วยมีความพึง
พอใจ (Maddalena, 2009) พยาบาลผู้มีสมรรถะทางวัฒนธรรมมีความสาคัญส่งผลให้ พฤติกรรม
การดูแลเชิงวัฒนธรรมในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
ความหมายของพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
พอยเรียร์และซอสซอง (Poirier & Sossong, 2010) ได้ ให้ ความหมายพฤติกรรมการดูแล
(Caring behavior) หมายถึง องค์ประกอบของการปฎิบตั ิการพยาบาลเนื่องจากการดูแลเป็ นแก่น
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ส าคัญ ของการปฏิ บั ติ ข องพยาบาล ทเซี ย หวัง และชั ว (Tsai, Wang,& Chou, 2015) ได้ ใ ห้
ความหมายพฤติกรรมการดูแล หมายถึง องค์ประกอบของพฤติกรรมการปฏิบัติ ด้ านการดูแล
5 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) สร้ างแรงบัน ดาลใจความหวังแก่ ผ้ ูป่ วย (Inspiring hope in Patients)
หมายถึง การให้ ผ้ ปู ่ วยมีกาลังใจในการฟื น้ หายมีชีวิตในผู้ซึ่งปฏิเสธการรักษา เนื่องจากรู้สกึ สิ ้นหวัง
การดูแล (caring) เป็ นการสื่อสาร (Actively communicating) ให้ กาลังใจสมาชิกในครอบครัวใน
การดูแลผู้ป่วยเป็ นระยะเวลายาวนานถูกทอดทิง้ ผู้ป่วยที่ สิ ้นหวัง ปฏิเสธการรับประทานอาหาร
พยาบาลต้ องดูแลให้ กาลังใจผู้ป่วยในการยอมรับการได้ รับอาหารเสริ ม 2) การให้ ความสุขสบาย
ด้ านร่างกาย (Providing physical comfort) หมายถึง การให้ การพยาบาลดูแลบรรเทาความทุกข์
ทรมานทางกาย เช่น การดูแลผู้ป่วยทางการพยาบาลพืน้ ฐาน โดยให้ การดูแลความสะอาดช่อง
ปาก การอาบน ้าบนเตียง การพลิกตะแคงตัว 3) การมีทกั ษะความชานาญในเทคนิคและมีความรู้
ระ ดั บ ผู้ เชี่ ย ว ช า ญ ใน วิ ช า ชี พ ( Having skill techniques and possessing professional
knowledge) หมายถึง พยาบาลวิชาชีพเป็ นผู้ให้ การพยาบาลโดยใช้ ทกั ษะในการให้ การรักษาทาง
คลินิ กเพื่ อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการดูแลอย่ างปลอดภัย โดยพยาบาลมีวิธีก ารดูแลโดยใช้ ความรู้และ
ทักษะในการดูแลผู้ป่วยให้ คงไว้ ซึ่งการมีสขุ ภาพด้ านร่างกาย จิตใจและ สุขสบายด้ านจิตวิญญาณ
4) มีความอดทน (Having patience) หมายถึง พยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณาการอย่าง
ครอบคลุม (Comprehensive) โดยพั ฒ นาสร้ างสัม พั น ธภาพให้ ผู้ป่ วยไว้ วางใจ แสดงความ
เกี่ยวข้ อง (Concern) พฤติกรรมการดูแลจะเกิดขึ ้นเมื่อพยาบาลเข้ าใจแบบแผนการดาเนินชีวิต ภูมิ
หลัง ของผู้ป่ วย ให้ การดูแ ลแบบผู้ป่ วยเป็ นศูน ย์ ก ลาง (Patient-Centered care) เมื่ อ ผู้ป่ วย
แสดงออกหรือตัดสินใจว่าต้ องการการดูแลอย่างไร 5) การเคารพต่อความคิดความเชื่อของผู้ป่วย
ต่างวัฒนธรรม (Respecting patients’ culture) หมายถึง พยาบาลให้ การดูแลผู้ป่วยโดยเคารพ
ความเชื่ อทางวัฒ นธรรมของผู้ป่ วย ซึ่งพยาบาลต้ องมี พฤติก รรมการดูแลอย่ างมีความไวทาง
วัฒนธรรม (Culturally sensitive caring behavior)
นอกจากนี เ้ มสเนอร์ (Messner, 1993) ได้ ใ ห้ ความหมาย พฤติก รรมการดูแลที่ ให้ แก่
ผู้ป่วย ที่ผ้ ปู ่ วยคาดหวังว่าจะได้ รับจากพยาบาล 11 องค์ประกอบได้ แก่ 1) การรับฟังผู้ป่วย (Really
listen to me) โดยพยาบาลฟังด้ วยความใส่ใจโดยการฟั งทาให้ ทราบความต้ องการของผู้ป่วย เป็ น
วิธีที่ดีที่สดุ ในการประเมินความต้ องการของผู้ป่วย 2) การถามความต้ องการของผู้ป่วยว่าต้ องการ
อะไร (Ask me what I think) เพื่อให้ การดูแลผู้ป่วยได้ ถูกต้ อง ทาให้ ทราบสิ่งที่ผ้ ปู ่ วยคิดจะท าให้
นาไปสูก่ ารปรับปรุงคุณภาพของผลลัพธ์ทางการพยาบาล 3)ให้ การดูแลโดยให้ ความสาคัญในสิ่งที่
ผู้ป่วยวิตกกังวล (Don’t dismiss my concerns) เช่น ถ้ าหากว่าผู้ป่วยบอกความต้ องการของเขา
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พยาบาลควรให้ ความสาคัญ ต่อผู้ป่วย อย่ าบอกว่าไม่มีสิ่งใดน่าเป็ นห่วง ให้ เชื่อผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วย
บอกว่าปวด หลังจากผ่าตัดมดลูก ต้ องให้ ความสาคัญกับการรับรู้ของผู้ป่วย 4) ให้ การดูแลผู้ป่วย
โดยเน้ นที่ ค วามเป็ น มนุษ ย์ ข องผู้ป่ วย (Don’t treat me like a disease, Treat me like person)
โดยต้ องการให้ พยาบาลสนใจตัวผู้ป่วยมากกว่าโรคที่ผ้ ปู ่ วยเป็ นโดยแสดงความสุภาพ เข้ าใจผู้ป่วย
เคารพในความเป็ น บุค คล ศึก ษาข้ อมูลต่างๆ จากตัวผู้ป่ วยมากกว่าการศึก ษาข้ อมูลจากเวช
ระเบียนและผลจากห้ องปฎิบัติการ 5) ต้ องการให้ พูดกับผู้ป่วยโดยตรง (Talk to me, Not at me)
เช่น ผู้ป่วยต้ องการให้ พยาบาลแนะนาตัวเองและตาแหน่ง มองผู้ป่วยก่อนมองดูIV Pump และบอก
ผู้ป่วยสิ่งที่เขาเป็ น ควรบอกว่าจะให้ การพยาบาลอะไรแก่ผ้ ปู ่ วยด้ วย 6)ให้ การดูแลโดยเคารพความ
เป็ นส่วนตัวของผู้ป่วย (Respect my privacy) เช่นถ้ าผู้ป่วยไม่ต้องการให้ ครอบครัว และผู้มาเยี่ยม
รู้ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเอง เช่น เป็ นมะเร็ง พยาบาลจะต้ องเคารพความเป็ น
ส่วนตัวของผู้ป่วย ถ้ าจะพูดเกี่ยวกับเรื่ องนีแ้ ก่ญาติต้องขออนุญาตผู้ป่วยก่อน 7) ให้ การดูแลโดย
ไม่ให้ ผ้ ปู ่ วยต้ องรอคอย (Don’t keep me waiting) การรอคอยการรักษาเป็ นสาเหตุหลักที่ผ้ ปู ่ วยไม่
พึงพอใจในบริ การ เพราะทาให้ ผ้ ปู ่ วยรู้สึกทุกข์ทรมาน คับข้ องใจ พยาบาลควรอธิบ ายเหตุผลใน
การรอการรักษาให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าใจ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยรับรู้วา่ ได้ รับการเอาใจใส่ 8) ให้ การดูแลโดยอธิบายให้
ผู้ป่วยเข้ าใจวิธีการปฏิบัติก่อนที่จะผู้ป่วยปฎิบัติสิ่งใด (Don’t tell me what to do without telling
me how to do) ควรอธิบายให้ ผ้ ปู ่ วยทราบและเข้ าใจว่าจะปฏิบัติตวั อย่างไร ต้ องศึกษาถึงความรู้
ของผู้ป่ วย ประเมินความเข้ าใจของผู้ป่วยก่อนว่าผู้ป่วยเข้ าใจ และสามารถปฏิบัติสิ่งเหล่านัน้ ได้
หรื อ ไม่ 9) ให้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ความเจ็ บ ป่ วยของผู้ป่ วย (Keep me informed) ผู้ป่ วยส่ว นมาก
ต้ องการทราบข้ อมูลเกี่ ยวกับความเจ็บ ป่ วยของตนเอง สิ่งสาคัญ ควรให้ ผ้ ปู ่ วยมีส่วนร่วมในการ
ประเมินเป้าหมาย และบ่งชี ้ปั ญหาให้ ผ้ ปู ่ วยทราบก่อนที่จะไม่สามารถแก้ ไขจัดการได้ 10) ให้ การ
ดู แ ลโดยค านึ ง ถึ ง พื ้น ฐานเดิ ม ของผู้ ป่ วย (Remember who I used to be) โด ยค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการดูแลตนเองได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในผู้ป่ วยสูงอายุ 11) ให้ การดูแลโดย
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่รับรู้ได้ (Let me know you care) ได้ แก่ การยิ ้ม การสัมผัส คาพูดที่สภุ าพ
แก่ผ้ ปู ่ วย
วูและลาร์ ราบี(Wu&Larrabee, 2006)ได้ ให้ ความหมายพฤติกรรมการดูแลหมายถึงองค์
ประกอบของพฤติกรรมการปฏิบัติด้านการดูแล 4 องค์ประกอบ คือการแสดงออกของพยาบาล
ด้ วยความเอาใจใส่ใ นการช่วยเหลือ เกื อ้ กูล อานวยความสะดวกผู้ป่วยเพื่ อตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมให้ ได้ รับการดูแลแบบองค์รวม 2) การให้ ความรู้ในเชิงวิชาชี พ
หมายถึง การให้ ข้อมูลความรู้และให้ เหตุผลแก่ผ้ ปู ่ วยเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยตัดสินใจเลือกปฏิ บตั ิที่เหมาะสม
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เพื่ อแก้ ปั ญ หาการดูแลที่ ต อบสนองความต้ องการผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม 3) การเคารพต่อความ
ความคิดความเชื่อของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม หมายถึง การแสดงออกของพยาบาลถึงการยอมรับ
ความเชื่อเดิม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการวางแผนดูแลรักษาสุขภาพให้ สอดคล้ องกับผู้ป่วยต่าง
วัฒนธรรม 4)การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้ป่วย หมายถึง การแสดงออกพยาบาลในการมีปฏิสมั พันธ์
สื่อสารกับผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมด้ วยกลวิธีที่เหมาะสมโดยการถาม รับฟั ง เข้ าใจความรู้สกึ และโน้ ม
น้ าวใจผู้ป่วย เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยยอมรับมีความพึงพอใจ
นอกจากนี ้ จิรา แก่นยะกูล (2548) ได้ สรุปองค์ประกอบพฤติกรรมการดูแลของพยาบาล
ประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบได้ แก่ 1) ด้ านกิริยามารยาทในการให้ การดูแลของพยาบาล เช่น การ
พูดจาสุภาพ นา้ เสียงไพเราะ อ่อนโยน มีคาลงท้ าย ไม่พูดห้ วนหรื อขู่ ตะคอก เรี ยกชื่ อด้ วยคาน า
หน้ าที่เหมาะสม ตังใจฟั
้ งคาพูดของผู้ป่วย หน้ าตายิ ม้ แย้ มเป็ นมิตร มีความเป็ นกันเอง และปฏิบัติ
ต่อผู้ป่ วยสูงอายุต ามมารยาทไทยในขณะให้ ก ารพยาบาล การส่งของหรื อรับ ของ เป็ นต้ น เก็ บ
อารมณ์ได้ ดีไม่แสดงสีหน้ าท่าทางไม่พอใจ หรือเบื่อหน่ายขณะให้ การดูแล 2) ด้ านการดูแลเอาใจ
ใส่ เห็นอกเห็นใจเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยให้ การพยาบาลผู้ป่วยด้ วยความเมตตากรุณา สอบถาม
อาการผู้ป่ วยอย่างต่อเนื่อง สนใจเอาใจใส่ ประเมินความรู้สึก ของผู้ป่วยในขณะให้ การพยาบาล
รับรู้ปัญหาของผู้ป่วย โดยการหมัน่ สอบถามปัญหาและความรู้สึก ให้ ผ้ ปู ่ วยรับรู้วา่ ไม่ได้ ถกู ทอดทิง้
มีคนเข้ าใจ ทาให้ ผ้ ปู ่ วยรู้สึกอบอุ่น ใจ 3) ด้ านการเคารพศัก ดิ์ศ รี ค วามเป็ น มนุษ ย์ และสิท ธิของ
ผู้ป่วย โดยให้ การดูแลผู้ป่วยด้ วยการให้ ความเคารพในวัยวุฒิของผู้ป่วย ระมัดระวังในกิจกรรมการ
ดูแลที่ ต้ องเปิ ด เผยร่างกายท่าทาง หรื อการสัมผัสที่ แสดงความรังเกีย จในการปฏิบัติต่อผู้ป่วย
เคารพในสิทธิผ้ ปู ่ วย โดยการให้ ผ้ ปู ่ วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา ด้ วยการบอก
กล่าวสอบถามความยินยอมก่อนให้ การรักษา รวมทัง้ ให้ การดูแลด้ วยความเสมอภาค 4) ด้ านการ
ให้ กาลังใจ โดยการให้ ก าลังใจแก่ ผ้ ปู ่ วยในการต่อสู้กับ โรคภัย ปลอบใจเมื่อผู้ป่วยมีความทุก ข์
สื่อสารโดยการสัมผัส เพื่อแสดงถึงความห่วงใยต่อผู้ป่วย ให้ กาลังใจและคาชมเชย พร้ อมทังอ
้ านวย
ความสะดวกแก่ผ้ ปู ่ วยในการปฏิบตั ิตามความเชื่อที่ไม่ขดั กับแผนการรักษาเพื่อสร้ างขวัญกาลังใจ
แก่ผ้ ปู ่ วย รวมถึงการอานวยความสะดวกในการเข้ าเยี่ยมของญาติ เพื่อให้ ญาติได้ เข้ ามามีสว่ นร่วม
ในการดูแลสร้ างขวัญ กาลังใจให้ แ ก่ผ้ ปู ่ วย นอกจากนัน้ ญาติจะเป็ นผู้ช่วยอานวยความสะดวกใน
การจัดหาอุปกรณ์สาหรับปฏิบตั ิกิจกรรมตามความเชื่อที่ไม่ขดั กับแผนการรักษาตามความต้ องการ
ของผู้ป่วย เช่น การรดน ้ามนต์ การทาบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา การบริจาคโลงศพ เป็ นต้ น
5) ด้ านการให้ ความรู้และคาแนะน าแก่ผ้ ูป่วย หมายถึง การปฐมนิเทศ ให้ คาแนะนาและความรู้
เมื่อเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล เกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่ วย แผนการรักษาที่ผ้ ปู ่ วยจะได้ รับ
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และแนวทางปฏิ บัติ ต ัว เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ส ภาพร่ างกาย การรับ ประทานอาหารและยา การไอ การ
เคลื่อนไหว การออกกาลังกายเป็ นต้ น เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย และเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยมีความรู้
ในการดูแลตนเอง 6) ด้ านการช่วยเหลือดูแลป้องกันอันตราย หมายถึง ช่วยเหลือการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจาวันที่ผ้ ปู ่ วยไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ได้ แก่ ดูแลความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร การ
ขับ ถ่ าย และการตรวจตราดูแลสิ่งแวดล้ อมให้ สุขสบาย การติดตามอาการอย่ างสม่าเสมอเพื่ อ
ป้องกันอันตรายและภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ และการช่วยเหลือดูแล เมื่อมีอาการไม่สขุ สบาย เช่น
อาการปวด ท้ องอืด แน่นท้ อง หายใจเหนื่อย และนอนไม่หลับ เป็ นต้ น 7) ด้ านความสามารถและ
ทัก ษะในการให้ การพยาบาล หมายถึ ง พยาบาลมีความรู้ความสามารถให้ การดูแลผู้ป่วยด้ วย
ความเข้ าใจในลักษณะเฉพาะของผู้ป่วย เช่น ผู้สงู อายุ โดยการใช้ ภาษาที่ชดั เจนเข้ าใจง่าย ให้ การ
ดูแลผู้ป่วยอย่างมีทกั ษะชานาญคล่องแคล่วด้ วยความมัน่ ใจ สามารถช่วยแก้ ไขปัญหาของผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสมรวดเร็วทันเวลา และทาให้ ผ้ ปู ่ วยรู้สกึ มีความมัน่ ใจในการได้ รับดูแลจากพยาบาล
จากความหมายดังกล่าวข้ างต้ นผู้วิจยั ขอสรุปเป็ นความหมายในแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์
ได้ ว่า พฤติ ก รรมการดูแลเชิ งวัฒ นธรรม หมายถึ ง การกระท าที่ แ สดงออกโดยการช่ วยเหลื อ
สนับสนุน อานวยความสะดวกหรือการกระทาแสดงออก สนองตอบความต้ องการให้ เหมาะสมกับ
วัฒ นธรรมของผู้ป่ วยแต่ละบุค คล โดยการดารงรัก ษา ประนี ป ระนอมต่อรองให้ ผ้ ปู ่ วยปรับ ให้
สอดคล้ องกับ วิถี ชีวิต และวัฒนธรรม สนับสนุน ให้ มีก ารปรับ เปลี่ย นโครงสร้ างให้ สอดคล้ องกับ
วัฒนธรรมของผู้ป่วย เพื่ อธารงไว้ ซึ่งสุขภาวะที่ ดี หรื อเผชิญ กับ ความเจ็บ ป่ วย ความพิ การหรื อ
ความตาย อย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับความเชื่อและวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของผู้ป่วย แบ่งได้ เป็ น
4 องค์ป ระกอบ ดังนีค้ ือ 1) ด้ านการแสดงออกถึงการดูแลโดยคานึงความเป็ นมนุษย์ 2) การให้
ความรู้ใ นเชิงวิชาชีพ 3)ด้ านการเคารพต่อความคิดความเชื่ อของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม 4) ด้ าน
สัมพันธภาพที่ดีตอ่ ผู้ป่วย
การวัดพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้ องกับ พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
พบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาการดูแลซึ่งประเมินวัดจากการรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลต่อพฤติกรรม
การดูแล เนื่ องจากพฤติก รรมการดูแลเชิงวัฒ นธรรมในแต่ละวัฒ นธรรมมีความแตกต่างกันไม่
สามารถกาหนดได้ แน่น อน ดังนัน้ จึงวัดการรับรู้ของพยาบาล และการรับรู้ของผู้ป่วยที่ได้ รับการ
ดูแลจากพยาบาล ในการศึกษาครัง้ นี ้จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม โดยพัฒนา
จากแบบวัดตัวแปรพฤติก รรมการดูแล จากการประมวลเอกสารพบว่ ามีการสร้ างแบบวัดเป็ น
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องค์ประกอบอาทิเช่น แบบวัดตัวแปรพฤติกรรมการดูแล สามารถวัดโดยพัฒนาแบบวัดจากแบบ
พฤติกรรมการดูแล(Caring Behavior Inventory) พัฒนาโดยวลูฟและคณะ(Wolf & et al, 2004)
บนพื น้ ฐานแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารดูแลของวัต สัน 1985 (Jean Watson’s Human Caring Theory)
ประกอบด้ วย 4 องค์ ประกอบ ได้ แก่ 1) การแสดงออกถึ งการดูแลโดยคานึงถึ งความเป็ น มนุษ ย์
(Assurance of human presence ) มีข้อคาถาม 8 ข้ อ ซึ่งมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ = 0.49 - 0.85
2) การให้ ความรู้ในเชิงวิชาชีพ (Prefessionl knowledge and skill) มีข้อคาถาม 5 ข้ อ ค่านา้ หนัก
องค์ ป ระกอบ = 0.66 - 0.78 3) การเคารพ (Respectful) มี ข้ อค าถาม 6 ข้ อ ค่ า น า้ หนั ก
องค์ประกอบ = 0.62 – 0.78 4) การมีปฏิสมั พันธ์ ความผูกพัน (Connectedness) มี 5 ข้ อ ค่า
น ้าหนักองค์ประกอบ = 0.69 - 0.76 รวมข้ อคาถามมีทงั ้ หมด 24 ข้ อ แต่ละข้ อคาถามเป็ นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ไม่เคย (Never) จนถึ ง เสมอ (always) ค่าสัม ประสิท ธิ์ สอดคล้ อ ง
ภายในทั ง้ ฉบั บ = 0.92 ค่ า ความเชื่ อ มั่ น แบบวัด สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาครอนบาค= 0.94
(Papastavrou & etal, 2011)
การพั ฒ น าแบ บ ป ระเมิ น การรั บ รู้ พ ฤ ติ ก รรม การดู แ ล ( The caring behaviors
assessment tool) โดยโครนินและแฮริสนั (Cronin & Harrison,1988) บนพืน้ ฐานแนวคิดของวัต
สัน (1979) ประกอบด้ วยการดูแลด้ านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญ ญาณ ประกอบด้ วยข้ อ
ค าถาม 63 ข้ อ ประกอบด้ วย 7 องค์ ป ระกอบได้ แก่ 1 ) ความเป็ นมนุ ษ ย์ /ซื่ อ สัต ย์ /ความไว
(humanism/faith/sensitivity) มี ข้ อค าถาม 16 ข้ อ 2) ด้ านความช่ ว ยเหลื อ /ความไว้ วางใจ
(helping/trust) มีข้อคาถาม 11 ข้ อ 3) ด้ านการแสดงออกทางบวก/ความรู้สกึ ทางลบ (expression
of positive/ negative feeling) มี ข้ อ ค า ถ า ม 4 ข้ อ 4 ) ด้ า น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร เรี ย น รู้
(teaching/learning)มี ข้ อค าถาม 9 ข้ อ 5) ด้ านการสนั บ สนุ น /การป้ อ งกั น /ความถู ก ต้ อง/
สิ่ งแวดล้ อ ม (supportive/ protective/ corrective/environment) มี ข้ อ ค าถาม12 ข้ อ 6) ความ
ต้ อ งการความช่ วยเหลื อ (Human needs assistance) มี ข้อ ค าถาม 9 ข้ อ และ 7) ด้ านช่ วยให้
ผู้ รั บ บริ ก ารเข้ าใจโลก/ปรากฎก ารณ์ ความจริ ง ของชี วิ ต /ด้ านจิ ต วิ ญ ญ าณ existential /
phenomenological /spitiral forces มีข้อคาถาม 2 ข้ อ คาถามเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตังแต่
้ สาคัญ น้ อยที่สดุ ถึง สาคัญ มากที่ สดุ ค่าสัมประสิทธิ์สอดคล้ องภายในทัง้ ฉบับอยู่ระหว่าง
0.66- 0.90
นอกจากนีภ้ รณี เลื่องภรุ ณ , สุภาพร วรรณสันทัด และอริ สา จิตต์วิบูลย์ (2555) พัฒนา
แบบวัดพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื ้ออาทร ของนักศึกษาพยาบาล บนพื ้นฐานแนวคิดการดูแลอย่าง
เอื ้ออาทรของไลนินเจอร์ และวัตสัน โดยไลนินเจอร์ อธิบายลักษณะของเอื ้ออาทรว่า 1) เป็ นการ
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กระทาอย่างชัดเจนต่อคนแบบองค์รวม 2) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาล 3) เป็ นการปฏิบตั ิที่ต้องคานึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม 4)
เป็ นสิ่งที่พยาบาลต้ องกระทา ด้ วยความรู้และสติปัญญา ในส่วนของวัตสัน อธิบายว่าเป็ นลักษณะ
ของการกระทาที่มนุษย์พึงปฏิบตั ิตอ่ มนุษย์ เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามบทบาท
หน้ าที่ และความรับ ผิด ชอบทางสังคม โดยมี ค วามเมตตา ความสนใจ เอาใจใส่เ ป็ น พื น้ ฐาน
วิเคราะห์ค วามตรงเชิงโครงสร้ างโดยการวิเคราะห์ปั จจัย พบว่ามี 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การ
สนับสนุนประคับประคองจิตใจและจิตวิญญาณ 2) การสื่อสารอย่ างมีประสิทธิภาพ 3) สมรรถนะ
เชิงวิชาชีพ 4) การเอาใจใส่ดแู ลประดุจญาติ 5) การเคารพความเป็ นบุคคล การวิเคราะห์ความ
เที่ ย งของแบบวัด ทัง้ ฉบับ ได้ ค่าสัมประสิ ท ธิ์ สหสัมพัน ธ์ แ บบครอนบราคเท่ ากับ 0.94 และค่า
สัมประสิทธิ์สอดคล้ องภายในขององค์ประกอบที่ 1,2,3,4,5 เท่ากับ 0.89, 0.82, 0.81,0.75, 0.73
ตามลาดับ ทัง้ นีล้ กั ษณะของการวัดพฤติกรรมการดูแลดังกล่าวข้ างต้ นสามารถสรุปรายละเอียด
ของนักวิจัยที่สร้ างแบบวัด ปี ที่สร้ างแบบวัด และองค์ประกอบของการวัด แสดงรายละเอียดตาม
ตาราง 1

43
ตาราง 1 รายละเอียดที่นกั วิจยั ศึกษาองค์ประกอบของการวัดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแล
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จากตาราง1 จะเห็นว่าการวัดพฤติกรรมการดูแล ที่ผา่ นมานักวิจยั ได้ พฒ
ั นาเครื่ องมือวัด
พฤติกรรมดูแลได้ แก่ การสร้ างองค์ประกอบหรื อข้ อคาถามที่มงุ่ วัดพฤติกรรมการดูแลตามการรับรู้
ของพยาบาลและผู้ป่วย รวม 11 ด้ านด้ วยกันและสาหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาแบบ
วัดขึ ้นตามแนวคิดและคานิยามของพฤติกรรมการดูแล ซึ่งประเมินการรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาล
มาศึกษาโดยผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาเป็ นแบบวัดพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ซึ่งแบบวัดที่สร้ างพัฒนา
แบบวัด โดยวูแ ละลาร์ ราบี (Wu & Larrabee, 2006) และภรณี เลื่องอรุณ , สุภาพร วรรณสัน ทัด
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และ อริ สา จิตต์วิบูลย์ (2555) ซึ่งผู้วิจัยน ามาปรับภาษาให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย ข้ อ
คาถาม 33 ข้ อ ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1) การแสดงออกถึงการดูแลโดยคานึงถึงความเป็ นมนุษย์ (Assurance of human
presence) หมายถึ ง การแสดงออกของพยาบาลด้ วยความเอาใจใส่ในการช่วยเหลือ
เกือ้ กูล อานวยความสะดวกผู้ป่วยเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมให้ ได้ รับ
การดูแลแบบองค์รวม
2) การให้ ความรู้ในเชิงวิชาชีพ (Professional knowledge and skill) หมายถึง การ
ให้ ข้อมูลความรู้และให้ เหตุผลแก่ผ้ ปู ่ วยเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิที่เหมาะสมเพื่อแก้ ปัญหา
การดูแลที่ตอบสนองความต้ องการผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
3) การเคารพต่อความความคิดความเชื่ อของผู้ป่วยต่างวัฒ นธรรม (Respecting
patients’ culture) หมายถึ ง การแสดงออกของพยาบาลถึ งการยอมรับ ความเชื่ อเดิ ม วิถี ชี วิ ต
วัฒนธรรม และการวางแผนดูแลรักษาสุขภาพให้ สอดคล้ องกับผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
4) การมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ ป่ วย (Positive connectedness) หมายถึ ง การ
แสดงออกพยาบาลในการมีปฏิสมั พันธ์สื่อสารกับผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมด้ วยกลวิธีที่เหมาะสมโดย
การถาม รับฟัง เข้ าใจความรู้สกึ และโน้ มน้ าวใจผู้ป่วย เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยยอมรับมีความพึงพอใจ
การวัด พฤติ กรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยปรับปรุงพัฒนาจากแบบวัดของ Wu &
Larrabee (2006) และภรณี เลื่องอรุณ ; สุภาพร วรรณสัน ทัด ; อริ สา จิต ต์วิบูลย์ . (2555) โดย
น ามาปรับ ภาษาให้ เหมาะสมกับ บริ บ ทของงานวิจัย ข้ อ คาถาม 24 ข้ อ ประกอบด้ วย 4 องค์
ประกอบ ได้ แก่ 1) การแสดงออกถึงการดูแลโดยคานึงถึงความเป็ นมนุษย์ (Assurance of human
presence) 2)การให้ ความรู้ในเชิงวิชาชีพ (Professional knowledge and skill) 3)การเคารพต่อ
ความคิ ด ความเชื่ อของผู้ ป่ วยต่ า งวั ฒ นธรรม (Respecting patients’ culture) 4) การมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย (Positive connectedness) แต่ละข้ อคาถามเป็ นมาตรประมาณค่า 6
ระดับ ตังแต่
้ ไม่เคย (Never) จนถึง เสมอ (always) แบบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มี
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมมากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
งานวิจัย ของ ปาปาสเทารัวย์ และคณะ (Papastavrou & etal, 2011) ศึก ษาการรับ รู้
พฤติกรรมการดูแลของผู้ป่วยและพยาบาลใน 6 ประเทศในทวีปยุโรป ได้ แก่ สาธารณรัฐเช็ค ไซปั ส
ฟิ นแลนด์ กรี ซ ฮังการี และอิตาลี ในกลุ่มตัวอย่างเป็ น ผู้ป่วยศัลยกรรมจานวน 1,659 คน และ

45

3143273375

SWU iThesis gs571150048 dissertation / recv: 19122562 15:20:24 / seq: 182

พยาบาลที่ดแู ลจานวน 1,195 คน ในหอผู้ป่วย 88 แผนก จาก 34 โรงพยาบาล พบว่าพฤติกรรม
การดูแลของพยาบาลในประเทศฮังการีมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สดุ รองลงมาได้ แก่ ฟิ นแลนด์ ไซปัส สา
ธารณเช็ค อิตาลี และกรีซ การรับรู้พฤติกรรมการดูแลด้ านความรู้และทักษะของผู้ป่วยสูงกว่าการ
รับรู้ของพยาบาล ในประเทศอิตาลี สาธารณเช็ค การรับรู้พฤติกรรมการดูแลด้ านการแสดงออกถึง
โดยคานึงความเป็ นมนุษย์ ของพยาบาลสูงกว่าการรับรู้ของผู้ป่วย โดยด้ านนี ้มี ข้อคาถามเกี่ยวกับ
การเยี่ ย มผู้ป่ วย การสื่ อสาร การเสนอตัว ให้ เรี ย กขอความช่ วยเหลือ จากพยาบาล และการ
ตอบสนองเมื่อผู้ป่วยเรียก นอกจากนีก้ ารรับรู้ด้านการเคารพยอมรับในความแตกต่างของผู้ป่วยแต่
ละคนพบว่าการรับรู้ของผู้ป่วยจะต่ากว่าการรับรู้ของพยาบาล โดยด้ านนี ้มีข้อคาถามเกี่ยวกับการ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้ปวย ความเข้ าใจ การให้ โอกาสแสดงความรู้สกึ และความต้ องการของผู้ป่วย
จากข้ อความดังกล่าวจะเห็นว่าด้ านสัมพัน ธภาพสร้ างความไว้ วางใจและด้ านการแสดงความ
เคารพผู้ป่วยจะรับรู้ของผู้ป่วยจะต่า แต่ผ้ ปู ่ วยจะรับรู้พฤติกรรมการดูแลด้ านการให้ ความรู้ในเชิง
วิช าชี พ ของพยาบาลสูง ท าให้ เห็ น ว่าผู้ป่วยมี ความต้ องการดูแลด้ านจิ ตใจ มี ความเข้ าใจการ
แสดงออกด้ านกิริยา ภาษา นา้ เสียง ความเอาใจใส่ การให้ โอกาสร่วมวางแผนการรักษา ตัดสินใจ
ให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยมของผู้ป่วยมากกว่าการได้ รับตอบสนองความต้ อ งการ
จากพยาบาล สอดคล้ องกับการศึกษาสารวจเจตคติต่อพฤติกรรมการดูแลของเจี ยง รวน เซีย ง
และเจีย (Jiang, Ruan, Xiang, & Jia, 2015) ในกลุม่ ตัวอย่างเป็ นพยาบาลในแผนกต่างๆ จานวน
265 คน พบว่า อายุและประสบการณ์ในการทางานมีผลให้ พฤติกรรมการดูแลที่ดี พฤติกรรมการ
ดูแลด้ านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงได้ แก่ 1) การให้ ความเคารพแต่ละบุคคล 2)การให้ การรักษาหรื อยา
ตรงเวลามี 3) ด้ านความรู้ เกี่ ย วกับ การให้ การรัก ษาและใช้ อุป กรณ์ พิ เศษ และการตรวจสอบ
ประเมินอาการข้ างเคียงจากยา พฤติกรรมการดูแล ด้ านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าได้ แก่ 1) การให้ ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนกาลังใจ จิตใจ และจิตวิญญาณ 2) ด้ านเจตคติร้ ูสกึ ไม่พึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ย
ต่า ผลงานวิจยั นี ้อภิปรายว่ามีความแตกต่างจากงานวิจัยของโลกด้ านตะวันตก เนื่องจากสังคมใน
จี น เศรษฐกิ จ และปั จ จัย ด้ า นวัฒ นธรรม มี ผ ลต่ อ ทัศ คติ ใ นการท างานของพยาบาล การมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ป่วยและพยาบาล จะให้ ความสาคัญในการดูแลด้ านร่างกาย ส่วนการสร้ าง
สัมพันธภาพการสื่อสารพูดคุยกับผู้ป่วย พยาบาลในประเทศจีนไม่ได้ ให้ ความสาคัญ เนื่องมาจาก
การศึกษาในประเทศจีนเกี่ยวกับแนวคิดทางการพยาบาลยังไม่เพียงพอ
ประเทศไทย มีการศึกษาของ จิรา แก่นยูกลู (2555) เรื่องพฤติกรรมการดูแลของพยาบาล
ตามการรับ รู้ของผู้สูงอายุไทยพุท ธที่ เข้ ารับ การรัก ษาในโรงพยาบาลศูน ย์ภาคใต้ กลุ่มตัวอย่ าง
ผู้สูงอายุไทยพุท ธ จ านวน 304 คน พบว่า พฤติ ก รรมการดูแลของพยาบาลตามการรับ รู้ ของ
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ผู้สงู อายุมีระดับสูง หากการเปรียบเทียบคะแนนค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้ านได้ แก่ การให้ ความเคารพ
ในศัก ดิ์ ศ รี ค ุณ ค่าของผู้ป่ วยสูง ,รองลงมาได้ แก่ กิ ริย ามารยาท, ความสามารถและทัก ษะของ
พยาบาล การดูแลช่วยเหลือและป้องกันอันตราย การห่วงใยเอาใจใส่ การให้ กาลังใจ และการให้
ความรู้ และค าแนะน าโดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.18, 3.01, 2.91, 2.87, 2.74 ตามล าดับ
สังคมไทยเป็ นสังคมที่ให้ ความเคารพผู้สงู อายุ ทาให้ พยาบาลให้ การดูแลผู้สงู อายุด้วยความเคารพ
เอาใจใส่ ผู้สงู อายุรับรู้พฤติกรรมการดูแลด้ านการเคารพมากกว่าด้ านอื่นๆ เป็ นต้ น
จากการประมวลเอกสารจะเห็ น ว่า ปั จ จัย ด้ านบุ ค คล ความเชื่ อ วิ ถี ชี วิ ต ค่า นิ ย ม
ประสบการณ์ชีวิต การสื่อสาร ภาษา ทัศนคติ ศาสนา การศึกษา ปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมในแต่ละ
บริ บทที่แตกต่างกัน ทาให้ มีพฤติกรรมการดูแลแตกต่างกัน มีการศึกษาวิจัยของ กมลทิพย์ สงวน
ทิ พ ย์ ( 2556) เกี่ ย วกั บ ลัก ษณะจิ ต สัง คมที่ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการพยาบาลจิ ต เวชอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ พบว่า การรับรู้สนับ สนุนทางสังคมทางบวก และเจตคติที่ดี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การพยาบาลจิ ต เวช ดัง นัน้ ในการศึก ษาวิ จัย ครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย สนใจศึก ษาปั จ จัย ด้ า นบุ ค คลและ
สภาพแวดล้ อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม

2. สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
2.1 แนวคิดสมรรถนะ
แนวคิด ของสมรรถนะพัฒนามาจากแนวคิดของสมรรถนะซึ่งศาสตราจารย์เดวิด ซี เม
คเคลแลนด์ (David C. Mc Celland) นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด เป็ น ผู้ริเริ่ มแนวคิด
เกี่ย วกับสมรรถนะ โดยพัฒนาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพเพื่ อศึก ษาว่า บุ คคลที่ท างานอย่างมี
ประสิทธิ ภาพนัน้ มีทัศ นคติ และนิ สยั อย่างไร และได้ ใช้ ความรู้ในเรื่ องเหล่านีช้ ่วยแก้ ปั ญ หาการ
คัดเลือกบุคคลให้ กับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ แก่ ปัญหากระบวนการคัดเลือกที่เน้ น
การวัดความถนัด ที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานน้ อยมาก ซึ่งแสดงว่าผลการทดสอบไม่
สามารถท านายผลการปฎิบัติ งานได้ อีก ทัง้ ยังได้ เก็ บ ข้ อมูลที่ มีผลงานโดดเด่น และผู้ที่ ไม่ได้ มี
ผลงานโดดเด่น ด้ ว ยการสัม ภาษณ์ ซึ่ง พบว่าสมรรถนะเกี่ ย วกับ ความเข้ าใจข้ อ แตกต่างทาง
วัฒนธรรมเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลปฏิบตั ิงาน ไม่ใช่การทดสอบด้ วยแบบทดสอบความ
ถนัด นอกจากนี ้ปี ค.ศ. 1973 เขียนบทความวิชาการเรื่อง Testing for competence rather than
intelligence ได้ รับการกล่าวถึ งอย่างกว้ างขวางและเป็ น จุดเริ่ มต้ นของการพัฒนาสมรรถนะ ให้
เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือไปจากการวัดเชาวน์ปัญญา และใช้ กนั ต่อๆมาจนถึงทุกวันนี ้
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แนวคิ ด สมรรถนะสามารถอธิ บ ายบุ ค ลิ ก ลัก ษณะของคนด้ วยโมเดลภูเขาน า้ แข็ ง
(Iceberg model) ซึ่งอธิบายว่า ความแตกต่างระหว่าบุคคลเปรียบเทียบได้ กบั ภูเขานา้ แข็ง โดยมี
ส่วนที่เห็นได้ ง่าย และพัฒนาได้ ง่าย คือส่วนที่ลอยอยู่เหนือน ้า นัน่ คือองค์ความรู้และทักษะต่างๆที่
บุคคลมีอยู่ และส่วนใหญ่ที่มองเห็นได้ ยากอยู่ใต้ ผิวน ้า ได้ แก่ แรงจูงใจ อุปนิสยั ภาพลักษณ์ภายใน
และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ส่วนที่อยู่ใต้ ผิวนา้ นีม้ ีผลต่อพฤติกรรมในการทางานของบุคคล
อย่างมาก และเป็ นส่วนที่พฒ
ั นาได้ ยาก(สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน,2008)
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ภาพประกอบ 1 โมเดลภูเขาน ้าแข็ง (Iceberg model of competence)
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน.(2008). หน้ า 4
การที่บคุ คลจะมีพฤติกรรมในการทางานอย่างใดขึ ้นอยู่กบั คุณลักษณะที่บุคคลมีอยู่ ซึ่ง
อธิบายในตัวแบบภูเขาน ้าแข็ง คือซึ่งอธิบายได้ วา่ คุณลักษณะของบุคคลเปรียบได้ กับภูเขาน ้าแข็ง
ที่ มีทัง้ ส่วนที่ มองเห็น ได้ ง่าย คื อส่วนที่ ลอยอยู่เหนื อน า้ ได้ แก่ ความรู้ (Knowledge) และทัก ษะ
(Skill) ซึ่งง่ายต่อการสังเกตและวัดได้ ง่าย และส่วนอยู่ใต้ น ้าเป็ นส่วนที่ยากต่อการสังเกตและวัดได้
ยากกว่า และเป็ นส่วนที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ พฤติก รรมของบุค คลมากกว่า ได้ แ ก่ การแสดงบทบาท
ภายนอกต่อสังคม(Social role) ทัศนคติต่อตนเอง (Self-image) อุปนิ สัย(Traits) และแรงจูงใจ
(Motives) ซึ่งการที่บุคคลมีความรู้และทักษะเพียง 2 อย่างนัน้ ไม่เพียงพอที่จะทาให้ เขามีผลการ
ปฏิบัติ งานที่ โดดเด่น ได้ บุค คลต้ องมีแรงจูงใจจากภายใน อุป นิ สยั ทัศนคติต่อตนเอง และการ
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แสดงออกภายนอกที่เหมาะสมด้ วย จึงจะทาให้ บุคคลนัน้ ปฏิบัติงานได้ อย่างโดดเด่น (สานักงาน
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน, 2008)
สมรรถนะจะมี อ งค์ ป ระกอบอยู่ 3 ส่ว น ก็ คื อ ลัก ษณะของบุ ค คล พฤติ ก รรม และ
ผลสัมฤทธิ์ รายละเอี ย ดมีด ังนี ้ 1) ลัก ษณะของบุค คล หมายถึ ง ลัก ษณะนิ สัย ทัศนคติ และ
แรงจูงใจ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนัน้ 2) พฤติกรรม
หมายถึ ง การแสดงออกของบุค คลที่ เป็ น ทัง้ แง่บ วก และแง่ลบ โดยเฉพาะในส่วนขององค์ก ร
ต้ องการให้ บคุ คลากรแสดงออกในแง่บวกและสร้ างสรรค์ 3) ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น
จากการกระท า ถ้ าพิ จ ารณาในแง่มุมของการจัด การบุค คลากร จะพบว่าผลสัมฤทธิ์ หมายถึง
ผลสาเร็ จ ของการปฏิ บัติ งาน เช่น การบริ ก ารที่ ย อดเยี่ ย ม เป็ น ต้ น ส านัก งานคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรี อน (ก.พ.) ได้ อธิ บ ายว่า สมรรถนะ คือ กลุ่มของความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ
ตลอดจนทัศนคติที่จาเป็ นในการทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณลักษณะของ
บุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี ้ ส่วนหนึ่งประกอบขึ ้นจาก
ทักษะความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิย มของบุคคล หรื อพฤติกรรมของผู้ที่มีผล
การปฏิบตั ิงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่งๆ (สถาบันดารงราชานุภาพ, 2553)
สมรรถนะจะมี อ งค์ ป ระกอบอยู่ 3 ส่ว น ก็ คื อ ลัก ษณะของบุ ค คล พฤติ ก รรม และ
ผลสัมฤทธิ์ รายละเอี ย ดมีด ัง นี ้ 1) ลัก ษณะของบุค คล หมายถึ ง ลัก ษณะนิ สัย ทัศ นคติ และ
แรงจูงใจ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนัน้ 2) พฤติกรรม
หมายถึ ง การแสดงออกของบุค คลที่ เป็ น ทัง้ แง่บ วก และแง่ลบ โดยเฉพาะในส่วนขององค์ก ร
ต้ องการให้ บคุ คลากรแสดงออกในแง่บวกและสร้ างสรรค์ 3) ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น
จากการกระท า ถ้ าพิ จ ารณาในแง่มุมของการจัด การบุค คลากร จะพบว่าผลสัมฤทธิ์ หมายถึง
ผลสาเร็ จ ของการปฏิ บัติ งาน เช่น การบริ ก ารที่ ย อดเยี่ ย ม เป็ น ต้ น ส านัก งานคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรี อน (ก.พ.) ได้ อธิ บ ายว่า สมรรถนะ คือ กลุ่มของความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ
ตลอดจนทัศนคติที่จาเป็ นในการทางานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณลักษณะของ
บุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี ้ ส่วนหนึ่งประกอบขึ ้นจาก
ทักษะความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคล หรื อพฤติกรรมของผู้ที่มีผล
การปฏิบตั ิงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่งๆ (สถาบันดารงราชานุภาพ, 2553)
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2.2 แนวคิดสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม (Cultural competency)
ความหมายสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม (Cultural competence)
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม มาจากคาว่า “ วัฒนธรรม” และ “สมรรถนะ” มีนักวิชาการ
หลายท่านได้ ให้ นิ ยามไว้ ดงั นี ้ ดิลเลอร์ และมัวลี่ (Diller & Moule 2005) ได้ นิ ยามสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมว่าหมายถึ ง เป็ นความสามารถของบุคคลในวัฒนธรรมหนึ่ง เพื่อเข้ าใจติดต่อสื่อสาร
ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริการแก่ผ้ ปู ่ วยที่อยู่ในอีกวัฒนธรรมหรื อเรี ยกอีกอย่าง
หนึ่งว่า การข้ ามวัฒ นธรรม (Cross – culturally) ดังนัน้ สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมีความหมาย
เดียวกับสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม กู๊ด (สุดศิริ ; แสงจัน ทร์ ส่งวัฒนา, 2550 อ้ างอิงจาก Goode,
2006) ได้ นิยามสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมว่าหมายถึง เป็ นความสามารถหรือวิธีปฏิบตั ิที่แสดงออก
ถึ งการให้ เกี ย รติ และยอมรับ ในความเชื่ อ ลัก ษณะสัม พัน ธภาพ ทัศนคติ และพฤติก รรม ของ
ครอบครัวผู้ใช้ บริการและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้ให้ บริการเอง แคมพินฮา – บาโคท
(Joseph campinha – Bacote, 2002) นิย ามความหมายสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ว่าหมายถึ ง
ความสามารถของบุคคลากรทีมสุขภาพที่จะให้ การบริ การด้ านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
ความปลอดภัยในบริ บ ททางวัฒ นธรรมของแต่ละบุคคล ครอบครัวและชุมชน ประกอบด้ วย 5
องค์ป ระกอบ ตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม ความรู้ทางวัฒนธรรม ทักษะในการดูแลทางวัฒนธรรม
การเผชิญทางวัฒนธรรม ความปรารถนาทางวัฒนธรรม สเพอรรี่( Sperry, 2012) ได้ ให้ คานิยาม
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมว่าหมายถึง ความสามารถในการปฎิสมั พันธ์กับผู้ที่มีวฒ
ั นธรรมแตกต่าง
กัน ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบคือ ความรู้ทางวัฒนธรรม ตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม ความไวทาง
วัฒนธรรม ทักษะทางวัฒนธรรม จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั สรุปความหมายของสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมว่า เป็ นความสามารถของพยาบาลที่ จะให้ บ ริ ก ารผู้ป่วยได้ อย่ างสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้ป่วยที่มีวฒ
ั นธรรมแตกต่างกัน
แคมพินฮา – บาโคท ได้ อธิบายองค์ประกอบสมรรถนะทางวัฒนธรรมของบริการดูแล
ทางสุขภาพของ (Joseph campinha – Bacote. 2002; 2011) ประกอบด้ วย 5 องค์ป ระกอบที่ มี
ปฏิสมั พันธ์กนั ดังนี ้คือ (สุดศิริ หิรัญชุณหะ และ คณะ 2550: 14-16)
1) ตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม (Culture awareness) หมายถึง กระบวนการรู้คิดของ
บุคลากรทางสุขภาพที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของการให้ คณ
ุ ค่า ความเชื่อ วิถีชีวิต พฤติกรรม และ
วิธีการแก้ ปัญหาของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม เป็ นการตรวจสอบความอคติ ของตนเองต่อวัฒนธรรม
อื่นๆ หากบุคคลากรทางสุขภาพยังไม่สามารถเข้ าใจลึกซึ ้งในวัฒนธรรมของตนเอง ก็มีโอกาสที่จะ
เกิดพฤติกรรมการบริการที่ไม่เหมาะสมทางวัฒนธรรมได้
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2) ความรู้ทางวัฒนธรรม (Cultural knowledge) หมายถึง ความรู้และความเข้ าใจที่
ถูกต้ องด้ วยการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมของตนเองและ
เป็ นการเพิ่มพูนในการมองโลกที่แตกต่างกันทาให้ เข้ าใจผู้ป่วยในมุมมองของความเป็ นมนุษย์มาก
ขึ ้น และการประยุกต์ใช้ ความรู้ในสาขาต่างๆมาเป็ นแนวทางในการแสวงหาความรู้ ด้วยเทคนิคที่
หลากหลายเพื่อให้ ตนเองเข้ าใจในวัฒนธรรมต่างๆมากขึ ้น
3) ทักษะทางวัฒนธรรม (Culture skill) หมายถึง ความสามารถในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล เกี่ยวกับประวัติและปัญหาของผู้ใช้ บริการอย่างถูกต้ องตามลักษณะพื ้นฐานทางวัฒนธรรม
กระบวนการนีร้ วมถึงการเรี ยนรู้วิธีที่จะประเมินทางวัฒนธรรมและการตรวจร่างกาย เพื่อให้ ได้ ม า
ซึ่งความต้ องการที่แท้ จริงของผู้ใช้ บริการ
4) การเผชิ ญ ทางวัฒ นธรรม (Cultural encounters) หมายถึ ง กระบวนการที่
บุคลากรทางสุขภาพมีปฏิสมั พันธ์กับ ผู้ป่วยที่มีภมู ิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยประเด็น
สาคัญของการมีปฏิสมั พันธ์กับผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมคือ การปรับ ประยุกต์ หรือเลือกใช้ วิธีการมี
ปฏิสมั พันธ์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับ แต่ละบุคคล โดยมีเป้าหมายเพื่อการสื่อสารถึงวิธีการ
ตอบสนองทางวาจาที่ ห ลากหลาย การโต้ ต อบด้ วยการใช้ วาจาและไม่ใช้ วาจาอย่ างถูก ต้ อ ง
เหมาะสมตามกาลเทศะของแต่ละวัฒนธรรม
5) ความปรารถนาทางวัฒ นธรรม (Cultural desire) หมายถึ ง แรงจูงใจที่ ท าให้
พยาบาลต้ องการเข้ าไปสูก่ ระบวนการพัฒนาการปฏิบตั ิเชิงวัฒนธรรม การมีความตระหนักรู้ องค์
ความรู้ ทักษะและความสามารถในการมีปฏิสมั พันธ์ จาเป็ นต้ องกระทาร่วมกับการมีแรงบันดาลใจ
หรือความปรารถนาอย่างแท้ จริงที่จะให้ บริการแก่ผ้ ปู ่ วยต่างวัฒนธรรม
ในประเทศไทย ประณี ต ส่งวัฒนาและคณะ (2552, p 149) ได้ นาทฤษฎีสมรรถนะ
ทางวัฒ นธรรมในการดูแ ลสุขภาพทางวัฒ ธรรม โดยก าหนดให้ มี 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1)
ตระหนัก ในคุณ ค่าของความแตกต่างทางวัฒ นธรรม (Cultural awareness) หมายถึ ง ความ
ตระหนัก รู้ และความสามารถของพยาบาลในการประเมิน ตนเองว่า มีความคิด ความเชื่ อ ต่อ
ผู้ใช้ บริ การอย่างไร ที่อาจจะทาให้ เกิดความลาเอียง (bias) การไม่ยอมรับในความคิด ความเชื่อ
และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และตระหนักรู้ว่า ความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และตระหนักรู้ว่า ความคิด ความเชื่อการปฏิบตั ิของผู้ใช้ บริการ อาจมี
ผลต่อสุขภาพทังด้
้ านบวกและลบ โดยไม่ตีคา่ ถูก ผิด ดังนัน้ ประเด็นที่พยาบาลต้ องประเมินตนเอง
เช่น มีความคิดในทางลบต่อผู้ใช้ บริการ เพราะมีความแตกต่างในสถานภาพทางสังคม ความเชื่อ
ค่านิยม การปฏิบัติต่างจากตนเองหรื อไม่ กาหนดภาพลักษณ์ แบบเหมารวม (Stereotype) ของ
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ผู้ใช้ บริการหรือไม่ทงด้
ั ้ านบวกและลบ กาหนดการตีตรา (Stigma) ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การหรือไม่ 2) ความรู้
เกี่ ย วกั บ วัฒ นธรรม (Cultural knowledge) หมายถึ ง ความรู้ ในวัฒ นธรรมที่ หลากหลาย
กระบวนการทางสังคม ศาสนา วัฒ นธรรม แบบแผนทางสั งคมของชุมชน วิถี ชุมชน ประเพณี
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ การรักษาพืน้ บ้ าน การปฏิบตั ิตนที่เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน ซึ่งจะทา
ให้ พยาบาลเข้ าใจในความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของผู้ใช้ บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิด ความ
เชื่ อ ค่านิ ย มเกี่ ย วกับ สุขภาพ และปั จ จัย ที่ อาจมีผ ลต่อ สุข ภาพ 3) ทัก ษะในการประเมิ น ทาง
วัฒนธรรม (Cultural Assessment) หมายถึ ง ความสามารถในการประเมินความคิด ความเชื่ อ
ค่านิยมและการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพของผู้ใช้ บริการ และนา
ผลมาใช้ ในการวางแผนร่วมกันในการดูแลสุขภาพของผู้ใช้ บริ การ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายสุขภาพดี
อย่ างเป็ น องค์ รวม (Holistic health) โดยรวมทัก ษะปฏิสัม พัน ธ์ กับ ผู้ที่ ต่างวัฒ นธรรม(Cultural
encounter) ได้ แก่ ทักษะในการสื่อสารทังด้
้ านภาษา และท่าทางที่ทาให้ การปฎิสมั พันธ์กบั บุคคลที่
มีความแตกต่าง ก่อให้ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน ไว้ วางใจ ไม่ทาให้ เกิดความรู้สึกถูกลบหลู่ ด้ อยค่า
ซึ่งจะนาสูค่ วามขัดแย้ งและการปฏิเสธ
นอกจากนี ้ Chang(2007b) ได้ นาแนวคิดข้ างต้ นมาบูรณาการและจัดเรี ยงใหม่จาก
การศึ ก ษาเชิ ง คุณ ภาพหาทฤษฎี ฐ านราก พบว่า สมรรถนะด้ า นวัฒ นธรรมประกอบด้ วย 5
องค์ประกอบดังนี ้
1) การเผชิ ญ ทางวั ฒ นธรรม (Cultural encounter) คื อ บุค คลเมื่ อได้ พ บเห็ น
วัฒ นธรรมอื่น ที่ ไม่เหมือนกับ วัฒ นธรรมของตนและบุคคลจะเลือกหรื อไม่เลือกที่ จ ะสัมผัสกับ
วัฒนธรรมที่ได้ พบ
2) ตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม (Culture awareness) เป็ นสิ่งที่เกิดขื ้นเมื่อบุคคลมี
การเผชิญทางวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมเดิมที่ค้ นุ เคยแล้ วพบว่ามีความหลากหลาย
หรื อมีประเด็นทางวัฒนธรรมเกิด ขึ ้น และจะเกิ ดการเรีย นรู้วฒ
ั นธรรมของตนเองและของผู้อื่น 5
องค์ประกอบที่มีปฎิสมั พันธ์
3 ) ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม ( Cultural
knowledge/understanding) เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลได้ เรียนรู้วฒ
ั นธรรมไปแล้ วในระยะเวลาหนึ่ง
4) ทัก ษะและความไวต่อวัฒนธรรม (Culture skill/ sensitivity) จะเกิ ดต่อเมื่ อ
บุคคลมีความเข้ าใจวัฒนธรรมในระดับที่สงู ขึ ้นแล้ วจะมีความไวเกิดขึ ้นตามไปด้ วย ซึ่งทักษะจะเกิด
จากสังเกตพฤติกรรมของคนและการปฏิบตั ิ
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5) ความปรารถนาทางวัฒนธรรม (Cultural desire) เกิดขึ ้นเมื่อมีความเข้ าใจที่
ลึกซึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและเกิดความสนใจที่จะเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมอื่นๆ นัน้ จะมีการ
เผชิญวัฒนธรรมเกิดเป็ นวงจรต่อๆไป
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ภาพประกอบ 2 วงจรกระบวนการสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
ที่ ม า: Chang. (2007b). The negative can be positive for cultural competence.
หน้ า 272
ไค (Cai, 2016) ศึก ษาเกี่ ย วกับ แนวคิดสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม เพื่อที่ ส่งเสริ มให้
พยาบาลแนวคิด นีใ้ นการเรี ย น วิจัย และการปฏิบัติ ให้ ความหมายสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมว่า
หมายถึง เป็ นความสามารถของพยาบาลจะดูแลผู้ป่วยที่มีภมู ิหลังทางวัฒนธรรมแตกต่างอย่างมี
คุณ ภาพปลอดภัย ประกอบด้ วย ตระหนักรู้ท างวัฒนธรรม (Culture awareness) ความไวทาง
วัฒนธรรม (Cultural sensitivity) ความรู้ทางวัฒนธรรม (Cultural knowledge) ทักษะในการดูแล
ทางวัฒ นธรรม (Culture skill) และกระบวนการพลวัต ร (Dynamic process) ประกอบด้ วย
องค์ประกอบ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural diversity) การเผชิญวัฒนธรรม(Cultural
encounters) ความปรารถนาทางวัฒนธรรม (Cultural desire) ซึ่งเกิดขึ ้นมาก่อน 4 องค์ประกอบ
ที่กล่าวข้ างต้ น นอกจากนี ้ไค (Cai, 2016) ยังกล่าวถึง ให้ ความหมายของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
ว่าเป็ นแนวคิดที่หมายรวมถึงการพยาบาลข้ ามวัฒนธรรมด้ วยเพื่อที่จะให้ การดูแลเชิงวัฒนธรรม
ดังนันเพื
้ ่อไม่ให้ เกิดความสับสนกับคาทังสองนี
้
้ ความหมายขององค์ประกอบมีดงั นี ้ คือ
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1) ตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม (Culture awareness) หมายถึง เป็ นการพัฒนาการ
มี ส ติ ร้ ู คิ ด ของพยาบาลในการดูแ ลผู้ป่ วยที่ มี วัฒ นธรรมแตกต่า งกัน พยาบาลควรส ารวจว่า
วัฒนธรรมใดเหมือนหรือแตกต่างเพื่อจะได้ เข้ าใจค่านิยมความเชื่อ การปฏิบตั ิของวัฒนธรรมกลุ่ม
อื่น
2) ความไวทางวัฒนธรรม (Cultural sensitivity) หมายถึง พยาบาลมีความรู้สึก
พอใจยิ นดี แสดงออกถึงความเคารพในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยแตกต่างวัฒนธรรมด้ วยความ
อบอุน่ ใจ
3) ความรู้ ทางวัฒ นธรรม (Cultural knowledge) หมายถึ ง พยาบาลมี พื น้
ฐานความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของผู้ป่วยที่มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกที่จาเป็ นในขณะมีปฏิสมั พันธ์ผ้ ปู ่ วยว่าการกระทาใด ควรทา หรือ ไม่ควร
ทา เช่น การรับประทานอาหาร การสื่อสาร มารยาทอื่นๆ ซึ่งพยาบาลต้ องเตรียมตนเองเรื่องความรู้
เชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้ างความไว้ วางใจในการให้ การดูแลตามความต้ องการผู้ป่วยได้ อย่างเหมาะสม
4) ทัก ษะในการดูแลทางวัฒ นธรรม (Culture skill) เป็ น ความสามารถในการ
ประเมินรวบรวมข้ อมูลของผู้ป่วยมาวางแผนเตรียมให้ การดูแลได้ อย่างถูกต้ องอย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทังวจนะภาษาและอวจนะภาษารวมทั
้
งการสื
้
่อสารผ่านล่ามแปลภาษา
ให้ มีความเข้ าใจซึ่งกันและกัน
5) กระบวนการที่ เป็ นพลวัตร (Dynamic process) เป็ นคุณ สมบัติที่สาคัญ ของ
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ความแตกต่างวัฒนธรรมของผู้ป่วยซึ่งมีความต้ องการดูแลและมีความ
คาดหวังที่รับการบริการจากพยาบาลผู้มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ประกอบด้ วย การเผชิญทาง
วัฒนธรรม หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ระหว่างพยาบาลและผู้รับบริ การต่างวัฒนธรรม ความปรารถนา
ทางวัฒนธรรม หมายถึง แรงจูงใจที่จะมีสมั พันธภาพระหว่างผู้รับบริ การต่างวัฒนธรรม ทาให้ เกิด
เรียนรู้กลายเป็ นผู้ที่มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
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ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
(Cultural competence concept diagram)
ที่ ม า: Duan-Ying Cai. (2016). A concept analysis of cultural competence.หน้ า
272
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ดังกล่าวข้ างต้ น จึง
สรุปความหมายของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ในการวิจัยครัง้ นีห้ มายถึง เป็ นความสามารถของ
พยาบาลที่จะให้ บริ การผู้ป่วยได้ อย่างสอดคล้ องกับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ประกอบด้ วย
5 องค์ประกอบ
1) ความตระหนักรู้ ด้ านวัฒนธรรม (Culture awareness) หมายถึ ง การเรี ย นรู้
ความเข้ าใจและการยอมรับของพยาบาลต่อความไวต่อการรับรู้ในความแตกต่างในเรื่องความเชื่อ
ค่านิยม วิถีชีวิต การปฏิบัติและกลยุทธ์หรื อวิธีการแก้ ปัญหาที่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมของผู้ป่วย
ไม่ลาเอียงต่อวัฒนธรรมของผู้อื่น
2) ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ท างวัฒนธรรม (Cultural knowledge)
หมายถึง การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีที่
เกี่ ย วกับ สุขภาพ การรัก ษาพื น้ บ้ าน ซึ่งทาให้ พยาบาลเข้ าใจในความคิด ความเชื่อค่านิ ย มของ
ผู้ใช้ บริการด้ านสุขภาพและปัจจัยที่อาจมีผลต่อสุขภาพ
3) ความสามารถในการประเมินด้ านวัฒนธรรม (Culture skill) หมายถึง ความ
สามารถในการประเมินความคิด ความเชื่อค่านิยมและการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับสุขภาพ และปัจจัยที่
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เกี่ ย วข้ องกับ สุขภาพของผู้ใช้ บริ การ และน ามาวางแผนปรับ เปลี่ยนรูป แบบการดูแลสุขภาพให้
เหมาะสมความต้ องการของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
4) การติ ด ต่อ สื่ อ สารทางวัฒ นธรรม (Cultural encounters) หมายถึ ง การที่
พยาบาลมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วยที่มีภมู ิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยการปรับ ประยุกต์ หรื อ
เลือกใช้ วิธีการมีปฏิสมั พันธ์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล สิ่งใดควรทาและไม่ควร มี
การสื่อสารทังวจนะภาษาและอวจนภาษา
้
รวมทัง้ การสื่อสารผ่านล่ามแปลภาษาทาให้ เข้ าใจบรรลุ
เป้าหมายสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม
5) ความปรารถนาทางวัฒนธรรม (Cultural desire) หมายถึง ความตังใจที
้ ่ทาให้
พยาบาลต้ องการเข้ าไปสูก่ ระบวนการพัฒนาการปฏิบตั ิเชิงวัฒนธรรม การมีความตระหนักรู้ องค์
ความรู้ ทักษะและความสามารถในการมีปฏิสมั พันธ์ จาเป็ นต้ องกระทาร่วมกับการมีแรงบันดาลใจ
หรือความปรารถนาอย่างแท้ จริงที่จะให้ บริการแก่ผ้ ปู ่ วยต่างวัฒนธรรม
นอกจากนี ค้ รอส บาซรอน เดนนิ ส ไอแซค (Cross, Bazron, Dennis,& Isaacs,
1989) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมในองค์กร โดยในกระบวนการ
ของการสร้ างสมรรถนะทางวัฒนธรรมนัน้ ประกอบด้ วย 6 ระยะดังนี ้ 1) ระยะของการท าลาย
วัฒนธรรม (Cultural destructiveness) คือ การที่อคติความลาเอีย ง ความดูถูก เหยียดหยามใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างได้ กลายเป็ นเครื่ องมือของการท าลายล้ างวัฒนธรรมอื่นๆด้ วย อานาจทาง
การเมื อ ง นโยบาย และปฏิ บั ติ ก าร 2) ระยะที่ ไม่ มี ค วามสามารถทางวัฒ นธรรม (Cultural
incapacity) การที่ ผ้ ใู ห้ บริ ก ารขาดความสามารถขาดความเข้ าใจจึงละเลยที่ จ ะให้ บริ ก ารข้ าม
วัฒ นธรรม 3) ระยะที่ ไ ม่ ร้ ู ไม่ เ ข้ าใจเกี่ ย วกั บ วัฒ นธรรม ( Cultural blindness) คื อ การที่ มี
ความสามารถแต่มองไม่เห็น ไม่ใส่ใจกับกระบวนการที่ จะทาให้ เกิดการบริ การที่ เท่าเทียมกัน 4)
ระยะก่ อนการมี สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม (Cultural pre-competence) คื อการที่ ผ้ ใู ห้ บ ริ ก ารมี
ความตระหนัก รู้ และก าลังพยายามสร้ างระบบบริ ก ารที่ มีสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม 5) ระยะมี
สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม (Cultural competency) แล้ ว 6) ระยะของการใช้ สมรรถนะทาง
วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิผล (Cultural proficiency) ซึ่งเป็ นระยะของการมีสมรรถนะโดยไม่ร้ ูตวั
มีความสามารถให้ บริ การที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้ใช้ บริ การอย่างอัตโนมัติ ซึ่งกระบวนการ
สร้ างระบบบริการที่มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมก็เป็ นระบบที่ตอ่ เนื่องและเป็ นพลวัตร
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การวัดสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ องกับ การสร้ างแบบวัดตัวแปร
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม สามารถวัดโดยพัฒนาแบบวัดจากแบบประเมินสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
The Cultural Competence Assessment Instrument – University of Illinois at Chicago
(CCAI- UIC) พัฒ นาโดย ซัวเรซ-บาลคาซาและคณะ(Suarez-Balcazar & et al, 2011) กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักกายภาพบาบัด เครื่องมือเป็ นแบบประเมินตนเอง (Self –report)ไม่ได้ วดั พฤติกรรม
(Behavior) หรื อ ผลการปฎิ บั ติ (Performance) ประกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ 1) การ
ตระหนักทางวัฒนธรรม/ความรู้เชิงวัฒนธรรม 2) การพัฒนาทักษะ 3)องค์กรมีบทบาทสนับสนุน
ให้ มีการปฏิบตั ิ/การนาไปใช้ เหมาะสม โดยข้ อคาถามมีทงั ้ หมด 26 ข้ อ แบ่งเป็ นปัจจัยด้ านละ 8 ข้ อ
แต่ละข้ อคาถามเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยมากที่สดุ จนถึง เห็นด้ วยที่ สดุ
ค่าสัมประสิท ธิ์สอดคล้ องภายในทัง้ ฉบับ = 0.90 และการตระหนักทางวัฒนธรรม/ความรู้เชิ ง
วัฒนธรรม,การพัฒนาทักษะ, องค์กรมีบทบาทสนับสนุน ให้ มีการปฏิบัติ/การนาไปใช้ เหมาะสม
=0.76 , 0.83 และ 0.81 ตามลาดับ ค่านา้ หนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.41- 0.73 จะยังมีการ
พั ฒ น าแ บ บ วั ด Inventory For Assessing The Process of Cultural Competence Among
Healthcare Professionals- Revised (IAPCC-R) โ ด ย Campinha – Bacote (1 9 9 8 )
ประกอบด้ วย 1)ตระหนัก รู้ ทางวัฒ นธรรม 2)ความรู้ท างวัฒ นธรรม) 3)ทัก ษะในการดูแลทาง
วัฒนธรรม 4)ด้ านปฏิสมั พันธ์เชิงวัฒนธรรม 5)ด้ านความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะ มีข้อคาถาม 25
ข้ อ ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยที่สดุ (1 คะแนน) จนถึง เห็นด้ วยที่สดุ
(4 คะแนน) ค่า ความสัม พั น ธ์ ข้ อ ค าถามกับ ข้ อ ค าถามแต่ล ะข้ อ มี ค วามสัม พั น ธ์ ต่ าไม่ยื น ยัน
องค์ประกอบโครงสร้ างของเครื่องมือ มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบวัดสัมประสิทธิ์อลั ฟาครอนบาค= 0.65
(Olt & et al, 2010) และพัฒนาแบบวัดสาหรับนักเรียนพยาบาล นักกายภาพบาบัด Inventory for
Assessing the Process of Cultural Competence Among Healthcare Professionals
Student Version (IAPCC-SV) โดยใช้ แนวคิดของ Campinha – Bacote (2002) ประกอบด้ วย
1)ตระหนั ก รู้ ทางวั ฒ นธรรม (Cultural awareness) 2)ความรู้ ทางวัฒ นธรรม (Cultural
knowledge) 3)ทักษะในการดูแลทางวัฒนธรรม (Cultural Skill) 4)ด้ านปฏิสมั พันธ์เชิงวัฒนธรรม
(Cultural encounters) 5)ด้ านความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะวัฒนธรรม (Cultural desire) มีข้อ
คาถาม 20 ข้ อ ลัก ษณะเป็ น มาตรประมาณค่า 4 ระดับ มีค่าความเชื่ อมั่น แบบวัด สัมประสิท ธิ์
อัล ฟาครอนบาค=0.783 ความสอดคล้ อ งภายใน (Internal Consistency)มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์
อัลฟาครอนบาค 0.189 - 0.684 และยังมีแบบวัดสาหรับบุคคลากรวิชาชีพทางสุขภาพ Inventory

57

3143273375

SWU iThesis gs571150048 dissertation / recv: 19122562 15:20:24 / seq: 182

for Assing The Process of Cultural Competence Among Healthcare ProfessionalsRevised (IAPCC-R) โดยใช้ แนวคิ ด ของ โดยใช้ แนวคิ ดของ Campinha – Bacote (2002) ถูก
ออกแบบใช้ ในการพยาบาลชุมชน เช่น พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพขันสู
้ ง นักศึกษาพยาบาล
รวมทัง้ คณะพยาบาลศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 5 องค์ป ระกอบ 1)ตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม 2)ความรู้
ทางวัฒนธรรม 3)ทักษะในการดูแลทางวัฒนธรรม 4)ด้ านปฏิสมั พันธ์เชิงวัฒนธรรม 5)ด้ านความ
ปรารถนาที่จะมีสมรรถนะวัฒนธรรม เครื่องมือมีข้อคาถาม 25 ข้ อ เป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ
ตัง้ แต่ strongly agree, agree, disagree, and strongly disagree (4-1) ข้ อค าถามที่ 1,3, 11,
และ 17 ให้ กลับคะแนน 1- 4 มีค่าความเชื่อมัน่ แบบวัดสัมประสิทธิ์อลั ฟาครอนบาค = 0.85 การ
แปลคะแนน (25 – 50) ไม่มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม, (51-74) มีความตระหนักทางวัฒนธรรม
และ (75- 90) สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม และ(91-100) มีความชานาญทางวัฒนธรรม (Olt & etal,
2016) และนอกจากนี ้ แบบวัด สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมของพยาบาล (Nurse cultural
competence scale (NCCS) พัฒ นาโดย Perng & Watson (2012) โดยใช้ Mokken scale เพื่ อ
ใช้ ประเมินสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของพยาบาลและได้ นามาใช้ ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือเพื่อ
ใช้ ประเมินสมรรถนะของพยาบาลในประเทศตุรกี ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ทักษะเชิง
วัฒ นธรรม ความรู้เชิ งวัฒนธรรม และความไวของพยาบาลเชิงวัฒ นธรรม มีข้อคาถาม 20 ข้ อ
ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยที่สดุ (1 คะแนน) จนถึง เห็นด้ วยที่สดุ (5
คะแนน) ค่านา้ หนักองค์ป ระกอบอยู่ระหว่าง 0.68 -0.83 มีค่าความเชื่อมัน่ แบบวัดสัมประสิท ธิ์
อัลฟาครอนบาค= 0.96 และค่าความสัมพันธ์ข้อคาถามกับข้ อคาถามแต่ละข้ ออยู่ระหว่าง 0.660.81 (Perng & Watson, 2012; Gozum, Tuscu, & Kirca, 2015) นอกจากนี แ้ บบวัดสมรรถนะ
ด้ านวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาของ ชุตินนั ท์ จันทรเสนานนท์ (2553) ประกอบด้ วย 3
องค์ประกอบ ได้ แก่ ความตระหนักทางวัฒนธรรม ความรู้ทางวัฒนธรรม ทักษะทางวัฒนธรรรม มี
ข้ อคาถาม 87 ข้ อ ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ น้อยที่สดุ (1 คะแนน) จนถึง มาก
ที่สดุ (5 คะแนน) ค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.79 -0.94 มีคา่ ความเที่ยง = 0.97
สาหรับการวัดสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั พัฒนาจากแบบ
วัดแบบสอบถามการปฏิบัติ เชิงวัฒ นธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายของกนกวรรณ โภคา
(2552) โดยแปลและปรับให้ เหมาะสมกับบริบทจากแบบสอบถามจากแนวคิดของแคมพินฮา-บา
โคท (1998) มี ค่า ความเชื่ อ มั่น สัมประสิท ธิ์ แ อลฟาเท่ ากับ 0.97 และแบบวัด สมรรถนะด้ า น
วัฒนธรรมของศิริพนั ธุ์ ศิริพันธุ์ (2553)โดยแปลมาจากแบบสอบถามจากแนวคิดของแคมพินฮาบาโคท (2002) มี ค่าความเชื่ อ มั่น สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาเท่ า กับ 0.85 โดยน ามาปรับ ภาษาให้
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จาก ไม่จริงเลย (1 คะแนน) ถึง จริงที่สดุ (6 คะแนน) คาถามจากการประมวลเอกสารจากเกี่ยวกับ
สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม การแปลคะแนน ผู้ต อบที่ ได้ ค ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ น ผู้ที่ มีค วาม
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สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมระดับน้ อย
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2.3 สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมที่มีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
สมรรถนะเป็ นคุณ ลักษณะที่ ประกอบขึ ้นจากความรู้ ทักษะความสามารถ เจตคติ
ค่า นิ ย ม แรงจูง ใจ รวมถึ ง คุณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ แ สดงออกทางพฤติ ก รรมแล้ วมี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จของงาน (อัจ ฉรา หล่อตระกูล. 2557) ซึ่งบาลคาซาร์ ซูเรส-บาลคาซาร์ และเทเลอร์ ริ ท ซ์ เซ อร์ (Balcazar; Suarez-Balcazar; & Taylor-Ritzler, 2009) ได้ ศึ ก ษ าองค์ ป ระ ก อ บ
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมพบว่ามี 4 องค์ประกอบได้ แก่ 1)การตระหนักรู้ 2)ความรู้ทางวัฒนธรรม
3) พั ฒ นาทั ก ษะ4) การปฏิ บั ติ /การน าไปใช้ โดยการใช้ แนวคิ ด ความรู้ เจตคติ และปฏิ บั ติ
(Knowledge Attitude and Practice: KAP) เป็ นแนวคิดที่ใช้ อธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม
การดูแ ลเชิ ง วัฒ นธรรม นอกจากนี ก้ ๊ ู ด(Balcazar; Suarez-Balcazar, & Taylor-Ritzler, 2009
อ้ างอิ ง จาก Goode, 2002) ศึ ก ษาพบว่ า แบบประเมิ น สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมบางข้ อมี
ความสัมพัน ธ์ กับ ปั จ จัย บริ บ ทสิ่งแวดล้ อมเช่น การรับ รู้ การสนับ สนุน จากองค์ก ร (Perceived
organization support) ความจาเป็ นที่พยาบาลต้ องมีสมรรถะเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรม
เป็ น ระบบค่านิย ม ความเชื่อ บรรทัดฐานของสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการรู้คิดและตัดสินใจ มี
ผลกระทบต่อกระบวนการวินิฉยั และกลยุทธ์ในการดูแลรักษาให้ เหมาะสมกับผู้ป่วย (Leininger &
McFafland, 2006) สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ความสามารถที่จะแสดงว่าบุคลากรทางสุขภาพเห็น
คุณค่าของผู้ป่วยที่มีภมู ิหลังแตกต่างกัน(Gray & Thomas, 2006) โดยตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม มี
ความรู้ท างวัฒนธรรม ความรอบรู้ความชานาญในการรวบรวมข้ อมูลของผู้ป่วยต่างวัฒ นธรรม
ทักษะทางวัฒนธรรม เป็ นความสามารถประเมินปั ญ หา จัดการตัดสินใจดูแลอย่างเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของผู้ป่วย(Campinha- Bacote, 1999) ซึ่งสมรรถนะเหล่านีเ้ ป็ นตัวชี ้วัด การตระหนักรู้ ความรู้-ทักษะ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ดแู ลผู้อพยพ ทาให้ เข้ าใจความ
ต้ องการด้ านสุขภาพ หากพยาบาลไม่มีสมรรถนะนี ้ จะท าให้ เกิ ดความทุก ข์โศกเชิ งวัฒนธรรม
(Cultural bereavement) ความรู้สกึ สับสนกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม(Cultural shock)ทาให้
มีความขัดแย้ งรู้สกึ ถูกตีตราเป็ นตราบาปและรู้สกึ แบ่งแยก (Schouler – Ocak & etal, 2015)
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สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมในการปฎิบัติก ารพยาบาลนัน้ เป็ น กระบวนที่ เกิ ดจาก
ประสบการณ์ และความสนใจเรี ยนรู้ในการประเมินทางวัฒนธรรมและมีทักษะการสื่อสาร โดย
เพอร์แนล(Purnell, 2002) กาหนดรูปแบบสมรรถนะการประเมินทางวัฒนธรรมได้ 12 กลุม่ ดังนี ้ 1)
ความสามารถทั่วไปทางด้ านวัฒนธรรม 2) ความสามารถในการสื่อสาร 3) ความสามารถในการ
เข้ าใจบทบาททางสัง คม 4) การปฏิ บั ติ ง าน 5) ด้ านชี ว วิ ท ยา 6) พฤติ ก รรมความเสี่ ย ง 7)
โภชนาการอาหาร 8) ลักษณะการตังครรภ์
้
9) พิธีการตาย 10) ด้ านจิตวิญญาณและปฎิบตั ิพิธีทาง
ศาสนา 11) ปฏิบัติก ารดูแลสุขภาพ 12) รูป แบบการให้ บ ริ ก ารด้ านสุขภาพ โดยที่ พยาบาลจะ
ประสบความสาเร็จในการดูแลเชิงวัฒนธรรมนันจะต้
้
องผสมผสนกันระหว่างความรู้ความตระหนัก
เจตคติและทักษะอย่างเป็ นพลวัตร เพื่อประเมินความเชื่อการปฏิบัติแนวทางการดาเนินชีวิตของ
ผู้ป่วย การศึกษาของ โสโกลา (Sokola, 2013) เกี่ย วกับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถใน
การดูแลกับสมรรถนะกับ พฤติกรรมการดูแลของนักศึกษาพยาบาล พบว่าความสามารถในการ
ดูแลมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะกับพฤติกรรมการดูแลของนักเรียนพยาบาลปี ที่ 1 (r=0.241, p <
.05) และปี ที่ 4 (r=0.470, p < .05) แม้ ว่ายังไม่มีงานวิจัย ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ มีอิท ธิพลของ
สมรรถนะและพฤติ ก รรมการดูแลของพยาบาลอย่ างชัด เจน อย่ างไรก็ ต ามมีก ารศึก ษาวิจัย
ของปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา (2556) พบว่าสมรรถนะของอาจารย์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การจัด การเรี ย นรู้แบบวิจัย เป็ น ฐาน มีค่าสัม ประสิท ธิ์ อิท ธิพ ลเท่ ากับ 0.39 (β= 0.39, p < .05)
นอกจากนี ้มีการศึกษาวิจยั ของ กนกวรรณ โภคา (2552) เกี่ยวกับการรับรู้การปฏิบตั ิเชิงวัฒนธรรม
ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ พบว่า พยาบาลมี
ค่าเฉลี่ยการรับรู้การปฏิบตั ิเชิงวัฒนธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายเหมาะสมทุกด้ านโดยด้ าน
ตระหนักทางวัฒนธรรมมีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ เท่ากับ 3.58,SD=0.33 ส่วนด้ านที่มีคะแนนน้ อยที่สดุ
คื อด้ า นความรู้ ทางวัฒ นธรรมมี ค่าเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.12, SD= 0.46 ดังนั น้ ผู้วิจัย มี ค วามเห็ น ว่า
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมด้ วย
จากการประมวลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง แสดงให้ เห็นว่าสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ดังนัน้ จึงมี
หลัก ฐานเพี ย งพอที่ ท าให้ ผู้วิจัย คาดการณ์ ว่า สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมมี อิท ธิ พลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ดังนันผู
้ ้ วิจัยจึงได้ กาหนดสมมติฐานข้ อที่ 1 ได้ ว่า สมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสามารถเขียนเป็ น แผนภาพเส้ น ทาง
ความสัมพันธ์ได้ ดงั ภาพประกอบ 4
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3.แนวคิดทฤษฎีท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ สาเหตุของสมรรถนะพฤติกรรมการดูแลเชิง
วัฒนธรรม
การพัฒ นารูปแบบความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุของพฤติก รรมการดูแลเชิ งวัฒ นธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพในการวิจัยครัง้ นี ้ แนวคิดทฤษฎีหลักที่ผ้ วู ิ จัยประยุก ต์คือ ทฤษฎีการเรี ย นรู้ทาง
ปั ญ ญาสังคม (Social cognitive theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) ร่วมกับ แนวคิดความรู้
เจตคติ และการปฏิบัติ (Knowledge Attitude and Practice: KAP) และงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ องใน
การอธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการดูแลเชิ งวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปั ญญาสังคม (Social cognitive theory)
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคมโดยแนวคิดพืน้ ฐานของการเรี ยนรู้ปัญ ญาสังคม
ของแบนดูรา (Bandura,1986) เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
ปั จ จัย สภาพแวดล้ อม และปั จ จัย ส่วนบุค คล โดยร่ วมกัน ในลัก ษณะที่ ก าหนดซึ่ง กัน และกัน
(Reciprocal determinism) ดังภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 การกาหนดซึ่งกันและกันของปัจจัยทางด้านพฤติกรรม (B: Behavior)
สภาพแวดล้ อม (E: Environment) และปัจจัยส่วนบุคคล (P: Personal)
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จากภาพประกอบ 5 แสดงให้ เห็น ว่าพฤติก รรมของบุคคล (B) สภาพแวดล้ อม (E)
และปั จจัยส่วนบุคคล (P) ได้ แก่ ปั จจัย ทางปั ญ ญาและ ปั จจัยภายในอื่น ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ปัจจัยทังสามปั
้
จจัยนี ้แม้ วา่ จะทาหน้ าที่กาหนดซึง่ กันและกัน แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่ากาหนดซึ่งกัน
และกันอย่างเท่าเทียมกัน บางปั จจัยอาจมีอิทธิพลมากกว่าอีกปั จจัย และอิทธิพลดังกล่าวก็ไม่ได้
เกิดขี ้นพร้ อมๆกัน หากแต่ต้องอาศัยเวลาในการที่ปัจจัยใดปั จจัยหนึ่งจะมีผลต่อการกาหนดปัจจัย
อื่นๆ(สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต, 2536, อ้ างถึงใน Bandura, 1989) พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นอาจไม่คงอยู่
เสมอไปทัง้ นี เ้ พราะสิ่งแวดล้ อมเปลี่ย นแปลงอยู่เสมอ และทัง้ สิ่งแวดล้ อมและพฤติก รรมต่างมี
อิทธิพลซึ่งกันและกัน
สาหรับความหมายของการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามทฤษฎีนี ้ แบน
ดูร าให้ ความหมายการเรี ย นรู้ ไม่ แ ตกต่ า งไปจากการเรี ย นรู้ ของนั ก จิ ต วิ ท ยาคนอื่ น ๆแต่ ใ ห้
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม แบนดูรา ตีความแตกต่างจากที่นักจิตวิทยากลุ่ม
พฤติกรรมนิยมตีความ เนื่องจากนักจิตวิทยากลุม่ พฤติกรรมมองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมใน
แง่ของการแสดงออก หรือการกระทา(Performance) คือ บุคคลจะต้ องแสดงออกในพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปจึงจะเรี ยกว่า เกิดการเรียนรู้ แต่แนวคิดของแบนดูรามองว่าการเรี ยนรู้ไม่จาเป็ นที่
จะต้ องพิจารณาในแง่ของการแสดงออกอย่างเดียว แต่การได้ มาซึ่งความรู้ใหม่ๆ (Acquire) ก็ถือว่า
การเรี ย นรู้ เกิด ขึน้ แล้ วแม้ ว่าจะยังไม่มีก ารแสดงออกก็ ตาม การเรี ย นรู้ในทฤษฎีนี จ้ ึงรวมถึ งการ
เปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมภายในแม้ วา่ จะยังไม่มีการแสดงออก (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต , 2536:48)
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์สว่ นมาก เป็ นการเรียนรู้โดย
การสังเกตหรือการเลียนแบบ (Bandura, 1986) และเนื่องจากมนุษย์มีปฏิสมั พันธ์ (Interact) กับ
สิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบๆตัวอยู่เสมอ แบนดูราอธิบายการเรี ยนรู้เกิดจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรีย น
และสิ่งแวดล้ อมในสังคม ซึ่งทัง้ ผู้เรี ยนและสิ่งแวดล้ อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน และทั ง้ สิ่งแวดล้ อม
กับตัวผู้เรียนมีความสาคัญเท่ากัน แบนดูรากล่าวว่าพฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็ นการเรียนรู้
โดยการสังเกต (Observational learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling)
3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom Toxonomy)
การเรี ย นรู้ (Learning) คื อ กระบวนก ารของประสบการณ์ ที่ ท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ย นแปลงพฤติ กรรมอย่างค่อนข้ างถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมนีไ้ ม่ได้ มาจากภาวะ
ชัว่ คราว วุฒิภาวะ หรือสัญชาตญาณ(Klein 1991:2)
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ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ของบลูม (Bloom, 1956) จ าแนกจุ ด มุ่ง หมายของการเรี ย นรู้
ออกเป็ น 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านพุทธิพิสยั 2) ด้ านทักษะพิสยั 3) ด้ านจิตพิสยั
1) การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสยั (cognitive Domain) แบ่งการเรียนรู้เป็ น 6 ระดับคือ
1)ความจา 2) ความเข้ าใจ 3) ประยุกต์ 4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินค่า
พฤติกรรมทางพุทธิพิสยั 6 ระดับ ได้ แก่ 1.1) ความรู้ความจา ความสามารถ
ในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ตา่ ง จากการที่ได้ รับรู้ไว้ และระลึกสิ่งนันได้
้ เมื่อต้ องการเปรียบดัง
เทปบันทึกเสียงหรือวีดิทศั น์ ที่สามารถเก็บเสียงและภาพของเรื่องราวต่างๆ ได้ สามารถเปิ ดฟังหรือ
ดูภาพเหล่านันได้
้ เมื่อต้ องการ 1.2) ความเข้ าใจเป็ นความสามารถในการจับใจความสาคัญของสื่อ
และสามารถออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือการกระทาอื่นๆ
1.3) การนาความรู้ไปใช้ เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รียนสามารถนาความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ ในการแก้ ปัญหาใน
สถานการณ์ ต่างๆได้ ซึ่งจะต้ องอาศัย ความรู้ ความเข้ าใจ จึงจะสามารถน า ไปใช้ ได้ 1.4) การ
วิเคราะห์ ผู้เรียนสามารถคิด หรือแยกแยะเรื่ องราวสิ่งต่างๆ ออกเป็ นส่วนย่อย เป็ นองค์ประกอบที่
สาคัญ ได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ ของส่วนที่ เกี่ ย วข้ องกัน ความสามารถในการวิเคราะห์ จ ะ
แตกต่างกันไปแล้ วแต่ความคิดของแต่ละคน 1.5) การสังเคราะห์ ความสามารถในการที่ผสมผสาน
ส่วนย่อยๆ เข้ าเป็ นเรื่องราวเดียวกันอย่างมีระบบ เพื่อให้ เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจ
เป็ นการถ่ายทอดความคิดออกมาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้ ง่าย การกาหนดวางแผนวิธีการดาเนินงานขึ ้น
ใหม่ หรือ อาจจะเกิดความคิดในอันที่จะสร้ างความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็ นนามธรรมขึ ้นมาในรูปแบบ
หรื อแนวคิดใหม่ 1.6) การประเมินค่า เป็ นความสามารถในการตัดสิน ตีความ หรื อสรุปเกี่ยวกับ
คุณ ค่าของสิ่งต่างๆออกมาในรูป ของคุณ ธรรมอย่ างมีก ฏเกณฑ์ ที่ เหมาะสม ซึ่งอาจเป็ น ไปตาม
เนื ้อหาสาระในเรื่องนัน้ ๆ หรืออาจเป็ นกฏเกณฑ์ที่สงั คมยอมรับก็ได้
2) ด้ านจิตพิสยั (Affective Domain) จะประกอบด้ วย พฤติกรรมย่อยๆ 5 ระดับ
ได้ แก่ 2.1) การรับรู้ เป็ นความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นต่อปรากฎการณ์ หรื อสิ่งเร้ าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็ น
ลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้ านันว่
้ าคืออะไร แล้ วจะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึก
ที่เกิด ขึน้ 2.2) การตอบสนอง เป็ น การกระทาที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจยิน ยอมและ
พอใจต่อสิ่งเร้ านัน้ ซึ่งเป็ นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ ว 2.3) การเกิดค่านิยม การเลือก
ปฏิบตั ิในสิ่งที่เป็ นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือในคุณค่านันๆ
้ หรื อปฏิบตั ิตามในเรื่องใด
เรื่ องหนึ่ง จนกลายเป็ น ความเชื่ อ แล้ วจึงเกิ ดทัศนคติที่ ดีใ นสิ่งนัน้ 2.4) การจัดระบบ การสร้ าง
แนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ ้นโดยอาศัยความสัม พันธ์ 2.5) บุคคลิกภาพ การนาค่านิยมที่
ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็ นนิสยั ประจาตัว ให้ ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้ องดีงามพฤติกรรม
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ด้ านนี ้ จะเกี่ยวกับความรู้สกึ และจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจาการได้ รับรู้จากสิ่งแวดล้ อม แล้ วจึงเกิดปฏิกิริยา
โต้ ตอบ ขยายกลายเป็ น ความรู้ สึก ด้ านต่างๆ จนกลายเป็ น ค่านิ ย ม และยังพัฒ นาต่อไปเป็ น
ความคิ ด อุดมคติ ซึ่งจะเป็ นควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคนจะรู้ดีร้ ูชั่วอย่างไรนัน้ ก็เป็ นผลของ
พฤติกรรมด้ านนี ้
3) ทั ก ษะพิ สัย (Psychomotor Domain) พฤติ ก รรมด้ านกล้ ามเนื อ้ ประสาท
พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้ อย่างคล่องแคล่วชานาญ ซึ่งแสดงออกมาได้
โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็ นตัวชี ้ระดับของทักษะ
พฤติกรรมด้ านทักษะพิสยั ประกอบด้ วย พฤติกรรมย่อยๆ 5 ขัน้ ดังนี ้
1) การรับ รู้ เป็ น การให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับรู้ หลักการปฎิบัติที่ถูกต้ อง หรื อเป็ น การ
เลือกหาตัวแบบที่สนใจ
2) กระทาตามแบบหรื อเครื่องชี ้แนะ เป็ นพฤติกรรมที่ผ้ เู รี ยนพยายามฝึ กตาม
แบบที่ตนสนใจและพยายามทาซา้ เพื่อที่จะให้ เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ ได้ หรื อสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ ตามข้ อแนะนา
3) การหาความถูกต้ อง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
อาศัยเครื่องชี ้แนะ เมื่อได้ กระทาซ ้าแล้ ว ก็พยายามหาความถูกต้ องในการปฎิบตั ิ
4) การกระทาอย่างต่อเนื่อง หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็ นของตัวเอง
จะกระทาตามรูปแบบนันอย่
้ างต่อเนื่อง จนปฏิบตั ิงานที่ย่งุ ยากซับซ้ อนได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้ องการ
ฝึ กฝนและกระทาอย่างสม่าเสมอ
5) การกระทาได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ พฤติกรรมที่ได้ จากการฝึ กอย่างต่อเนื่อง
จนสามารถปฏิ บั ติ ได้ คล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไวโดยอัต โนมั ติ เป็ นไปอย่ า งธรรมชาติ ซึ่ ง ถื อ เป็ น
ความสามารถของการปฏิบตั ิในระดับสูง
การศึกษาครัง้ นี ้นาทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom,1956) มาใช้ ในการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ ผ้ เู รียนได้ รับความรู้ความเข้ าใจนาไปใช้ ปฎิบตั ิสอดคล้ องกับระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสยั
ของผู้เข้ าร่ วมกิ จ กรรมซึ่งแบ่ งเป็ น 6 ระดับ คือ 1) ความจ า 2) ความเข้ าใจ 3) ประยุก ต์ 4) การ
วิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมินค่า
เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี ้ (Bloom, 1959)
1) การเปลี่ยนแปลงทางด้ านความรู้ ความเข้ าใจ และความคิด (Cognitive Domain)
หมายถึง การเรียนรู้เกี่ยวกับเนือ้ หาสาระใหม่ ก็จะทาให้ ผ้ เู รียนเกิดความรู้ความเข้ าใจสิ่งแวดล้ อม
ต่าง ๆ ได้ มากขึ ้น เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในสมอง
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2) การเปลี่ ย นแปลงทางด้ านอารมณ์ ความรู้ สึก ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม (Affective
Domain) หมายถึง เมื่อบุคคลได้ เรี ยนรู้สิ่งใหม่ ก็ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้สึกทางด้ านจิตใจ ความ
เชื่อ ความสนใจ
3) ความเปลี่ยนแปลงทางด้ านความชานาญ (Psychomotor Domain) หมายถึง การ
ที่บคุ คลได้ เกิดการเรียนรู้ทงั ้ ในด้ านความคิด ความเข้ าใจ และเกิดความรู้สกึ นึกคิด ค่านิยม ความ
สนใจแล้ ว ได้ นาเอาสิ่งที่ได้ เรียนรู้ไปปฏิบตั ิ จึงทาให้ เกิดความชานาญมากขึ ้น
เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ได้ อธิบายสาเหตุการเกิดพฤติกรรมของ
บุคคลว่าเกิ ด จากสาเหตุห ลัก 2 ประการ คือ สาเหตุด้ านบุคคล ด้ านสภาพแวดล้ อม โดยจาก
การศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่า งๆ พบว่า ตัวแปรที่ ส าคัญ และมี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาล ได้ แก่ ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม เจตคติการดูแล
ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม และสาเหตุจากสิ่งแวดล้ อม และการเรียนรู้เป็ นประสบการณ์ที่ทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้ างถาวร จากทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม เมื่อเกิดการเรียนรู้จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลง ความรู้ความเข้ าใจ ทัศนคติ นาสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบตั ิ ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้
ผู้วิจัย น าตัวแปรด้ า นบุ ค คลได้ แ ก่ ประสบการณ์ ข้ า มวัฒ นธรรม เจตคติ ก ารดูแ ลผู้ป่ วยต่า ง
วัฒ นธรรม เป็ น ตัวแปรศึก ษาซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิดทฤษฎีปั ญ ญาทางสังคมและการเรี ย นรู้
ของบลูม นอกจากนี ้งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่าตัวแปรดังกล่าวเป็ นตัวแปรที่สาคัญ และปัจจัยด้ าน
สภาพแวดล้ อมได้ แก่ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร เป็ นตัวแปรสาคัญ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการ
ดูแลเชิ งวัฒ นธรรมของพยาบาล โดยมีตัวแปรสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมเป็ น ตัวแปรคั่น กลาง
(Mediator) สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุจากตัวบุคคลหรื อปั จจัยทางจิต และสาเหตุท าง
สิ่งแวดล้ อมหรือปัจจัยทางสังคม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

4. ปั จจัยเชิงสาเหตุท่ สี ่ งผลต่ อสมรรถนะและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
4.1 ประสบการณ์ ข้ามวัฒนธรรมกับพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
ความหมายของประสบการณ์ ข้ามวัฒนธรรม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2538) ได้
ให้ นิยามคาว่า “ประสบการณ์ ” (อ่ านว่ า ปฺระ-สบ-กาน) ซึ่งเกิดจากการประกอบคา “ประสบ” ซึ่ง
เป็ นคาไทยเข้ ากับคา “การณ์ ” คาว่า “ประสบ” พจนานุกรมให้ ความหมายว่า “ก. พบ พบปะ พบ
เห็น.” เมื่อรวมกันเข้ าจึงเป็ น “ประสบการณ์ ” มีความหมายตามรูปศัพท์วา่ “การได้ พบเหตุการณ์ ”
ซึ่งค่อนข้ างตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษของคา “experience” และเพื่อที่จะได้ ใช้ คานีใ้ น
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ความหมายที่ถกู ต้ องและชัดเจนยิ่งขึ ้นได้ นิยามคาว่า “ประสบ” หมายถึง ความจัดเจนที่เกิดจาก
การกระทาหรือได้ พบเห็นมา.” (หน้ า 509) (จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน, 2532) สอดคล้ อง
กั บ โกฟ (Gove,1981) ได้ นิ ย ามความหมายของคาว่า ประสบการณ์ หมายถึง ทักษะหรื อการ
ปฏิบตั ิจากการสังเกตโดยตรง หรือมีสว่ นร่วมกับเหตุการณ์ และโกฟได้ นิยามความหมายของคาว่า
ข้ ามวัฒนธรรม หมายถึ ง การปฎิสมั พันธ์( interacting) กับ วัฒนธรรมอื่นมากกว่าวัฒนธรรมของ
ตนเอง (Talley, 2002, อ้ างถึ งใน Gove,1981) เมอร์ ฟี (Murphy, 1993) พบว่าประสบการณ์ ใ น
การดูแลผู้ป่ วยชนกลุ่มน้ อยท าให้ เข้ าใจพฤติก รรมความเจ็บ ป่ วยและสามารถตอบสนองของ
ผู้รับบริการ ซึ่งประสบการณ์จะช่วยพัฒนาให้ พยาบาลมีความรู้ ดังนันประสบการณ์
้
ข้ามวัฒนธรรม
(Cross- cultural experience) หมายถึง การมีทกั ษะหรือการปฏิบตั ิจากการมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกับ
วัฒนธรรมอื่นโดยการพบเห็นเหตุการณ์หรื อการมีสว่ นร่วมกับบุคคลหรือเหตุการณ์ ประสบการณ์
เชิ ง วั ฒ นธรรมของเบอร์ น อลและโฟรแมน (Bernal & Froman, 1993) มี 3 องค์ ป ระกอบ
ประกอบด้ วย1)ประสบการณ์จากการศึกษา/การเรี ยนรู้ภาษาต่างชาติ (Education experience /
learning foreign language) 2)ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า รท า ง า น ( Employed experience) 3)
ประสบการณ์ ก ารอาศัย หรื อท างานต่างประเทศ (Living or Working) ชัว แวนวูริสและเอเลวูด
(Choi, VanVoorhis, & Ellenwood, 2015) ได้ ศึก ษาวิจั ย คุณ ภาพโดยให้ นัก เรี ย นชาวอเมริ ก า
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง 5 คน เดินทางไปเรียนในประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อให้ ผกู พันกับสิ่งแวดล้ อมใหม่
ค้ นพบคุณ ลักษณะที่ ตนเองไม่ร้ ูและค้ นพบจุดแข็งของตนเองแล้ วให้ นักเรียนตรวจสอบความคิด
ความรู้สึก พฤติ กรรมของตนเอง และปรับ ตัวให้ สอดคล้ องกับ สังคมวัฒ นธรรมใหม่ได้ โดยให้
ความหมายของประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมเป็ น 3 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1) ด้ านการศึกษา หมายถึง
การเปิ ดรับด้ านเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และสังคม โดยการอ่านบทความเกี่ยวกับ ประวัติ
วัฒ นธรรม จิ ต วิท ยา การเดิ น ทางเยี่ ย มชม สถานที่ สาคัญ ต่างๆ การประชุม กับ สมาชิ ก คนใน
ท้ องถิ่ น การับ ฟั งบรรยาย การมี ส่วนร่วมกั บ ทัวร์ แนะน าการเดิ น ทางในพื น้ ที่ เป็ น ต้ น 2) ด้ าน
วัฒ นธรรมหมายถึ ง การเปิ ดรับ กิ จ กรรมด้ า นเชิ ง วัฒ นธรรม โดยการประชุม กับ อาจารย์ ใ น
มหาวิท ยาลัย และสมาชิก ในครอบครัวของเขา การเข้ าชมภาพยนต์ การมีส่วนร่วมในงานเลีย้ ง
อาหารเย็น การต่อรองสินค้ าในตลาดท้ องถิ่น และการซือ้ สินค้ าในห้ างสรรพสินค้ าเล็กในท้ องถิ่น
และ 3) สิ่งแวดล้ อม (field) โดยให้ มีป ระสบการณ์ ในสิ่งแวดล้ อมใหม่และมีโอกาสเรี ยนเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศน์ในแอฟริกาใต้ โดยให้ เที่ยวดูสวนสัตว์ การดาน ้ากับปลาฉลามขาว การขี่ช้าง เป็ นต้ น
จากทฤษฎีการรับ รู้ความสามารถของตนเองของแบนดูรา (1986) เป็ นตัวแปร
สาเหตุหรือตัวแปรทานายที่สาคัญโดยบุคคลที่รับรู้ความสามารถจะกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
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หนึ่งหรื อไม่นนั ้ ส่วนหนึ่งขึ ้นอยู่กบั การรับรู้ความสามารถของตน อีแวนส์ (ประทีป จินงี่ , 2540: 11
อ้ างถึงใน Evans, 1989) กล่าวว่าการประสบการณ์ ความสาเร็จ (Mastery experiences)เป็ นวิธี
หนึ่ ง ของการพั ฒ นาการรั บ รู้ ความสามารถที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุด เนื่ อ งจากว่า เป็ น
ประสบการณ์โดยตรงที่บุคคลได้ รับและประสบความสาเร็จทาให้ เพิ่มความสามารถของตนเองได้
เพราะบุคคลจะเชื่อว่าเขาสามารถที่จะทาได้ พร้ อมๆกับการทาให้ บคุ คลรับรู้วา่ เขามีความสามารถ
ในการกระทาเช่นนี ้จะทาให้ เขาใช้ ทักษะที่ได้ รับการฝึ กฝนมานันได้
้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
สอดคล้ องกั บ โลเปส- เมอฟี (Lopes- Murphy & Murphy, 2016) พบว่า ประสบการณ์ ข้ า ม
วัฒ นธรรมของครูมีค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม(r= 0.39, p ≤.00001)
แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนีค้ ือ 1) ความเชี่ยวชาญด้ านภาษา(Language proficiency) 2) การ
เคยเดิ น ทางไปต่างประเทศ(Travel abroad) 3) มีเพื่ อนต่างชาติ( Friends from other cultures)
นอกจากนีโ้ สคาลา (Sokala, 2013) พบว่าประสบการณ์ จ ากการเคยเป็ น ผู้ป่วย การท างานกับ
ผู้ป่ วยหรื อ ผู้ใ ห้ การดูแ ลญาติ ห รื อเพื่ อน มี ความสัม พัน ธ์ กับ ความสามารถในการดูแลอย่ างมี
นัยสาคัญ การศึกษาของฟาร์เบอร์ (Farber, 2015) เกี่ยวกับประสบการณ์เชิงวัฒนธรรมมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
อีก ทัง้ พบว่าประสบการณ์ ข้ามวัฒ นธรรมจะท าให้ ผ้ ูที่ มีความไวเชิงวัฒ นธรรม
(Norton & Marks- Maran, 2014) สอดคล้ องกับการศึกษาของสุคและคณะ (Suk & et al, 2015)
พบว่าพยาบาลในโรงเรี ยนมีประสบการณ์ ดแู ลเด็กที่มาจากครอบครัวต่างๆทาให้ มีเด็กที่มาเรี ยน
ร่วมกัน มีค วามหลากหลายวัฒนธรรม พยาบาลในโรงเรี ย นที่ อายุน้ อยกว่า 35 ปี มีความไวเชิ ง
วัฒนธรรมมากกว่าพยาบาลผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี การศึกษาประสบการณ์ของพยาบาลในการ
ดูแลต่างวัฒนธรรมของบอย(BOI, 2000) พบว่ามีความยากลาบากในการสื่อสาร ต้ องใช้ ญาติเป็ น
คนกลางเชื่ อมประสานระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยโดยถามความรู้เกี่ ย วกับ การนับ ถื อศาสนา
วัฒนธรรม ความเชื่อของผู้ป่วย และใช้ ล่ามในการแปลภาษาเพื่อสื่อสารในโรงพยาบาล ล่ามไม่
เพียงพอต้ องรอนาน เมื่อมีภาวะต้ องการเร่งด่วน นอกจากนี ้ยังพบอีกว่าพยาบาลที่ดแู ลผู้ป่วยต่าง
วัฒนธรรมมีค วามเครี ยด หงุดหงิด เรี ยกว่า “Cultural shock” เป็ นภาวะที่ เกิ ดขึน้ ได้ ในการเข้ า สู่
วัฒ นธรรมใหม่ ที่ ไม่ค้ ุนเคยท าให้ มี ค วามรู้ สึก สับ สน เกิ ด ความคับ ข้ อ งใจ หากพยาบาลมี
ประสบการณ์ การเรี ยนศึกษาทางานในต่างประเทศจะทาให้ มีความสามารถในการสื่อสารด้ าน
ภาษาท าให้ เข้ าใจความต้ อ งการ มีความสามารถในการดูแลผู้ป่ วยต่างวัฒ นธรรม การได้ รับ
ฝึ กอบรมด้ านหลากหลายวัฒนธรรม ประสบการณ์ของพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลพบว่าการ
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อบรมโดยการเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ จ ริ งและการท างานกับ ผู้ป่ วยหลากหลายวัฒ นธรรม
ความสัมพันธ์กบั สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลข้ ามวัฒนธรรม (Sokala, 2013)
จากการประมวลเอกสารข้ างต้ น พบว่า ประสบการณ์ ข้ามวัฒ นธรรม (CrossCultural experience) หมายถึ ง การมีความจาเรื่ องราวเกี่ย วกับวัฒนธรรมอื่น โดยการพบเห็น
เหตุการณ์หรือการมีสว่ นร่วมกับบุคคลหรือเหตุการณ์ ส่งผลให้ บคุ คลได้ รับความรู้และพัฒนาทักษะ
ต่างวัฒนธรรม ในการมีประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 องค์ประกอบ คือ 1)
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมจากการศึกษา/เรี ยนรู้ภาษาต่างชาติ หมายถึง การพัฒนาทักษะต่าง
วัฒนธรรมจากประสบการณ์ในอดีตที่เคยได้ รับอบรมการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมและการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ 2) ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมการทางาน หมายถึง การพัฒนาทักษะต่าง
วัฒนธรมจากประสบการณ์ ในอดี ตที่ เคยท างานกับ บุคคลต่างวัฒนธรรม 3) ประสบการณ์ ข้าม
วัฒนธรรมจากการอาศัยหรื อท่องเที่ยวต่างประเทศ หมายถึง การพัฒนาทักษะต่างวัฒนธรรมจาก
ประสบการณ์อยู่กบั สมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติหรือเคยท่องเที่ยวในต่างประเทศ
การวัดประสบการณ์ ข้ามวัฒนธรรม
จากการประมวลเอกสารงานวิจัย ที่เกี่ ยวข้ อง พบว่าแบบวัดประสบการณ์ ข้าม
วัฒ นธรรมของ เบอร์ น อลและโฟรแมน (Bernal & Froman, 1993 cited in Tally, 2002) โดย
พัฒนาแบบสารวจประสบการณ์ ข้ามวัฒนธรรมเป็ นแบบจากัดคาตอบ ใช่ หรื อ ไม่ใช่ ข้ อคาถาม
จ านวน 10 ข้ อ เป็ น ข้ อค าถามเกี่ ย วกับ ประสบการณ์ ข้ามวัฒ นธรรม 3 องค์ ป ระกอบได้ แก่ 1)
ประสบการณ์จากการศึกษา/การเรียนรู้ภาษาต่างชาติ( Education experience/Learning foreign
language) 2) ประสบการณ์การทางาน (Employed Experience) 3)ประสบการณ์การอาศัยหรื อ
ทางานต่างประเทศ(Living or Working) นอกจากนีม้ ีการพัฒนาแบบวัดประสบการณ์อื่นๆ เช่น
แบบวัดประสบการณ์ทางพุทธของจิรวัฒนา มัน่ ยืน(2536) พบว่าการพัฒนาแบบวัดประสบการณ์
ทางพุทธในมหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ประสบการณ์ทางพุทธจากวิชาที่
เรียน 2) ประสบการณ์ทางพุทธจากการทากิจกรรมทัว่ ไป 3) ประสบการณ์จากการบวชในทางพุทธ
ศาสนา 4) ประสบการณ์ จ ากการเป็ นสมาชิก ของชมรมพุท ธศาสตร์ วัดได้ โดยให้ นิ สิตรายงาน
กิจกรรมทัว่ ไปที่ตนเองเคยทาหรือกาลังกระทาอยู่มีความเกี่ยวข้ องกับพุทธศาสนามากน้ อยเพียงใด
พร้ อมทัง้ ระบุต าแหน่งและความถี่ ในการท ากิ จ กรรมทั่วไป ความเกี่ ยวข้ องกับ พุท ธศาสนาของ
กิจกรรม โดยแบบวัดความถี่เป็ นมาตรวัด 4 ระดับจากบ่อยมาก จนถึง ไม่เข้ าร่วมเลย การศึกษา
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ของ ปั ญ ชลี พึ่งพิ ศ (2548) เกี่ ย วกับประสบการณ์ ใ นมหาวิท ยาลัยของนัก ศึก ษาหลัก สูตรศิลป
ศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์ ที่สง่ ผลต่อทักษะและความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
สาหรับ การวัด ประสบการณ์ ข้ ามวัฒ นธรรมครัง้ นี ้ ผู้วิจัย พัฒ นาจากแนวคิ ด
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมของเบอร์แมน และโฟร์แมน(Bernal & Froman, 1993 cited in Tally,
2002) ค่าความเชื่ อ มั่น แบบสัมประสิท ธิ์ แอลฟ่ าเท่ากับ 0.97 และแบบวัด ประสบการณ์ ข้าม
วัฒนธรรม แฟร์ เบอร์ (Farber, 2015) นามาปรับภาษาและปรับ ปรุงข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับ
บริ บ ทงานวิจัย ข้ อค าถาม 7 ข้ อ ท าการวัดเป็ น มาตรประเมิน รวมค่า 6 ระดับ จาก ไม่จ ริ งเลย
(1คะแนน) ถึ ง จริ งที่ สุด (6 คะแนน) ผู้ต อบแบบวัดที่ ได้ ค ะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ น ผู้ที่ มี
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมมากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่คะแนนรวมน้ อยกว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ระหว่ างประสบการณ์ ข้ามวัฒนธรรม
กับสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ความสัม พัน ธ์ ระหว่า ง
ประสบการณ์ ข้ามวัฒนธรรมกับสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิ งวัฒนธรรม
ทังนี
้ ้ตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Bandura, 1977) เป็ นตัวแปรสาเหตุหรื อตัวแปร
ทานายที่สาคัญ จากการประมวลเอกสาร ครุยซ์ , เอสทาซิโอ, แบคแทง และโคเล็ต(Cruz, Esacio,
Bagtang,& Colet, 2016) ได้ ศึก ษาปั จ จัยท านายสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมในนัก เรี ย นพยาบาล
ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ จ านวน 332 คน พบว่า ปั จ จัย ด้ า นเคยอบรมเกี่ ย วกับ ความหลากหลาย
วัฒนธรรมมาก่อน ปัจจัยด้ านการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้ อมที่มีประชาชนต่างเชื ้อชาติศาสนา ปั จจัย
ด้ านระดับการศึกษาการเรี ยนปี 3 และปี 4 ปั จจัยด้ านการเคยดูแลผู้ป่วยหลากหลายวัฒนธรรม
และปัจจัยด้ านการเคยดูแลผู้ป่วยที่เป็ นประชากรเฉพาะกลุม่ มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 6.19,
6.46, 5.24, 7.69, 4.70, 2.43 ตามลาดับ สอดคล้ องกับการศึกษาของดูนาแกน คิมเบิล้ กันบี ้ และ
แอนดรู (Dunagan, Kimble, Gunby,& Andrew, 2014) เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ท านายสมรรถนะด้ า น
วัฒ นธรรมในกลุ่ม ตัว อย่ า งนั ก เรี ย นพยาบาลจ านวน 116 คน พบว่า นัก เรี ย นพยาบาลที่ มี
ประสบการณ์ เชิงวัฒ นธรรมมาก่อนมีอิท ธิพลทางตรงกับ สมรรถนะการดูแลเชิ งวัฒ นธรรม ค่า
สัมประสิท ธิ์อิท ธิพลเท่ากับ 0.21(β= 0.21, p<.05)จากการศึกษาของโสคาลา(Sokala, 2013)
เกี่ยวกับ ความสามารถในการดูแลมาก่อนเข้ ารับการศึกษาและสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมกับพฤติร
รมการดูแลของนักศึกษาพยาบาลปี ที่1และปี ที่ 4 จานวน 153 คน พบว่า จากประสบการณ์ เป็ น
ผู้ป่วย การทางานกับผู้ป่วยหรื อผู้ให้ การดูแลญาติหรือเพื่อนมีความสัมพันธ์กับความสามารถใน
การดูแลอย่างมีนัยสาคัญ (r =.201,p <.01) ความสามารถในการดูแลมาก่อนเข้ ารับการศึกษา
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(Caring ability) มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมกับพฤติกรรมการดูแล
(Competence with caring behavior) นัก เรี ย นพยาบาลปี 1 (r =0.241,p <.05) และนัก เรี ย น
พยาบาลปี 4(r =0.470 ,p <.05)
นอกจากนี ้ ซาร์ เก้ นท์ เช็ดแลค และมาร์ท ซอลฟ(Sargent, Sedlak, & Martsolf,
2004) ศึก ษาเกี่ย วกับ สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมของนักเรี ย นพยาบาลในคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเคนเสตทย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า นักเรียนพยาบาลที่มีประสบการณ์ทางานใน
บริการด้ านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม (r= 0.298, p< .001) และ
จานวนครัง้ ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศมากกว่า1 ครัง้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรม (r= 0.33, p< .001) และสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของนักศึกษาชันปี
้ 1 ต่ากว่านักศึกษา
ชันปี
้ 4 ซึ่งการศึกษาอื่นๆพบว่า ระดับชันปี
้ ที่สงู ขึ ้น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับสมรรถนะทาง
วัฒ นธรรม อีกทัง้ การศึกษาของโสคาลา (Sokala, 2013) พบว่าประสบการณ์ จ ากการเคยเป็ น
ผู้ป่วย การทางานกับผู้ป่วยหรื อผู้ให้ การดูแลญาติหรือเพื่อน มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถใน
การดูแลอย่างมีนัยสาคัญ และหากเปรียบเทียบความสามารถในการดูแลและพฤติกรรมการดูแล
ของนักศึกษาพยาบาลระหว่างนักศึกษาปี ที่ 1 จานวน 76 คน และปี ที่ 4 จ านวน 77 คน พบว่า
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 มีคะแนนสูงกว่านักเรียนปี ที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญ การศึกษาของแอชน์( Ahn,
2017) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรนะด้ านวัฒนธรรมของพยาบาลชาว
เกาหลีที่ดแู ลผู้ป่วยต่างชาติ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นพยาบาลจานวน 275 คน พบว่า ประสบการณ์ข้าม
วัฒ นธรรมมีอิท ธิพลทางตรงและทางอ้ อมต่อสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม ค่าสัมประสิท ธิ์ อิท ธิ พล
เท่ากับ 0.17 (β =0.17, p < .004) และ 0.18 (β =0.18, p < .005) ตามลาดับ ดังนัน้ จากการ
ประมวลเอกสารข้ างต้ น จะเห็น ว่าประสบการณ์ ของพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลพบว่าการ
อบรมโดยการเรี ย นรู้จ ากประสบการณ์ จ ริ งและการท างานกับ ผู้ป่วยหลากหลายวัฒ นธรรมมี
ความสัมพันธ์สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลข้ ามวัฒนธรรม
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็น ว่าประสบการณ์ ข้า ม
วัฒ นธรรมเป็ น ตัวแปรที่ มีค วามสัมพัน ธ์ และมีอิท ธิ พลต่อสมรรถนะและพฤติก รรมการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรม ดังนันจึ
้ งมีหลักฐานพียงพอที่ทาให้ ผ้ วู ิจยั คาดการณ์วา่ 1) ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
มีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการดูแลเชิ ง
วัฒ นธรรม ผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม จึงได้ ก าหนดไว้ เป็ น สมมติฐานของการวิจัย ในครัง้ นี ้
สามารถเขียนเป็ นแผนภาพแสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ได้ ดังภาพประกอบ 6
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ภาพประกอบ 6 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
4.2 เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่ างวัฒนธรรม (Cultural attitude)
ความหมายเจตคติ
เจตคติ ( Attitude) มาจากค าว่ า “Aptus” ในภาษาลาติ น ซึ่ ง ตรงกั บ ค าว่ า ความ
เหมาะเจาะ (Fitness) หรื อ หรือการปรุงแต่ง (adaptednees) มีผ้ ใู ห้ ความหมายของคาว่าเจตคติ
ว่าหมายถึง สภาพความพร้ อมของสมองและประสาท การจัดระบบประสบการณ์ที่มีต่อบุคคลใน
การตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อสภาวะการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับ สิ่งนัน้ นอกจากนีศ้ กั ดิ์ สุน ทรเสณี
(2531) รวบรวมเอกสารสรุปว่าเจตคติเป็ นพฤติกรรมการเตรียมพร้ อมทางสมองในการที่จะกระทา
ซึ่งจะบ่งบอกถึงหน้ าที่ของสภาวะจิตใจ เป็ นอารมณ์ ที่มีความสลับซับซ้ อนเช่น ความรู้สึก ความ
อยาก ความกลัว ความเชื่ อมั่น ความลาเอีย ง หรื อ การมีอคติ ของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งตาม
ประสบการณ์ของบุคคลนันที
้ ่ได้ รับมาตามระดับความเชื่อถือหรื อระดับความรู้สกึ ที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จะเห็นได้ ว่าเจตคติ เป็ น นามธรรม เป็ นพฤติกรรมภายในของคนเรา สอดคล้ อง สุช า จัน ทร์ เอม
(2544,p 270) ที่กล่าวว่า เจตคติ เป็ นนามธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้หรื อประสบการณ์ในชีวิตของ
บุคคล และเจตคติมีความสาคัญต่อการตอบสนองทางสังคมของบุคคลเป็ นอย่างมาก นัน่ คือบุคคล
มี พ ฤติ ก รรมอย่ า งไร หรื อ ท าสิ่ งใดลงไป เจตคติ จ ะเป็ น เครื่ องก าหนด และเป็ นส่ว นหนึ่ งของ
บุคลิกภาพ และบุคคลมีเจตคติตอ่ สิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ดังนัน้ เจต
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คติจึงเป็ น การรวบรวมเกี่ ย วกับ ความคิดเห็ น (opinion) ความเชื่ อ (beliefs) และความจริ งเป็ น
ความรู้ตา่ งๆ รวมทังความรู
้
้ สกึ ต่อสิ่งนันๆ
้ ความรู้และความรู้สกึ ต่างๆเหล่านี ้มีแนวโน้ มจะก่อให้ เกิด
พฤติ ก รรมใดพฤติ กรรมหนึ่งตามมา และดวงเดือน พัน ธุมนาวิน (2531: 125) กล่าวว่า เจตคติ
หมายถึ ง จิ ต ลัก ษณะที่ เกิ ด จากการเรี ย นรู้ ในการตอบสนองต่อเหตุก ารณ์ วัตถุ หรื อ สิ่งต่างๆ
ทางด้ านบวก ลบหรื อกลางๆ หรื ออาจกล่าวได้ ว่า เจตคติ คือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ
โดยมีอารมณ์เป็ นส่วนประกอบสาคัญ รวมทังความพร้
้
อมที่จะกระทาเฉพาะอย่างต่อบุคคล สิ่งของ
หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องไปในทางที่สอดคล้ องกับความไม่ชอบของตนต่อสิ่งนัน้ ฉะนัน้ บุคคลจึง
มีเจตคติตอ่ สิ่งต่างๆมากมาย แม้ แต่เจตคติตอ่ ตนเอง หรือเจตคติตอ่ การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
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องค์ ประกอบของเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่ างวัฒนธรรม
เจตคติ ป ระกอบด้ วยองค์ ป ระกอบ 3 ประการตามแนวคิดของ แมคไกวร์ (McGuire,
1969: 155-156) ได้ แก่ 1) ความรู้เชิงประมาณค่า (Cognitive component) หมายถึง การรับรู้ของ
บุคคลเกี่ย วกับ วัต ถุ สิ่งของ หรื อแม้ ก ระทั่งเหตุการณ์ ต่างๆ รวมไปถึงความเชื่อของบุคคลต่อสิ่ง
เหล่านัน้ ว่าดีหรือไม่ดี มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์และมากน้ อยเพียงใด บุคคลส่วนใหญ่มกั จะมี
ความรู้เชิงประมาณค่าสิ่งของต่างๆเพียงเล็กน้ อย และอาจจะเป็ นความรู้ที่ไม่คอ่ ยถูกต้ องด้วยจึงมัก
เกิ ด อคติ ห รื อทัศ นคติ ที่ ไม่ต รงกับ ความเป็ น จริ ง ส่งผลท าให้ เกิ ดผลเสี ย ต่อคนที่ มีส่วนร่ วมได้
เนื่องจากความรู้เชิงประมาณค่านี ้ เป็ นต้ นกาเนิดของทัศนคติของบุคคล ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของบุคคลที่สาคัญประการหนึ่ง คือการปรับความรู้เชิงประมาณค่าเป็ นการให้ ความรู้ที่ตรง
กับความเป็ นจริงของบุคคลนันๆ
้ 2) ด้ านความรู้สึกและอารมณ์ (Affective component) หมายถึง
ความรู้สึกของบุคคลที่ อยู่ในลักษณะชอบ หรื อไม่ช อบ พอใจหรื อไม่พอใจในสิ่งนัน้ ๆ และการที่
บุคคลรู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์ บุค คลจะรู้สึกชอบต่อสิ่งนัน้ ๆ และการที่บุคคลรู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์
บุคคลจะรู้สึกชอบต่อสิ่งนัน้ ๆ และตรงกันข้ ามถ้ าหากรู้สึกว่าสิ่งใดไม่มีประโยชน์บุคคลจะรู้สึกไม่
ชอบสิ่งนัน้ ส่วนใหญ่บุคคลจะรู้สึกพอใจต่อสิ่งใด ถ้ าเกิดขึ ้นกับตนเองบุคคลนันจะรู
้ ้ สกึ พอใจมาก
แต่ถ้าเป็ นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือส่วนรวม หากเป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองไม่มากนักบุคคลนัน้ จะรู้สึก
พอใจไม่มากนัก การที่บุคคลจะพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็ น อย่างมาก ทัง้ ๆที่สิ่งนัน้ มีประโยชน์ต่อ
ตนเองไม่มากนักหรือน้ อยหรือไม่มีเลย แต่มีประโยชน์ตอ่ ผู้อื่นหรือส่วนรวม ก็ตอ่ เมื่อบุคคลนันเป็
้ นผู้
มีเหตุผลเชิ งจริ ยธรรมสูง เพราะฉะนัน้ เจตคติจึงเกี่ย วข้ องกับเหตุผลเชิงจริ ยธรรม โดยต้ องผ่าน
องค์ประกอบนี ้ 3) การมุ่งกระท าหรื อความพร้ อมที่จะกระทา (Behavior intention component)
หมายถึ ง เป็ น องค์ ป ระกอบทางด้ านความพร้ อมหรื อความโน้ มเอียงที่ บุคคลประพฤติ ป ฏิบัติใ ห้
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สอดคล้ องกับความรู้สึกของตนเอง ซึ่งความโน้ มเอียงของพฤติกรรมนีเ้ ป็ นแบบกว้ างๆไม่เจาะจง
และบุ ค คลจะแสดงพฤติ ก รรมใดเฉพาะเจาะจงขึน้ อยู่ กับ จิ ต ลัก ษณะอื่ น ๆ ของบุ ค คลและ
สถานการณ์บคุ คลจะแสดงพฤติกรรมตามทัศนคติของตนเองก็ตอ่ เมื่อบุคคลนัน้ มีลกั ษณะเป็ นตัว
ของตัวเอง คือมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง เป็ นคนที่มีความสามารถในการควบคุมตนเอง ส่วนบุคคลที่
ขาดความเป็ นตัวของตัวเองก็ต้องพึ่งการควบคุมจากภายนอก เช่น การให้ รางวัลหรือลงโทษจาก
ผู้อื่นหรือสังคมจะกระทาตามการชักจูงหรือบังคับจากผู้อื่นมากกว่าทาตามทัศนคติของตนเองต่อ
สิ่งนัน้ สอดคล้ องกับงามตา วนินทานนท์ (2534: 212-214) เจตคติประกอบด้ วยองค์ป ระกอบ 3
ประการคื อ 1) ความรู้ เชิ งประเมิ น ค่า(Cognitive component) หมายถึ ง การที่ บุค คลมี ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งว่าดีมีประโยชน์มากน้ อยเพียงใด บุคคลส่วนมากมักมีความรู้เชิงประเมินค่าของสิ่ง
ต่างๆเพียงเล็กน้ อยทาให้ เกิดอคติลาเอียงได้ มาก เนื่องจากองค์ประกอบความรู้สกึ เชิงประเมินค่า
สิ่งหนึ่งเป็ นต้ น กาเนิดของเจคติของบุคคลสิ่งนัน้ ฉะนัน้ การเปลี่ยนแปลงเจตคติที่สาคัญ คือ การ
ปรับ องค์ป ระกอบความรู้เชิ งประเมินค่าในเรื่ องนัน้ โดยการให้ ตรงกับ ความเป็ น จริ ง โดยการให้
ความรู้ เกี่ ย วกั บ คุ ณ หรื อ โทษต่ อ สิ่ ง นั น้ เพิ่ ม เติ ม แก่ บุ ค คล 2) ความรู้ สึ ก พอใจ(Affective
component) หมายถึ งความรู้ สึก ชอบหรื อ ไม่ช อบพอใจหรื อ ไม่พ อใจต่อ สิ่ ง นัน้ ซึ่ งส่ วนใหญ่
ความรู้สึกพอใจของบุคคลจะเกิดขึ ้นเอง และสอดคล้ องกับความรู้เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งนัน้ 3
ความพร้ อมกระท า(Action tendency component) หมายถึ ง การที่ บุคคลพร้ อมที่ จะช่วยเหลือ
สนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบ และพร้ อมจะทาลายหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เขาไม่พอใจเป็ นองค์ประกอบที่
เกิดขึ ้น ภายในเมื่อบุคคลมีความรู้เชิงประเมินค่าและมีความรู้สกึ ชอบหรือไม่ชอบตนต่อสิ่งนันด้
้ วย
จากการประมวลเอกสารเกี่ยวกับเจตคติดงั กล่าวข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ เจตคติของบุคคล
นันเป็
้ นเรื่องของความเชื่อ ความรู้สึกเชิงประเมินค่า ที่คานึงถึงข้ อดี/ข้ อเสีย ประโยชน์ที่ได้ รับจาก
การกระท าสิ่ งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึก เช่น ความชอบ ความพึงพอใจทัง้ ด้ านบวกด้ านลบรวมทัง้
แนวโน้ มที่จะแสดงการกระทาของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งการวิจัยครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั ได้ ศึกษาตัวแปร
เจตคติเชิงวัฒนธรรมเป็ นปั จจัยส่วนบุคคลของแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ทางปั ญญาสังคมของแบน
ดูรา (Bandura,1986) เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม หมายถึง ความรู้สกึ เชิงประเมินค่าของ
พยาบาลต่อการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมที่ต้องคานึงถึงข้ อดีข้อเสีย เป็ นสิ่งที่มีประโยชน์หรือโทษ
เพี ย งใดจากการดูแลผู้ป่ วยต่างวัฒ นธรรมว่า ชอบหรื อไม่ช อบ ความพึงพอใจด้ านบวกและลบ
รวมทัง้ แนวโน้ มที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งดูแ ลผู้ป่ วยต่า งวัฒ นธรรม หรื อความพร้ อมจะดูแ ลผู้ป่ วยต่า ง
วัฒนธรรม โดยเจตคติประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้เชิงประเมินค่า เป็ นการประเมิน
ในภาพรวมที่มีตอ่ การดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ว่ามีผลต่อผู้ป่วยอย่างไร ข้ อดีหรือข้ อเสีย อย่างไร
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มากน้ อยเพียงใด 2) ความรู้สกึ เป็ นอารมณ์ที่แสดงถึงความชอบทางด้ านบวกและความรู้สกึ ไม่ชอบ
ด้ านลบ ที่มีตอ่ การดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม 3) ความพร้ อมที่จะกระทา เป็ นความพร้ อมหรือความ
โน้ มเอียงที่บคุ คลประพฤติปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับความรู้สกึ ของตนเอง
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การวัดเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่ างวัฒนธรรม
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบบวัดตั วแปรเจตคติเชิง
วัฒ นธรรม ที่ ผ่านมาในต่างประเทศพบว่ามี ก ารสร้ างแบบวัด เจตคติเ ชิ งวัฒ นธรรม( Cultural
attitude scale) ของ Bonaparte (1979) เพื่อใช้ วดั เจตคติเชิงวัฒนธรรมของพยาบาล ข้ อคาถามมี
30 ข้ อ และ แมรี แอนซาคูท นีย์ คลิฟฟอร์ ด (Mary Ann Zakutney Clifford, 1983) มีก ารพัฒนา
ลดข้ อค าถามลงเหลื อ 10 ข้ อ ลัก ษณ ะมาตราประมาณ ค่ า 7 ระดั บ ตั ง้ แต่ ไม่ เ หมาะสม
(unreasonable) ถึงเหมาะสม (reasonable) หรือ ไม่เห็นด้ วยกับเหตุผล ถึงเห็นด้ วยกับเหตุผล มี
ค่าความเชื่อมัน่ แบบวัดสัมประสิทธิ์อลั ฟาครอนบาค= 0.93 นอกจากนี ้การวัดเจตคติมีงานวิจยั ใน
ประเทศ เช่นในงานวิจัยของอภิญ ญา โพธิ์ศ รีท อง(2536: 59) วัดเจตคติต่ออาชีพพยาบาล เป็ น
แบบวัดที่ดดั แปลงมาจาก พัฒนวดี เสรินทวัฒน์ (2526) ลักษณะของเนือ้ หาเป็ นการวัดเจตคติต่อ
อาชี พพยาบาลใน 3 ด้ านด้ วยกัน คือ ด้ านค่านิ ย มของสังคม ด้ านลัก ษณะวิช าชี พและด้ านการ
ปฏิบัติ งาน จานวน 22 ข้ อ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.78 ในแต่ละข้ อมี
มาตราส่วน 6 หน่วย คือ “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ส่วนงานของกรรณิกา ศิลป
พรหมมาศ (2547: 72) วัด เจตคติต่อพฤติก รรมการพยาบาลผู้ป่วยจิ ตเวช สร้ างขึน้ ตามนิ ย าม
ปฏิบตั ิการ โดยวัดเจตคติ 3 ด้ าน คือ ความรู้เชิงประเมินค่า ความรู้สกึ และความพร้ อมที่จะกระทา
โดยมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลและพฤติกรรม
การพยาบาลที่เคารพสิทธิผ้ ปู ่ วยว่ามีประโยชน์ หรือโทษเพียงใด พอใจ ไม่พอใจ หรือชอบ ไม่ชอบ
เพี ย งใด และพร้ อมหรื อต้ องการหลีกเลี่ยงในการกระท าพฤติก รรมดังกล่าวมากน้ อยเพีย งใด มี
จ านวน 25 ข้ อ ใช้ มาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริ งที่ สุด ” ถึ ง "ไม่จ ริ งที่ สุด ” มีค่าความเชื่ อมั่น แบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ 0.93
สาหรับในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยสร้ างแบบวัดเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ผู้วิจัย
ประยุก ต์มาจากแนวคิ ด ของแมคไกวร์ (McGuire,1985) ร่วมกับ แบบวัดเจตคติเชิงวัฒนธรรม
(Cultural attitude scale) ของ Bonaparte (1977) และ แบบวัด ของกรรณิ ก า ศิ ลปพรหมมาศ
(2547) นามาปรับ ภาษาและสร้ างข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับบริ บ ทของงานวิจัยท าการวัดใน 3
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความรู้เชิงประเมินค่า 2) ความรู้สกึ 3) ความพร้ อมที่จะกระทา มีข้อคาถาม
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11 ข้ อ ลักษณะข้ อคาถามเป็ นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จากน้ อยที่สดุ (1 คะแนน) ถึงมากที่สดุ
(6 คะแนน) โดยข้ อคาถามทางบวกให้ คะแนนมากเท่ากับ 6 และคะแนนน้ อยเท่ากับ 1 และโดยข้ อ
คาถามทางลบให้ ค ะแนนน้ อยเท่ากับ 6 คะแนนมากเท่ ากับ 1 การแปลคะแนน ผู้ตอบวัดที่ ได้
คะแนนรวมมากแสดงว่ามีเจตคติที่ดีตอ่ ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนรวมน้ อย
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ระหว่ างเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่ างวัฒนธรรม
กับสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
และพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม การศึกษาของดูนา
แกน คิ มเบิ ล้ กัน บี ้ และแอนดรู (Dunagan, Kimble, Gunby,& Andrew, 2014) เกี่ ย วกับ ปั จ จัย
ทานายสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนพยาบาลจานวน 116 คน พบว่า นักเรียน
พยาบาลที่ มีคะแนนทัศนคติมีอคติลาเอีย งจะมีความสัมพันธ์ ทางลบกับสมรรถนะการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรม ค่าสัมประสิท ธิ์อิท ธิพลเท่ากับ - 0.26 (β= -0.26, p<.001) การศึกษาของ กมลทิ พย์
สงวนรัมย์ (2556) เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ท านายเจตคติที่ ดีต่อ พฤติก รรมการพยาบาลจิ ต เวชอย่ างมี
ประสิทธิภาพ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นพยาบาลวิชาชีพจานวน 235 คนพบว่า เจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมการ
พยาบาลจิ ต เวชอย่ างมี ป ระสิท ธิ ภ าพมาก เป็ น กลุ่มที่ มีพ ฤติก รรมการพยาบาลจิ ตเวชอย่ างมี
ประสิท ธิภาพมาก มีค่าสัมประสิทธ์อิทธิพลเท่ากับ 0.21(β= - 0.21, p<.05) ศึกษาของกุลญิ สา
สุขจัน ทร์ (2556) พบว่าเจตคติที่ ดีต่อการให้ บ ริ ก ารการแพทย์ แผนไทย ค่าสัมประสิท ธิ์อิท ธิพ ล
เท่ากับ 0.186 (β= 0.186, p<.05) ตามลาดับ กรรณิ ก า ศิลปพรหมมาศ (2547: 112-114) ที่ได้
ศึก ษาปั จ จัย ด้ านจิ ต ลัก ษณะและสถานการณ์ ท างสังคมของพยาบาลจิ ต เวชที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
พฤติกรรมการพยาบาลจิตเวชที่มีจริยธรรม พบว่า เจตคติตอ่ พฤติกรรมการพยาบาลจิตเวช เป็ นตัว
ทานายอันดับ แรก โดยร่วมกับ ตัวแปรอื่นอีก 9 ตัว สามารถทานายพฤติก รรมการพยาบาลตาม
กระบวนการพยาบาลในกลุ่มรวมได้ ร้อยละ 36.2 นอกจากนี ้ พัช รี ปานแก้ ว (2556) ศึก ษา
เกี่ยวกับทัศนคติตอ่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการทางานและพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคมของพนักงานบริษัทเอกชน พบว่า ปัจจัยด้ านทัศนคติตอ่ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ านแนวโน้ มในการปฏิบตั ิ สามารถทานายการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.196 (β= .196, p<.01) จึงได้ กาหนดไว้ เป็ นสมมติฐานของ
การวิจยั ในครัง้ นี ้สามารถเขียนเป็ นแผนภาพแสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ได้ ดงั ภาพประกอบ 7
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ภาพประกอบ 7 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม สมรรถนะ
ด้ านวัฒนธรรม และพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
4.3 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์ กรต่ อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรม
การดูแลเชิงวัฒนธรรม
แนวคิดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์ กร
แนวคิดการสนับสนุนองค์กร (Organization support) เป็ นแนวคิดที่สาคัญในการศึกษา
ทางด้ านการจัดการ เนื่องจากแนวคิดนีส้ ามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขขององค์กรที่
ทาให้ บคุ ลากรมีเจตคติและพฤติกรรมการทางานที่ดี (Thomas, 2001: 8,10) ต่อมาแนวคิดนี ้ได้ รับ
การพัฒนาจนกลายมาเป็ นทฤษฏีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร (Perceived Organizational
Support: POS) ในปี ค.ศ. 1986 โดย ไอเซนเบอร์ กเกอร์ และคณะ (Eisenberger & etal, 1986)
ทังนี
้ ้ทฤษฏีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมาจากพืน้ ฐานทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม โดย
เป็ นการแลกเปลี่ยนทางสังคมระหว่างบุคลากรกับองค์กร ซึ่งทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมเสนอ
ว่าสิ่งที่บคุ คลนามาให้ เพื่อแลกเปลี่ยนนันจะมี
้
คณ
ุ ค่าสูง ถ้ าหากสิ่งนัน้ เกิดขึ ้นจากการให้ ที่มาจาก
ความเต็มใจที่ปราศจากการบังคับใดใดมากกว่าสิ่งที่บุคคลจาแป็ นต้ องให้ เนื่องจากสถานการณ์
บังคับ เนื่องจากการเต็มใจที่จ ะให้ บ่งบอกว่าคนที่ให้ นนั ้ ให้ คณ
ุ ค่าความสาคัญ ต่อคนที่รับอย่ าง
แท้ จ ริ ง (Eisenberger, Cotterell, & Marvel, 1987; Eisenberger & etal, 1997 อ้ างถึงใน นาชัย
ศุภฤกษ์ ชยั สกุลม, 2550) ดังนันการให้
้
รางวัลตอบแทนจากองค์กรและจัดสภาพเงื่อนไข การทางาน
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ที่ดีให้ เช่น เรื่องค่าจ้ าง การเลื่อนขัน้ ล้ วนส่งผลต่อการรับรู้ของบุคคลากรว่าองค์กรให้ ความใส่ใจต่อ
ตนมากน้ อยเพียงใด ถ้ าพนักงานเชื่อว่าสิ่งที่ตนได้ รับนันมาจากความเต็
้
มใจให้ จากองค์กรมากกว่า
มาจากการบังคับจากสภาพแวดล้ อมภายนอก เช่น การกดดันจากการต่อรองของสหภาพแรงงาน
หรือข้ อบังคับทางกฏหมาย บุค ลากรจะมีการรับรู้ก ารให้ การสนับสนุน จากองค์กรสูง ดังนัน้ การ
กระทาใดใดที่ส่งผลดีหรือไม่ดีต่อพนักงานจึงส่งผลต่อ การรับรู้การให้ สนับสนุนจากองค์กรเช่นกัน
หากพนักงานรับรู้วา่ ได้ รับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรก็จะประเมินองค์กรในทางบวก มีความ
ผูก พั น และตัง้ ใจท างานให้ กับ องค์ ก รเป็ น การแลกเปลี่ ย นพนัก งานก็ จ ะมี ค วามพอใจที่ จ ะมี
ความสัมพันธ์กบั องค์กร
นาชัย ศุภฤกษ์ ชยั สกุล(2550) เสนอว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรยังได้ อธิบายถึง
กระบวนการทางจิต ที่เกิดขึ ้นหลังจากเกิดการรับรู้การสนับสนุน จากองค์กรไว้ 3 ประการ คือ
1) จากบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนตอบแทน (Reciprocity Norm) การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์ก รจะสร้ างความรู้สึกต่างตอบแทนของพนักงานที่จ ะมีความห่วงใยองค์ก รและมีพฤติก รรม
ช่วยเหลือเพื่อให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ 2) ความห่วงใย การให้ การยอมรับ
การเคารพและให้ เกียรติ โดยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร จะตอบสนองความต้ องการด้ าน
จิตวิทยาและสังคมของพนักงาน ทาให้ พนักงานเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกขององค์กรและมีบทบาททาง
สังคมในองค์กร 3)การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรจะเสริมสร้ างจากองค์กรจะเสริมสร้ างความคิด
ของพนักงานว่าองค์กรจะตระหนักรู้และให้ รางวัลเพื่อเพิ่มผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ดังนันจะ
้
ส่งผลในทางบวกทังต่
้ อตัวบุคคลเอง ไม่วา่ จะเป็ นการทาให้ บุคคลมีความพึงพอใจในงานมากขึ ้น มี
อารมณ์ ที่ ดีในการท างานมากขึ ้น หรื อต่อองค์ก รไม่ว่าจะเป็ น การท าให้ เกิ ดความรู้ สึก ผูกพัน ต่อ
องค์กรมากขึ ้น มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ ้นและลดอัตราการเปลี่ยนงานและลาออก (นาชัย ศุภฤกษ์
ชัยสกุล, 2550 อ้ างถึงใน Rhode & Eisenberger, 1997)
โรด และไอเซ็นเบอร์ก (Rodes, Eisenberger, 2002) ได้ การวิเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
พบสาเหตุที่ทาให้ เกิดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร 2 ปัจจัยหลัก คือ ปั จจัยด้ านองค์ กร ได้ แก่
1) ความยุติ ธรรม เป็ น สิ่ งที่ พ นัก งานได้ รับ จากการสนับ สนุน จากองค์ก รเช่น สวัส ดิก ารผลให้
พนัก งานเชื่ อว่าองค์ ก รค านึงถึ งความเป็ น อยู่ของพนัก งาน 2) การสนับ สนุน จากหัวหน้ างาน
พนักงานจะสร้ างการรับรู้โดยรวมองค์กรให้ คณ
ุ ค่าต่อการทางานของตนอย่างไร โดยพิจารณาจาก
ระดับ ที่ หัวหน้ างานให้ ค ุณ ค่าต่อการท างานและความห่วงใยสุขภาวะของพนัก งาน เนื่ องจาก
หัวหน้ าเป็ นเหมือนตัวแทนองค์กรที่มีหน้ าที่รับผิดชอบการทางานและประเมินผล การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 3) สภาพการทางานและรางวัลที่ได้ รับ ได้ แก่ 3.1) การยอมรับและเห็นความสาคัญ
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ค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่งและโอกาสในการรับรางวัลที่น่าพอใจ ถือว่าเป็ นการแสดงออกต่อ
พนักงานว่าองค์กรให้ คณ
ุ ค่าต่อการทางาน 3.2) ความมัน่ คงในการทางาน เป็ นสิ่งที่ สร้ างความ
เชื่ อมั่น ให้ กับ พนัก งานว่าองค์ ก รต้ อ งการที่ จ ะธ ารงรัก ษาพนัก งานไว้ 3.3) ความอิสระในการ
ตัดสินใจได้ แก่ การจัดตารางและเวลางาน วิธีในการทางานให้ งานมีความหลากหลาย เป็ นการรับรู้
ของพนักงานว่าสามารถควบคุมการทางานของตน เป็ นการช่วยให้ เกิดการสนับสนุนจากองค์กร
3.4) ความเครี ย ด เป็ น สิ่งที่ พนัก งานรู้สึก ว่าไม่สามารถจัดการกับ สภาพการท างานที่ ก ดดัน ได้
ความเครียดอาจเกิดจากแรงกดดันในองค์กร หรือจากความกดดันภายนอก ความเครียดจะลดการ
รับ รู้ก ารสนับ สนุน จากองค์ ก รการ ขาดข้ อมูลสนับ สนุน ในการท างาน หรื อความไม่ชัดเจนของ
ข้ อมูลในการทางาน และความขัดแย้ งในบทบาท 3.5) การฝึ กอบรม เป็ นสิ่งที่สื่อสารว่าองค์กรมี
การลงทุนกับพนักงาน ทาให้ พนักงานเกิดการรับรู้องค์กรสนับสนุน และยังสามารถเพิ่มพูนความรู้
และประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานได้ อีกด้ วย 3.6) ขนาดขององค์กร พนักงานจะรู้สกึ ว่า
มีคณ
ุ ค่าน้ อย ถ้ าอยู่ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ เพราะองค์กรขนาดใหญ่มีนโยบายและวิธีการทางานที่
เป็ น ทางการสูง ท าให้ ก ารตอบสนองต่อ สิ่ งที่ พ นัก งานต้ อ งการลดน้ อยลง จึงลดการรับ รู้ การ
สนับสนุนจากองค์กร
ผลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์ กร
โรดและไอเซ็ น เบอร์ ก (Rhodes, & Eisenberger, 2002) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ เ คราะห์
งานวิจยั พบว่าผลที่เกิดจากการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ได้ แก่
1) ความผูก พัน ขององค์ ก ร จากแนวคิดพื น้ ฐานเรื่ องการแลกเปลี่ย นการรับ รู้ การ
สนับสนุนจากองค์กร ทาให้ พนักงานรับรู้ว่าตนมีหน้ าที่ที่จะต้ องรักและห่วงใยองค์กรการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์กรจะเพิ่มความผูกพันต่อองค์กร พนักงานจะรู้สกึ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร ยัง
ทาให้ พนักงานรู้สกึ ว่าตนเองมีความหมายและได้ รับการยอมรับจากองค์กร
2) อารมณ์ ในการท างาน การรับ รู้การสนับสนุน จากองค์กรมีผลต่ออารมณ์ ในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน ได้ แก่ ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์กรจะเพิ่มความพึงพอใจและเพิ่มความหวังในรางวัลซึ่งพนักงานจะได้ รับจากการปฏิบัติงาน
และได้ รับการช่วยเหลือเมื่อมีความต้ องการ
3) ความเกี่ ย วพัน ในงาน การรับ รู้ การสนับ สนุน จากองค์ ก รจะช่ว ยเพิ่ ม การรับ รู้
ความสามารถของพนักงาน ทาให้ พนักงานมีความสนใจในงานมากขึ ้น
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4) พฤติกรรมการผละงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรจะเพิ่มความรู้สึกผูกพัน
ต่อองค์กรด้ านจิตใจ ซึ่งจะลดพฤติกรรมการผละงานในแบบต่างๆ เช่น ทางานเฉื่อยชา การขาด
งาน การรับรู้ความสามารถจากองค์กรยังสามารถช่วยลดแนวโน้ มการลาออก
5) ความเครียด การสนับสนุนด้ านเครื่องมือ และการสนับสนุนทางอารมณ์ในระหว่าง
ที่พนักงานต้ องการความช่วยเหลือจะช่วยลดความตึงเครียดในการปฏิบตั ิงาน มีงานวิจยั พบว่าการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์กรจะสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการทางาน เช่น ความเครียด
ความเหนื่อยล้ า ความเบื่อหน่ายในงาน ความวิตกกังวลได้
6) ความต้ องการคงอยู่ในองค์กร การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพัน ธ์
ทางบวกกับความต้ องการคงอยู่ในองค์กรของพนักงาน
7) ผลการปฏิบตั ิงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของพนักงานจะเป็ นการเพิ่ม
ผลผลิตและประสิทธิภาพในการทางานและผลการปฏิบตั ิงาน ทาให้ พนักงานทางานได้ ดีกว่าหน้ าที่
ที่ได้ รับมอบหมาย เช่น การปกป้ององค์กร การให้ ข้อชีแ้ นะในการทางาน การเสาะหาความรู้และ
ทักษะที่มีประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานของตัวพนักงานเอง
ความหมายของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์ กร
ไอเซ็น เบอร์ เกอร์และคณะ (Eisenberger & et al, 1986, p. 44)ให้ ความหมายของการ
รับรู้ การสนับสนุนจากองค์ กรว่า เป็ น ความเชื่อของพนัก งานว่าองค์กรมีก ารแสดงออกถึงความ
ห่ ว งใย ต้ องการให้ พนัก งานมี ค วามเป็ นอยู่ ที่ ดี ซึ่ ง พนั ก งานสามารถรั บ รู้ สิ่ ง เหล่ า นี ไ้ ด้ จาก
ผลประโยชน์ตา่ งๆ ที่ได้ รับจากองค์กร ซึ่งอาจอยู่ในรู ปของผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน เช่น เงินเดือน
โบนัส หรื อผลตอบแทนที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงินก็ได้ เช่น สวัสดิการการอบรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้ อง
กับศศินันท์ ทิพย์ โอสถ (2556) ได้ กล่าวว่าการรับรู้การสนับสนุน จากองค์กร หมายถึง ความเชื่ อ
หรื อความคิ ดของพนักงานว่าองค์ก รเห็น คุณ ค่าและให้ ความสาคัญ กับ พนัก งานในองค์กรโดยมี
นโยบายสนับสนุนการทางานของพนักงานในด้ านต่างๆ และพร้ อมที่จะช่วยเหลือพนักงานเพื่อให้
พนักงานมีความเป็ นอยู่ที่ดี ในขณะที่เปรมจิตร คล้ ายเพชร (2548) ได้ ให้ ความหมายของการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กรว่า เป็ นการที่องค์กรเห็นคุณ ค่าและความสาคัญของพนักงานและให้ การ
สนับสนุนการทางานในด้ านต่างๆ ผ่านนโยบายขององค์กรเพื่อให้ พนักงานมีความเป็ นอยู่ที่ดีและ
สามารถปฏิ บัติ งานได้ ดี ขึน้ และ ลามาสโตร (Lamastro, 2002) ให้ ความหมาย การรับ รู้ การ
สนับสนุนจากองค์กร หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่ให้ การสนับสนุน มีการจัดบรรยายองค์กรที่
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโดยที่พนักงานจะประเมินการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
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ได้ จ ากปฏิบัติ ต่อพนัก งานผ่านนโยบายของผู้บ ริ ห ารหรื อองค์ก ร มุทิ ตา คงกระพัน ธ์ (2554) ให้
ความหมายของคาว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร หมายถึง ความคิดเห็ นของพนักงานที่มา
จากประสบการณ์ที่ได้ รับจากองค์กรผ่านทางกฎระเบียบ นโยบาย บรรทัดฐานต่าง ๆ ดังนัน้ ผู้วิจัย
สรุ ป การรับ รู้ก ารสนับ สนุน จากองค์ก รหมายถึ ง การรับ รู้ของพยาบาลว่าได้ รับ การส่งเสริ มจาก
ผู้บริหารของโรงพยาบาลในการสนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบตั ิการพยาบาลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
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องค์ ประกอบการรับรู้การสนับสนุนจากองค์ กร
ยุว ดี ศิ ริย ทรัพ ย์ (2553) ให้ ความหมายของค าว่าการรับ รู้ การสนับ สนุน จากองค์ ก ร
หมายถึง เป็ นเจตคติของบุคลากรที่มีต่อองค์กรว่า องค์กรให้ การดูแลเอาใจใส่ตอ่ ความเป็ นอยู่ของ
บุคลากร รวมทังให้
้ การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าในสายอาชีพของตน
โดยสามารถวัด ได้ จ ากแบบสอบถาม 5 ด้ านได้ แก่ 1) การรับ รู้ การสนับ สนุน จากองค์ ก รด้ า น
ผลตอบแทน หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับเงินเดือน หรือสวัสดิการต่างๆที่องค์กรมีให้ ต่อบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริ มให้ บุคลากรมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น 2) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรด้ านความรู้ใน
การท างานและโอกาสก้ า วหน้ า หมายถึ ง การรับ รู้ ว่าองค์ ก รให้ โอกาสในการเลื่ อนต าแหน่ ง
ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ จัดอบรมให้ ความรู้และทักษะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาในสายงาน
อาชีพของตน 3) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรด้ านความมัน่ คงในการทางาน หมายถึง การรับรู้
ว่าองค์กรให้ โอกาสและยังคงจ้ างบุคลากรทางานต่อไป ไม่มีการปลดออกหรื อเลิกจ้ าง 4) การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กรด้ านจิตอารมณ์ หมายถึง การรับรู้วา่ องค์กรได้ ให้ การยอมรับเห็นคุณค่า
ให้ ความสาคัญ และยกย่องให้ เกียรติเมื่อทางานประสบความสาเร็จ รวมทังส่
้ งเสริมให้ มีสว่ นร่วมใน
การทางานภายในองค์กร และ 5) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ด้ านการปฎิบัติงาน หมายถึง
การรับรู้ว่าผู้บริ ห าร และหัวหน้ าให้ การสนับสนุนและความไว้ วางใจต่อการท างานของบุคลากร
รวมทัง้ ให้ คาแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ ปัญ หาในการทางาน เพื่ อให้ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับบุญฑวรรณ วิงวอน และมนตรี พิริยะกุล (2553) ได้
พัฒ นาแบบวัด การรับ รู้ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก ร ประกอบด้ วย 5 องค์ ป ระกอบ ดังนี ้ 1) มี
สภาพแวดล้ อมที่ ดีต่อการท างาน 2)การจัดอบรมและพัฒนาความสามารถอย่างเหมาะสมและ
ทัว่ ถึง 3)องค์กรมีการสนับสนุนและเห็นคุณค่าผลงานของพนักงาน 4)องค์กรมีการสนับสนุน วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทนั สมัย 5)องค์กรสร้ างความปลอดภัยในการทางานให้ กบั พนักงาน
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ดังกล่าวข้ างต้ น
จึงสรุปความหมายของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรในงานวิจยั หมายถึง พยาบาลผู้ที่ให้ การ
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ดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมได้ รับการส่งเสริมจากผู้บริหารของโรงพยาบาลในการสนับสนุนช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ได้ แก่ 1) ด้ านค่าตอบแทน หมายถึง การรับรู้ว่า
ได้ รบั ค่าตอบแทนต่างๆ เช่น ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น 2) ด้ านความรู้ใน
การท างานและโอกาสก้ าวหน้ า หมายถึ ง การรับ รู้ ว่า องค์ ก รให้ การส่งเสริ ม สนับ สนุน ให้ มี
การศึก ษาหรื อ การฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ และทัก ษะความสามารถที่ เกี่ ย วข้ องกับ การ
ปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม 3) ด้ านความมัน่ คงในการทางาน หมายถึง การ
รับรู้วา่ องค์กรให้ โอกาสและจะยังคงจ้ างพนักงานให้ ทางานต่อไป 4) ด้ านจิตอารมณ์ หมายถึง การ
รับ รู้ว่าองค์ ก รได้ ให้ ก ารยอมรับ ยกย่ องให้ เกี ย รติ เมื่อท างานประสบความสาเร็จ สนับ สนุน ให้
พนักงานได้ มีสว่ นร่วมในการทางานในองค์กร มีความเข้ าใจ และเห็นใจเมื่อพนักงานตัดสินใจหรื อ
ทางานผิดพลาด 5) ด้ านการปฎิบัติงาน หมายถึง การรับ รู้ว่าองค์ก รสนับสนุน ช่วยให้ พนักงาน
ท างานได้ อย่ างมีป ระสิท ธิ ภาพและจัดให้ มีสิ่งอานวยความสะดวกในองค์ก รเช่น วัสดุอุป กรณ์
เครื่ องมือ เพื่ อ ให้ พนัก งานสามารถท างานได้ อย่ างปลอดภัย มี สภาพการท างานที่ ดีและสร้ าง
บรรยากาศสภาพแวดล้ อมที่ดี
การวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์ กร
จากการประมวลเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องแบบวัด การรั บ รู้ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก ร
Eisenberger & et al, (1986) ริเริ่ มแนวคิดทฤษฎีการรับรู้สนับ สนุนจากองค์กร และได้ สร้ างแบบ
วัดการรับรู้การสนับ สนุนจากองค์กร (Survey of Perceived Organization Support: SPOS) ขึน้
พร้ อมกับการศึกษาแนวคิดดังกล่าว ในการสร้ างแบบวัดนี ้ไอเซนเบอร์และคณะ ได้ สารวจและเก็บ
ข้ อมูลจากพนักงาน 361 คน ในองค์กรที่มีความแตกต่างกัน โดยแบบวัดที่สร้ างขึ ้นมีคาถามหลัก
แบ่งเป็ น 1) การตัดสินการประเมินของพนักงานต่อการสนับสนุนจากองค์กร 2) คาถามเกี่ยวกับ
การกระทาขององค์กรที่สง่ ผลต่อพนักงาน จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการ
สร้ างแบบวัดตัวแปรการรับรู้องค์กรสนับสนุน(Perceived Organization Support: POS) ที่ผา่ นมา
มีการสร้ างแบบวัดเพื่อสารวจการรับรู้องค์กรสนับสนุนตามแนวคิดของสร้ างแบบวัดตามแนวคิด
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของไอเซนเบอร์เกอร์และคณะ (Esicenberger & et al, 1986) ซึ่ง
Rhodades & Eisenberger (2002) ประกอบด้ วย 1) การได้ รับรางวัลจากองค์กร และสภาพการ
ทางาน (Organizational reward and job conditions) การตัดสินการประเมินผลของพนักงานต่อ
การสนับสนุนจากองค์กร การส่งเสริมการฝึ กอบรม การเลื่อนตาแหน่งและโอกาสในการรับรางวัล
ค่าตอบแทนที่น่าพอใจ และการสนับสนุนด้ านอารมณ์ 2) การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้ างาน
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(Supervision support) การพิจารณาจากระดับที่หวั หน้ าให้ คณ
ุ ค่าต่อการทางานและความห่วงใย
สุข ภาวะของพนัก งาน 3) ความยุติ ธ รรม (Procedural justice) นโยบายสิ่ งแวดล้ อมและการ
ปฏิบตั ิงาน ความปลอดภัยจากการทางาน ความเป็ นตัวของตัวเองมีอิสระในการตัดสินใจไม่ได้ ทา
ตามนโยบายที่อธิบายลักษณะงานที่รับผิดขอบ (Job description) ขณะที่มแู ลนและคณะ(Mullen
& et al, 2006) เครื่ องมือวัดการรับรู้การสนับ สนุนจากองค์กรมีข้อคาถามทัง้ หมาด 36 ข้ อ โดยมี
ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่าแบบไลเคริ์ ท 7 ระดับ จากไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งมีค่า 1 คะแนน ไป
จนถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่งมีค่า 7 คะแนน แต่เนื่องจากมีข้อคาถามมีมากเกินไป ทาให้ ไม่สะดวกที่จะ
นาไปใช้ ในงานวิจัย ไอเซ็น เบอร์ เกอร์ และคณะจึงปรับ เครื่ องมือวัดให้ กลายเป็ น ฉบับ ย่อที่ มีข้อ
คาถามลดเหลือเพียง 8 ข้ อ ซึ่งเครื่ องมือวัดนี ้ได้ ผา่ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงว่าสามารถวัดตัว
แปรนีท้ ี่แตกต่างไปจากความผูกพันต่อองค์กรด้ านความรู้สกึ (Affective commitment) (Shore &
Trick, 1991) แตกต่ า งไปจากความพึ ง พอใจในงาน (Eisenberger &etal,1997) การรับ รู้ การ
สนับ สนุน จากหัวหน้ า (Perceived supervisory support) และความสามารถพึ่ งพาองค์ก รได้
(Organization dependability) (Hutchinson, 1997) นอกจากนี ง้ านวิจัย เหล่านี ย้ ังได้ ตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่ แบบสอดคล้ องภายในด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha มีค่าสูงตัง้ แต่ 0.90
ขึ ้นไป
ในประเทศไทยพบงานวิจัย ของนาชัย ศุภฤกษ์ ชัย สกุล (2550: 32-33) ที่ น าเครื่ องมือ
แบบวัด การรั บ รู้ การสนับ สนุน จากองค์ ก รฉบั บ ย่ อ นี ข้ องแนวคิ ด ไอเซนเบอร์ เ กอร์ แ ละคณะ
(Eisenberger & et al, 1986) มาปรับและเพิ่มข้ อคาถามเพื่อให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้นกับบริบท
ของกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นครู โดยแบบวัดการรับรู้ก ารสนับสนุนจากองค์กรมีค่าความเชื่อมัน่ 0.81
และแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรฉบับหัวหน้ ากลุม่ มีค่าเชื่อมัน่ 0.86 นอกจากนีย้ งั พบ
งานวิจัยที่พัฒนาและสร้ างแบบวัดการรับ รู้การสนับสนุน จากองค์ก ร ดังเช่น แบบวัดของศรัณ ย์
พิมพ์ทอง (2557) เป็ นแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรในมหาวิทยาลัย มีคา่ ความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.94 เป็ นแบบวัดประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบได้ แก่ 1) ด้ านการปฎิบตั ิงาน 2) ด้ านความรู้
ในการทางานและโอกาสก้ าวหน้ า 3) ด้ านเห็นคุณค่าการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
สาหรับการวิจัยในครัง้ นี ้ วัดโดยใช้ แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ ้นทัง้ นีด้ ดั แปลงมาจาก
แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของศศินันท์ ทิพย์โอสถ (2556) ค่าความเชื่อมัน่ สัมประ
สิทธ์อลั ฟ่ าครอนบาคของแบบวัดนี ้เท่ากับ 0.7 และแบบวัดของศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557) ค่าความ
เชื่อมัน่ สัมประสิทธ์อลั ฟ่ าครอนบาคของแบบวัดนี ้เท่ากับ 0.94 นามาปรับภาษาและสร้ างข้ อคาถาม
เพิ่มขึ ้นให้ เหมาะสมกับบริบท ทาการวัดใน 5 องค์ประกอบได้ แก่ 1) ด้ านค่าตอบแทน 2) ด้ าน
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งานวิจั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งความสั ม พั นธ์ ระหว่ า งการรั บ รู้ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก ร
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนรรม
จากการศึ ก ษาของซู ม รั ช และบอยเล่ ห์ (Zumah & Boyle, 2015) พบว่า การได้ รั บ
ฝึ กอบรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรโดยมีตวั แปรความพึงพอใจในงานเป็ นตัว
แปรคัน่ กลาง ซึ่งการรับ รู้ก ารสนับ สนุนจากองค์กรจะสามารถเพิ่ มความพึงพอใจในงานและมี
อิทธิพลต่อการฝึ กอบรมซึ่งพนักงานต้ องการจะพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะเช่น ทัศนคติ
ส่งเสริ ม ให้ สามารถในการท างานปฏิ บัติ งานเป็ น อย่ างดี ในงานที่ ต นรับ ผิ ดชอบ การรับ รู้ การ
สนับสนุนจากองค์กรเป็ นการเสริ มสร้ างการรับรู้สมรรถนะของพนักงาน ประเมินโดยการกระทา
ของเขา (performance) องค์ก รเป็ นแหล่งข้ อมูล ให้ ประสบการณ์ เรี ยนรู้ (Mastery experience)
ลดความเครียดจากการทางานทังด้
้ านร่างกายและจิตใจของพนักงาน (Rhoades & Eisenberger,
2002) โดยการศึก ษาของ ซี เซ็น และ สตริ งแฮมเบอร์ (Caesens & Stinglhamber, 2014) พบว่า
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้สมรรถนะของตน (r=0.21) ความรู้ทาง
วัฒ นธรรมมี อิท ธิ พ ลเปลี่ ย นทัศ นคติแ ละพฤติ ก รรม ยกตัวอย่ างเช่ น จิ ตแพทย์ ต้อ งตระหนัก รู้
ปราศจากอคติลาเอียงและหลีกเลียงอคติลาเอียงเหมารวมเพื่อพัฒนาความเข้ าใจ สัมพันธภาพ
การบ าบัด ซึ่งมีอุป สรรคในการสื่อสารเมื่อใช้ ภาษากาย การเรี ย นรู้ ระดับบุคคลไม่เพี ยงพอที่ จ ะ
รับ ประกัน ต้ องเรี ย นรู้ ความแตกต่างในระดับ องค์ ก ร องค์ก รสนับ สนุน ผ่านบทบาทของแผนก
ทรัพยากรบุคคลนากลยุทธ์ให้ พนักงานมีสมรรถนะ หากให้ โอกาสในการก้ าวหน้ าและเป็ น แหล่ง
ประโยชน์ จะทาให้ มีการพัฒนาสมรรถนะได้ สงู ซึ่งจะเห็นความแตกต่างในบริบทที่มีการสนับสนุน
จากองค์ ก รไม่พีย งพอไม่มีกลยุท ธ์จ ากแผนกทรัพยากรบุคคลส่งผลให้ ไม่เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะเนื่องจากขาดพลังจูงใจและแหล่งประโยชน์ (Guan & et al, 2016) การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์ ก รเป็ นสิ่งที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่อองค์ ก รและพนัก งาน เป็ น การสะท้ อนถึ งคุณ ภาพและ
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร หากพนักงานรับรู้การสนับ สนุนจากองค์กรจะมีความ
ผูกพันและมีแรงจูงใจในการทางาน ทาให้ การปฏิบตั ิงานดี มีความผูกพันกับองค์กร และพฤติกรรม
การเป็ นพนักงานที่ดี (บุญฑวรรณ วิงวอน และมนตรี พิ ริย ะกุล , 2553) จากการศึกษาของซูมรัช
และบอยเล่ห์ (Zumah & Boyle, 2015) พบว่า การรับ รู้ การสนับ สนุน จากองค์ ก รมี ผ ลต่อการ
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ฝึ ก อบรมโดยมีต ัวแปรความพึงพอใจในงานเป็ น ตัวแปรคั่น กลาง ซึ่งการรับ รู้การสนับ สนุน จาก
องค์กรจะสามารถเพิ่มความพึงพอใจในงานและมีอิทธิพลต่อการฝึ กอบรมซึ่งพนักงานต้ องการจะ
พัฒนาความรู้ทกั ษะและคุณลักษณะเช่น ทัศนคติสง่ เสริ มให้ สามารถในการทางานปฏิบตั ิงานเป็ น
อย่างดีในงานที่ตนรับผิดชอบ จากการศึกษาของ หอมกลิ่น ทาคาฮาชิและธีชะคนนท์( Homklin,
Takahashi, &Techakanont, 2014) พบว่า การรับรู้ก ารสนับ สนุน จากองค์กรมีความสัมพัน ธ์กับ
การสนับสนุนจากหัวหน้ างาน (Supervisor support ) (r= 0.150) การเรียนรู้(Learning)(r=0.253)
การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน (Coworker support) (r=0.1360,p =0 .01) จากการศึกษาของ
Manika & et al, (2015) เกี่ย วกับ การร่วมมือในการดูแลสังคมในระดับบุคคลเกี่ยวกับผลกระทบ
ระหว่างเจตคติ ของแต่ละบุค คล พบว่าการรับ รู้ การสนับ สนุน จากองค์ก รมีผลต่อพฤติก รรมรัก
สิ่งแวดล้ อมในที่ทางานได้ แก่ พฤติกรรมลดการพิมพ์กระดาษ ประหยัดพลังงาน และรีไซเคิล
จากการประมวลเอกสารของแอชน์( Ahn, 2017) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของสมรรนะด้ านวัฒนธรรมของพยาบาลชาวเกาหลีที่ดแู ลผู้ป่วยต่างชาติ กลุม่ ตัวอย่างเป็ น
พยาบาลจานวน 275 คน พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะ
ด้ านวัฒ นธรรม ค่าสัมประสิท ธิ์ อิท ธิ พลเท่ากับ 0.12 (β = 0.12, p < .025) ฉัน ธะ จัน ทะเสนา
(2559) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรจานวนกลุม่ ตัวอย่างเป็ นพนักงาน
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ จ านวน 1,281 คน พบว่า การรั บ รู้ การสนับ สนุน จากองค์ก รมีอิท ธิ พลต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.67 (β= 0.67, p<.001) รัตนภัทร์
สุวรรณสิทธิ์ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่มี
อิทธิพลต่อประสิท ธิผลการปฏิบัติ งานผ่ านสมรรถนะหลักของบุคลากร สานัก งานประกัน สังคม
จานวน 267 คน พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลต่อสมรรถนะหลักของบุคลากร
โดยมีคา่ ความสามารถในการพยากรณ์ ได้ ร้อยละ 26.20 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา (2556) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
และพฤติ ก รรมการจัด การเรี ย นรู้ แบบวิ จัย เป็ น ฐานของอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฐ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ระหว่างอาจารย์ข้าราชการและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรวม 720
คน พบว่า การรับรู้สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ มีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะอาจารย์แต่มี
อิทธิพล
ทางอ้ อ มผ่า นความพึ ง พอใจในงาน มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ ากั บ 0.08 อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการรับรู้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบวิจยั เป็ นฐานผ่านความพึงพอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย์
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มีค่าสัมประสิทธิ อิท ธิพลเท่ากับ 0.3 อย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 จึงได้ ก าหนดไว้ เป็ น
สมมติ ฐานของการวิจัยในครัง้ นี ้ สามารถเขีย นเป็ น แผนภาพแสดงเส้ น ทางความสัมพันธ์ ได้ ดัง
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ภาพประกอบ 8 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร สมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
4.4 กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยระยะที่ 1
เป็ นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ในการ
กาหนดตัวแปรเพื่ออธิบายพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ กาหนดมาจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยผู้วิจยั ประยุกต์แนวคิดพื ้นฐานของการเรียนรู้ทางปัญญา
สังคม(Social cognitive theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1977) เชื่ อว่าพฤติก รรมของบุคคล
เกิดขึ ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปั จจัยสภาพแวดล้ อม และปั จจัยส่วนบุคคล โดยร่วมกันใน
ลักษณะที่กาหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal determinism) (Reciprocal determinism) ร่วมกับ
ประยุก ต์ ใช้ ร่วมกับ ทฤษฎีแนวคิ ดการเรี ยนรู้ ของบลูม (Bloom, 1956) ที่ อธิบ ายว่าความรู้และ
ทัก ษะในการดูแลเชิ งวัฒ นธรรมซึ่ งมี ผลต่อเจตคติ เจตคติ เป็ น สภาวะเกี่ ย วข้ อ งกับ ความคิ ด
ความรู้สึก และแนวโน้ มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ และสถานการณ์ต่าง ๆ ไปใน
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ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2545) โดยความรู้และเจตคติเป็ นปั จจัยส่วนบุคคล
และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องยังพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร เป็ นปั จจัยด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ในการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ เป็ นผู้ที่มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม หากพนักงานการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์กรจะมีความผูกพันและมีแรงจูงใจในการทางาน ทาให้ การปฏิบตั ิงานดี
มีความผูกพันกับองค์กร และพฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี(บุญฑวรรณ วิงวอน และมนตรี พิริยะ
กุล , 2553) ดังนัน้ การรับ รู้ การสนับ สนุน จากองค์ก รจึงเป็ น ปั จ จัย ด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ ส่งผลต่อ
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมเชิงวัฒนธรรม ดังภาพประกอบ 9
กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพประกอบ 9 กรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที่ 1
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ภาพประกอบ 10 แบบจาลองอิทธิพลเชิงสาเหตุของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมดูแล
เชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
จากภาพประกอบที่10 เป็ นการแสดงแบบจาลองสมมติฐานโครงสร้ างจากความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาล
วิชาชีพ โดยสมมติฐ านที่เกิดขึ ้นจากกรอบแนวคิดที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ ้นจากแนวคิด พืน้ ฐานของการ
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เรี ย นรู้ ทางปั ญ ญาสังคม(Social cognitive theory) ของแบนดูรา(Bandura, 1986) ผู้วิจัย จึ ง
กาหนดสมมติฐานการวิจยั หลัก คือรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ที่
ส่งผลต่อ พฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ ง วัฒ นธรรม มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ข้ อ มูล เชิ งประจัก ษ์ โดยมี
สมมติฐานย่อย ดังนี ้
H1 สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
H2 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
H3 เจตคติเชิงวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
H4 เจตคติเชิงวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
H5 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
H6 การรับ รู้ก ารสนับ สนุน จากองค์ก รมีอิท ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรม
H7 การรับรู้ก ารสนับสนุน จากองค์กรมีอิท ธิพลทางอ้ อมต่อพฤติก รรมการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรมโดยผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
H8 ประสบการณ์ ข้ า มวัฒ นธรรมมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่อ พฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ ง
วัฒนธรรมโดยผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
H9 เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการดูแลเชิง
วัฒนธรรม โดยผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม

5. โปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ท่ มี ีต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
การวิจัยครัง้ นีใ้ ช้ ระเบียบวิธีเชิงปริ มาณ 2 วิธี แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1
เป็ นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ส่วนการวิจยั ในระยะที่ 2 เป็ น
การวิจยั เชิงทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ในการกาหนดเนือ้ หาและ
กิจกรรมในโปรแกรมการทดลองผู้วิจัยนาตัวแปรปั จจัยในการศึกษาระยะที่ 1 พบว่ามีอิทธิพลต่อ
พฤติก รรมการดูแลเชิ งวัฒ นธรรมร่วมกับ การประมวลเอกสารงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้ องที่ ประยุก ต์ใ ช้
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม โดยมีเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม เป็ นปัจจัยสาคัญที่มีผลให้
บุคคลจะกระทาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง จากพื ้นฐานแนวคิดทฤษฎีของแบนดูรา(1986) จาก
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การศึก ษาการ์ ดอง-เอ็ดเกร็น และคณะ(Kardong-Edgren & et al, 2005) ในการสารวจความรู้
ทัศนคติและทักษะของผู้สอนทางการพยาบาล(Nurse educator) เข้ าร่วมการประชุมวิชาการใน
การดูแลผู้ป่ วยต่างวัฒ นธรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่ างที่ มีป ระสบการณ์ เคยท่องเที่ ย วต่างประเทศ
นอกจากอเมริกาหรือแคนาดาร้ อยละ 88.2 และมีความสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ นอกจาก
ภาษาอังกฤษร้ อยละ 40.2 และนักศึกษาที่เคยได้ รับ ประกาศนี ยบั ตรรับ รองอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลข้ ามวัฒนธรรมร้ อยละ1.1 จะมีทัศนคติทางบวก มีความมัน่ ใจในความรู้ด้านวัฒนธรรม
และมีความรู้สกึ สะดวกสบาย ในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมจะมีความตระหนัก(Awareness)ใน
การปฏิบัติทางวัฒนธรรม (Cultural practice) โดยพบว่า ความสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้
นอกจากภาษาอังกฤษ เข้ าร่วมการประชุมวิชาการในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม และ การสอน
โปรแกรมการพยาบาลที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับวัฒนธรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้สมรรถนะและ
ความมัน่ ใจในความสามารถของการดูแลเชิงวัฒนธรรม อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.35, 0.32, 0.38
การเสริ มสร้ างพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม เป็ นแนวคิดจิ ตวิท ยา การพัฒ นาการ
ตระหนักรู้เชิงวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ ความรู้และทักษะที่จาเป็ นการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
พยาบาลวิช าชี พ จ าเป็ น ต้ องสร้ างการปฏิบัติของเขา เพื่ อ ให้ การดูแลเหมาะสมในบริ บ ทต่าง
วัฒนธรรม ปรับ เปลี่ย นการปฏิบัติเพื่ อที่จ ะแสดงถึงความเคารพ การป้ องกัน และสอดคล้ องกับ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผู้ป่วย ซึ่งพัฒนามาจากประสบการณ์ การรับรู้ช่องว่างวัฒนธรรมของ
พยาบาลและวัฒนธรรมภูมิหลังของผู้ป่วย ซึ่งพยาบาลต้ องมีสัมพันธภาพกับผู้ป่ วยแบบวิชาชี พ
ดังนันอคติ
้
ของพยาบาลมีผลกระทบต่อความสัมพันธภาพกับผู้ป่วย หากพยาบาลมีปฏิสมั พันธ์
และได้ รับประสบการณ์จากการติดต่อกับบุคคลต่างวัฒนธรรมบ่อยๆจะช่วยให้ เพิ่มความตระหนัก
ทางวัฒ นธรรม(Garneau & Pepin, 2015) ซึ่ งมี ห ลายการศึ ก ษาเชื่ อ ว่าการตระหนั ก รู้ ทาง
วัฒนธรรมเป็ นมิติแรกและเป็ น หลักที่จ ะพัฒนาและสามารถเอาชนะความรู้สึกอคติลาเอียง ซึ่ง
สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมเป็ นกลุ่มที่ ป ระกอบด้ วย ความรู้ เจตคติและพฤติกรรม และประยุก ต์
นโยบายหรื อโปรแกรมซึ่งจะมีผลต่อบุคคล องค์กรหรื อระบบ ซึ่ งทาให้ สามารถทางานได้ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพภายในบริ บ ทพหุวัฒ นธรรม การพัฒ นาสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม(Garneau &
Pepin,2015) ประกอบด้ วย 3 มิติ ดังนี ้คือ 1) การเปิ ดให้ เห็นความจริงที่แตกต่างกันของการปฏิบตั ิ
ในบริ บทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2) ความท้ าทายของการปฏิบตั ิในบริ บทที่แตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ซึ่งในระดับนีพ้ ยาบาลวิชาชีพและนักเรียนเรี ยนรู้และปรับปรุงการปฏิบตั ิ 3)การบูร
ณาการปฏิ บัติ ใ ห้ สอดคล้ องกับ ความแตกต่างทางวัฒ นธรรม นอกจากนี บ้ อรรัสและเอ็ดควิส
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(Borras & Edquist, 2015) กล่าวว่าการเสริ ม สร้ างสมรรถนะเป็ น กระบวนการพัฒ นาทัง้ ที่ เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ ซึ่งการได้ มาสมรรถนะพิเศษที่มาจากปั จจัยส่วนบุคคลและจากการ
ได้ รับ การสนับสนุน จากองค์ก ร สร้ างสมรรถนะส่วนบุคคล (Individual competence building)
หมายถึง การได้ มาซึ่งข้ อมูล ความรู้ ความเข้ าใจและทักษะของแต่ละบุคคล จากการศึกษาและ
ฝึ กอบรม ทัง้ จากเป็ นทางการได้ แก่ การได้ รับจากสถาบันการศึกษา และแบบไม่เป็ นทางการ เช่น
ในสถานที่ทางานจากการเรียนรู้จากการทางาน (Learning- by- doing) ซึ่งเป็ นการเพิ่มทุนมนุษย์
(human capital)
ไลนินเจอร์เป็ นพยาบาลคนแรกที่พัฒนาแนวคิดการพยาบาลข้ ามวัฒนธรรมในปี 1978
ต่อมาแคมพิ นฮา-บาโคท เชื่อว่าสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมเป็ นกระบวนการที่บคุ ลากรทางสุขภาพ
จะพัฒนาทักษะการดูแลในบริบทของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ซึ่งกระบวนการนี ้ประกอบด้ วย 4 มิติ
ได้ แก่ ความรู้ ความสามารถ การเผชิญหน้ า และความต้ องการเป็ นผู้ที่มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
ดังนันจุ
้ ดเริ่มต้ นในการพัฒนาโปรแกรมสิ่งที่เป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญเบื ้องต้ นตังแต่
้ แรกคือ การเพิ่มการ
ตระหนักรู้ ซึ่งจะเป็ นสิ่งที่นาพาให้ มีความรู้ ความสามารถ กระตุ้นให้ บุคลากรทางสุขภาพเปลี่ยน
พฤติ ก รรม สามารถปฎิบัติ ก ารดูแลผู้ป่วยในขณะที่ ต้ องปฏิ สัม พัน ธ์ กับ ผู้ป่ วย(Cerezo & etal,
2014) นอกจากนีจ้ ากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการศึกษาพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการ
ฝึ ก อบรม เช่น การศึก ษาของกริ สโวลด์ และคณะ (Griswold & etal, 2007) พบว่า การพัฒ นา
หลักสูตรของนักศึกษาแพทย์โดยรวมฝึ กอบรมแตกต่างทางวัฒนธรรม(Cultural diversity training)
กับการเรียนรู้โดยการดูแลโดยใช้ ผ้ ปู ่ วยเป็ นฐาน(Patient- based learning approach) เป็ นรูปแบบ
โปรแกรมการเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ จ ริ ง (Program’s experiential model) ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนพัฒนาความไวและสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมหลังจากได้ เผชิญกับผู้อพยพ โดยนักศึกษา
แพทย์จะตระหนักด้ านการสื่อสารและความไวทางวัฒนธรรมถึงคุณ ค่าทางศาสนา รูป แบบของ
ครอบครัว บทบาททางเพศและการรักษาโดยวิธีการปฏิบตั ิทางการแพทย์และการรักษาโรคของคน
ในวัฒ นธรรมต่างๆ อี ก ทัง้ การศึก ษาของ ซี รีโซ่แ ละคณะ (Cerezo & etal, 2014) พั ฒ นาการ
ออกแบบโปรแกรมและหลักสูตรในการเสริ มสร้ างสมรรถนะของพยาบาล โดยใช้ กลยุทธ์การศึกษา
เรียนรู้ได้ แก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การโต้ วาที กรณีศกึ ษารายกรณีและสรุปการทางาน
แต่ละวันตลอดหลักสูตร หลักจากจบหลักสูตรพบว่าผู้เรียนมีความสามารถและความรู้และมีความ
ตระหนักรู้ซึ่งทาให้ นกั เรียนเริ่มมีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ ตามเอลเลน (Allen, 2010)
วิเคราะห์ งานวิจัยต่างๆพบว่าวิธีก ารสอน(Teaching Intervention) ต่างกันไม่มีผลต่อสมรรถนะ
ด้ านวัฒนธรรม โดยออกแบบการวิจยั ให้ กลุม่ ทดลองได้ รับการให้ คาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการ
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พยาบาลดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมและกลุม่ ควบคุมที่ได้ รับมาตรฐานการศึกษาข้ ามวัฒนธรรม ผล
จากการศึกษาพบว่าการประเมินวัดความสามารถด้ านวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน ซึ่งเอลเลน (Allen,
2010) พบว่าประสบการณ์จริ งและประสบการณ์ทางคลินิกมีผลต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและ
พฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ งวัฒ นธรรม และช่ ว ยให้ พั ฒ นาเจคติ ท างบวกต่อ การดูแ ลผู้ป่ วยต่า ง
วัฒ นธรรม ส่งผลให้ นัก เรี ย นได้ พัฒ นาสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมและพฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ ง
วัฒนธรรมโดยนาเทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการพัฒนาโปรแกรม
การพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม จากการศึกษาแนวทางการเสริมสร้ างสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม พบว่ามีห ลายการศึกษาได้ พัฒนารูป แบบการ
เรียนการสอนหลักสูตรและโปรแกรมการเรี ยนรู้มีกลยุทธ์ที่จะเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
นอกจากนีง้ านวิจัยทัง้ ในและต่างประเทศเกี่ยวกับการสารวจการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการ
เรี ยนรู้สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมในบุคคลากรทางสุขภาพทัง้ วิธีก ารสอนรู ป แบบต่างๆเช่น การ
บรรยาย การสนทนากลุม่ โครงการเรียนรู้บนพื ้นฐานการศึกษารายกรณี บทบาทสมมุติ เล่นเกมส์
แบบจาลองสถานการณ์จริง บทบาทสมมุติ จัดเวทีเสวนา การโต้ เวที การใช้ สื่อวีดีโอ การสาธิตและ
ฝึ กปฎิบัติในสถานการณ์ จ าลอง มีเนื อ้ หาที่สอนเกี่ย วกับ แนวคิดเชิ งวัฒนธรรม การสื่อสารต่าง
วัฒ นธรรม การดูแลต่างวัฒ นธรรม การตระหนัก รู้ ความแตกต่างเชิ งวัฒนธรรม ความสัมพัน ธ์
ระหว่างสุขภาพและวัฒนธรรม เป็ นต้ น (Gallagher & Polanin, 2015; Spencer, Macdonald, &
Archer, 2008; ศิ ริพัน ธุ์ ศิ ริ พัน ธุ์ และ ประณี ต ส่งวัฒ นา, 2557) จากการทบทวนวรรณกรรม
โปรแกรมและหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมีดงั นี ้
1) CAMHS project โดยใช้ แนวคิดของปาปาโดปั วลัส (Papadopoulos, 2008) และ
โปรแกรมการอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมสาหรับพยาบาลเวชปฎิบตั ิ ใช้ ระยะเวลา 2
วัน โดยวันที่ 1 มีจุดเน้ น ที่ ค วามตระหนักรู้ ทางวัฒนธรรม Cultural awareness และความรู้ด้าน
วัฒนธรรม วันที่ 2 มีจุดเน้ นที่ ความไวเชิงวัฒนธรรม และสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมโดยใช้ เทคนิค
การเรี ยนรู้เพื่ อนช่วยเพื่อนในชุมชน(Peer learning communities) การเรีย นรู้โดยใช้ ปัญ หาเป็ น
ฐาน (Problem based Learning) และการเรี ย นรู้ แบบสะท้ อนคิด(Reflective learning) และใช้
การบรรยาย (Lecture) เพื่อให้ ความรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ(Papadopoulos, Tilki,
& Ayling, 2008)
2) โปรแกรมการอบรมความรู้เชิงวัฒนธรรม ใช้ วิธีเรียนรู้แบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ การสัมนา และจัดอบรมแบบการประชุมเชิงปฎิบัติการ และศึกษารายกรณี ใช้ เวลา 3
ชัว่ โมง สาหรับนักศึกษาพยาบาลเวชปฎิบตั ิ และพยาบาลเวชปฎิบตั ิ ในรัฐนิวยอร์ ค โดยนาแนวคิด
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ทฤษฎีของการดูแลเชิงวัฒนธรรมของไลนินเจอร์เป็ นแนวทาง ผลลัพธ์หลังการเข้ าร่วมโปรแกรมการ
รับรู้สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมากขึ ้น (Elminowski, 2015)
3) การใช้ แบบสถานการณ์จาลองเสมือนจริ ง (High –Fidelity simulation) เพื่อสอน
เกี่ ย วกับ สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมในหลัก สูต รของพยาบาล ประกอบด้ วยด้ า นชี วภาพ ด้ า น
กายภาพสังคม และสิ่งแวดล้ อม ตัวอย่างเช่น โดยเขียนบทสถานการณ์จาลองการดูแลผู้ป่วยต่าง
วัฒนธรรมด้ านชีวภาพเกี่ยวกับการวัดสัญญาณชีพ และการให้ พยาบาลผู้ชายดูแลผู้ป่วยหญิงชาว
มุสลิม โดยหุ่นจาลองจะตอบสนองผู้เรียน การเขียนบทจาลองด้ านสังคม เช่น ภาษา การพูด การ
สื่อสารทัง้ ทางวาจา และสื่อภาษาทางกาย ได้ แก่ บทสถานการณ์ จ าลองให้ ผ้ เู รี ยนฝึ ก พูดภาษา
ต่างชาติ การตอบสนองทางวาจา และบทบาทสมาชิ กในครอบครัว การสบตา ช่องว่างระหว่าง
บุคคล (Robert, Warda, Garbutt, & Curry, 2014)
4) การฝึ กอบรมแบบการเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ (Experiential training) เพื่ อ
เสริ มสร้ างความไวระหว่างวัฒ นธรรม เนื่ องจากการเสริ มสร้ างความไวเชิงวัฒ นธรรม (cultural
sensitivity) ไม่สามารถเรียนรู้จากการอ่านหนังสือได้ ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ผู้วิจัยใช้ กลยุทธ์การ
เรี ย นรู้โดยวิธีดภู าพยนตร์ 7 เรื่ องเกี่ ยวกับ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสนทนากลุ่ม เรื่ องที่
ผู้วิจัยเลือกได้ แก่ Smoke signals (Native American Cultural); Tae GuK Gi: The Brotherhood
of War; Korean Cultural; Hotel Rwanda (African Cultural); Bend it Like Beckham (Indian
Cultural); My Big Fat greek Wedding (Greek Cultural); Iron and Silk (Chinese cultural); A
day without a Mexican(Mexican Cultural) (Jain, 2013)
5)โปรแกรมการฝึ กอบรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมประกอบด้ วย กิจกรรม
การนาเสนอคุณ ลักษณะประชากรของชนชาติเชื อ้ สายเสปน(ลาติโน) การแสดงละครเกี่ ย วกับ
ประสบการณ์เชิงวัฒนธรรม(Experiential cultural skits)และการแสดงบทบาทสมมุติ(Role play)
การสร้ างความผูกพันเชิงวัฒนธรรมและปราศจากอคติ( Stereotypes) เกี่ยวกับชนชาติเชือ้ สายเส
ปน(ลาติโน)โดยการสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ซึ่งสัมพันธ์กบั ความ
เคารพสิทธิ การให้ เกียรติศกั ดิ์ศรี และการจัดการความเจ็บปวดเมื่อมีการสูญเสียร่วมกับครอบครัว
ของผู้ป่วย การดูแลหลังจากจาหน่ายผู้ป่วยกลับบ้ าน การมีสว่ นร่วมกับครอบครัวของผู้ป่วยโดยให้
มีการแบ่งปันประสบการณ์ความรู้สกึ อารมณ์ในขณะดูแลผู้ป่วยขณะอยู่ในโรงพยาบาล การเลือก
อ่านแนวทางปฏิบตั ิสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมที่เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ และสะท้ อนคิดในประเด็น
ที่ เกี่ ย วข้ องกับ การปฏิบัติ ใช้ ระยะเวลาอบรม 7 ชั่วโมง มีวตั ถุป ระสงค์เพื่ อพัฒ นาด้ านความรู้
ทัศนคติ และทักษะ หลังจากนันจะให้
้
ทีมผู้เข้ าร่วมอบรมทาสนทนากลุม่ (Halm & Wilgus, 2013)
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6) การฝึ ก อบรมสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานการณ์ จ าลองเสมื อ นจริ ง
(eSimulation) ในองค์ ก รดู แ ลสุข ภาพของประเทศออสเตรเลี ย โดยองค์ ก ร The Australian
National health and Medical Research council (NHMRC) ก า ห น ด ห ลั ก สู ต ร ก า ร ใ ช้
สถานการณ์ จ าลองเสมือ นจริ ง (eSimulation) ประกอบด้ วย 1) องค์ ก รก าหนดนโยบาย ล่า ม
แปลภาษาบุคคลกรสุขภาพมีความสามารถพูด 2 ภาษา 2) จัดทารายงานประจาปี การให้ บริ การ
ผู้ป่วย 3) หลักสูตรการเรียนการสอน แบ่งเนื ้อหาและกิจกรรมดังนี ้ คือ การศึกษารายกรณี ร่วมกับ
การสนทนากลุ่ม เช่น สถานการณ์ จาลองในแผนกหอผู้ป่วยโรคหัวใจโดยมีเนือ้ หาเกี่ ยวกับ การ
สื่อสารกับ ผู้ป่วยที่ มีภูมิห ลังหลากหลายเชื อ้ ชาติภาษา ใช้ เวลา 60 นาที (Perry, Woodland, &
Brunero, 2015)
7) การพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมโดยใช้ Purnell
and compinha- Bacote น าปรัช ญาไปสู่ก ารปฎิบัติร่วมกับ การเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ การ
เรียนรู้จากการบริการระดับนานาชาติ (International service- learning) โดยใช้ แนวคิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์ (Experience-based learning) นักเรีย นถูกกระตุ้นสร้ างแรงจูงใจในการเรีย น
และการเรี ย นรู้ในห้ องเรี ยนจากปั ญ หาจริ งภายในชุมชนเอกวาดอร์ ทาให้ นักเรี ยนพัฒนาความ
เมตตาต่อเด็ก และผู้ป่ วยโรคทางระบบประสาทและกระดูก ซึ่งผลการใช้ รูป แบบนี ใ้ นการช่วย
สนับสนุนให้ นกั เรียนคณะกายภาพเป็ นผู้มีความตระหนักทางวัฒนธรรม (Hayward & Charrette,
2012)
8) การพั ฒ นาด้ านเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม โดยใช้ การเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ ข้ ามวัฒ นธรรม (Cross- Cultural experiential learning) ตามแนวคิ ด ของโคลบ์
(Kolb, 1984) โดยมีการแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 3 หัวข้ อ ได้ แก่ ตระหนักรู้และความรู้วดั ้ านฒนธรรม
การสังเกตและการเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมอื่นๆ การสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม มีแนวทางปฏิบัติโดยบรรยาย
แบบสรุป(Overview) ในห้ องเรี ยน 10 นาที และทาแบบฝึ กหัดโดยใช้ แสดงบทบาทสมมุติ ส่วน
นักเรี ยนใหม่จะให้ เรียนรู้วฒ
ั นธรรมใหม่ 10 นาทีรวมทังการบรรยาย
้
วีดีโอ วีดีทัศน์ และจดบันทึก
จากกระดานด า วิเคราะห์ ข้ อมูลโดยใช้ วิเ คราะห์ เ นื อ้ หา (Content analysis) โดยเลือ กหัวข้ อ
(Theme) แล้ วสะท้ อนการจากการเขีย นวิเคราะห์ เนื อ้ หาแบ่ งเป็ น 3 หัวข้ อได้ แก่ 1)ความรู้ ด้ าน
วัฒนธรรมและการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม 2) การสังเกตและการเรียนรู้ และ3)การติดต่อสื่อสาร
ทางวัฒนธรรม ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนใหม่มีห้องเรียนแบบจาลองบทบาทสมมุติมีความจาเป็ น
ในการเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ซึ่งประสบการณ์มีความจาเป็ นในการสร้ างทักษะที่จะ
ทางานกับกลุม่ ผู้ที่มีวฒ
ั นธรรมแตกต่างกัน (Kratzke & Bertolo, 2013) นอกจากนี ้ยังมีการใช้ เกมส์
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และสถานการณ์ จ าลองในการพัฒ นาการตระหนัก รู้ เชิ งวัฒ นธรรม(Graham & Richardson,
2008)
9) การฝึ ก อบรมสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมสาหรับ บุคลากรวิช าชี พทางสุขภาพ นัก
สังคมสงเคราะห์ โดยจัด กิ จ กรรมการสอนโดยใช้ การสะท้ อนคิ ด และ การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ าลอง
สถานการณ์เสมือนจริ ง การเรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer- learning) ประเมินผลเปรียบเทียบ
ก่อน หลังเข้ าฝึ ก อบรม และติด ตามหลังจากอบรมอีก 1 ครัง้ หลังจากอบรม 6 สัป ดาห์ (William,
2007)
10) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมสาหรับนักเรียนพยาบาลในประเทศ
ไต้ หวัน เป็ นการศึกษาแบบระยะยาว(A longitudinal study) 2 หน่วยกิต ระยะเวลาการเรียนแบบ
บรรยาย 4 หัวข้ อใช้ เวลา 26 ชั่วโมง น าเสนอโครงการ 8 ชั่วโมงและท าสอบประเมิน ผล(Final
examination) 2 ชั่วโมง รายละเอียดมีดังนี ้ หัวข้ อที่ 1 เรื่ องพื น้ ฐานของแนวคิดและกรอบแนวคิด
ของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและการกาหนดคานิยาม หัวข้ อที่ 2 เรื่ องความสาคัญของภูมิหลัง
ทางวัฒนธรรม หัวข้ อที่ 3 เรื่องการตัดสินใจและประเด็นทางวัฒนธรรม หัวข้ อ 4 เรื่องพัฒนาทักษะ
การปฏิ บัติ ท างคลิ นิ ก และความสัม พั น ธ์ กับ การประเมิ น และการสื่ อ สารของสมรรถนะด้ า น
วัฒ นธรรม โดยมี ก ลยุท ธ์ ด ังนี ้ 1) การบรรยายอย่ างเป็ น ทางการร่ วมกับ การถามตอบ 2) การ
น าเสนอรายกลุ่ม โดยท าสไลด์ น าเสนอ บทบาทสมมุติ 3) วีดีทัศน์ และการสนทนากลุ่ม เพื่ อ
เสริ มสร้ างความเข้ าใจสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม 4) การเขีย นสะท้ อนความรู้สึก ผลของการวิจัย
พบว่า การประเมินผลสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของผู้เข้ าร่วมกลุ่มทดลองหลังร่วมโครงการมีการ
พัฒนามากกว่ากลุม่ ควบคุม ผลการวิจยั นี ้สนับสนุนว่าหลักสูตรนีส้ ามารถเสริมสร้ างสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมของนักเรี ย นพยาบาลในช่วงเวลาจากัด อีกทัง้ การบูรณาการหลักสูตรสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมในการเรี ยนระดับปริ ญ ญาตรี หลักสูตรประกอบด้ วย 14 เรื่ อง 2 หน่วยกิต แบ่งเนือ้ หา
การบรรยายใช้ แนวคิ ด การใช้ ก ารแก้ ปัญ หา(Problem- base learning and Led to classroom)
การนาเสนอแบบกลุ่มใช้ สื่อ Media, Powerpoint, การเล่นบทบาทสมมติ เป็ นต้ น (Noble & etal,
2014)
11) สมาคมจิตแพทย์แห่งยุโรป (EPA) พัฒนาแนวทางฝึ กอบรมสมรรถเชิงวัฒนธรรม
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ การฝึ กอบรมระดับบุคคล และระดับองค์กร (Schouler- Ocak & et
al, 2015) สอดคล้ องกั บ เทเรอ-ริ ท ซเลอร์ (Taylor-Ritzler & etal, 2008) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การ
ฝึ กอบรมสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมทังระดั
้ บบุคคลและระดับองค์กร
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11.1) การพัฒ นาระดับ บุคคลแบ่ งองค์ป ระกอบในการพัฒ นาสมรรถนะด้ าน
วัฒ นธรรมระดับ บุ ค คล โดย The center’s cultural competence Modelมี ดัง นี ้ 1) Desire to
engage หมายถึง ความเต็มใจของบุคคลที่จะมีสว่ นร่วมและเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 2) Development of critical awareness of personal การพัฒนาความตระหนักความ
อคติ ลาเอี ย งต่อบุค คลอื่น ซึ่ งมี ค วามแตกต่างทางวัฒ นธรรม 3) Knowledge ความรู้ เกี่ ย วกั บ
หลากหลายปั จ จัย ซึ่งมีอิท ธิพลความแตกต่างและความคุ้น เคยกับ คุณ ลัก ษณะ ประวัติศาสตร์
ค่า นิ ย ม ความเชื่ อ และพฤติ ก รรมของสมาชิ ก ในกลุ่ม ที่ มี ค วามหลากหลายวัฒ นธรรม 4)
Development and practice of skills การพัฒ นาทัก ษะในการปฏิบัติสาหรับ ประสิท ธิ ภาพการ
ทางานกับบุคคลที่แตกต่างวัฒนธรรม
11.2) การพัฒ นาสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมระดับ องค์ ก ร ได้ แก่ การรับ รู้ การ
สนั บ สนุน จากองค์ ก ร ในเชิ ง นโยบาย วิธี ป ฎิ บั ติ ซึ่ งจะสนับ สนุน ให้ พนัก งานสมรรถนะด้ า น
วัฒ นธรรมแบ่ งออกเป็ น 2 รู ป แบบหลัก ได้ แก่ การฝึ ก อบรม (Cultural competence training)
ได้ แก่ การบรรยาย การสนทนา ทากิ จกรรมกลุ่มและ การศึก ษารายกรณี และการเรี ย นรู้ขณะ
ทางาน on the Job training ในการให้ บริการในลูกค้ าหรือผู้รับบริการ
จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ ว่าการพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมทัง้ ระดับ
บุคคลและองค์กรในสถานการศึกษาและสถานที่ทางานมีหลายรูปแบบได้ แก่ พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม และการศึกษาต่อเนื่องหลังจบการศึกษา
แล้ วให้ แก่ แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และบุคคลากรทางแพทย์ โดยมีการนาแนวคิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ โดยใช้ วิธีการสอนให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จากการการ
บรรยาย สนทนากลุ่ม แสดงบทบาทสมมุติ การใช้ สถานการณ์ จาลองเสมือนจริ ง การศึกษาราย
กรณี และเรียนรู้ผา่ นเกมส์ โดยใช้ อปุ กรณ์ช่วยเสริมการเรียนได้ แก่ วีดีทศั น์ ภาพยนตร์ เกมส์ เป็ น
ต้ น เพื่ อให้ ผู้เรี ย น มีค วามรู้ ความเข้ าใจในวิถี ชีวิต ความเชื่ อของผู้ป่วยที่ มี ความแตกต่างท าง
วัฒนธรรมกับ พยาบาลวิชาชีพ ช่วยลดช่องว่างของความไม่เท่าเที ยมกันและให้ การพยาบาลได้
สอดคล้ องกับวัฒนธรรมของผู้รับบริการมากขึ ้น
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จากตารางสรุป ได้ ว่าโปรแกรมการฝึ ก อบรมสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมใช้ แนวคิดของ
คอมพินฮา- บาโคท (2002) และแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ เทคนิควิธีสอนที่ใช้ มากได้ แก่
บรรยาย สื่อวีดีโอทัศน์ สะท้ อนคิด สนทนากลุ่ม บทบาทสมมติ ส่วนเทคนิควิธีสอนที่ใช้ น้อยได้ แก่
เยี่ยมชมสถานบริการ เล่นเกมส์ โต้ วาที สถาน์การจาลองเสมือนจริ ง กรณี ศึกษา ฝึ กปฏิบัติใน
งาน ใช้ ตวั แบบ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั นาแนวคิดของคอมพินฮา- บาโคท และ แนวคิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์มาพัฒนาเป็ นโปรแกรมในการศึกษาวิจยั ระยะที่ 2
นอกจากนี ้ สุเทพ หุ่น สวัสดิ์ (2540) แบ่ งองค์ป ระกอบชุดฝึ ก อบรมเป็ น 5 ข้ อ ได้ แก่ 1)
วัตถุประสงค์การฝึ กอบรม ผู้รับการฝึ กอบรมผ่านการฝึ กอบรมแล้ วควรมีพฤติกรรมเช่นใด ควรระบุ
เป็ น ลัก ษณะเชิ งพฤติ ก รรมสามารถวัดได้ สังเกตได้ 2) เนื อ้ หา เป็ น เรื่ องราวหรื อกิ จ กรรมที่ ต้อง
กระทาเพื่อให้ เกิ ด การเรี ยนรู้ 3) วิธีก ารฝึ ก อบรม เป็ น วิธีการฝึ ก อบรมเพื่ อให้ เกิดการเรี ย นรู้ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดได้ แก่ ข้ อแรก ศึกษาด้ วยตนเอง ผู้รับการฝึ กอบรมทากิจกรรมด้ วยตนเองที่
ระบุไว้ ในคู่มื อ ข้ อที่ ส อง การบรรยาย เป็ น การฟั งบรรยายจากวิท ยากรตลอดระยะเวลาการ
ฝึ กอบรม ข้ อที่สาม การฝึ กอบรมทังสองวิ
้
ธี 4) สื่อและอุปกรณ์ เช่น วีดีทศั น์ สไลด์ คู่มือแบบฝึ กหัด
เอกสาร อุป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 5) การประเมิ น การฝึ ก อบรม การวัด ผลสัม ฤทธิ์ ว่าเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์เพียงใด เช่น การสัมภาษณ์ การใช้ แบบทดสอบ การสังเกต (จินตนา ตันสุวรรณนนท์ ,
2550: 87อ้ างถึงใน สุเทพ หุ่นสวัสดิ์, 2540: 14-15)
5.1 เทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiental learning theory
แนวคิดทางการสอนก็เริ่ มเปลี่ยนแปลงไปจากแนวคิดที่ให้ ครูเป็ นศูนย์กลางของ
การเรี ยนการสอน จอห์น ดิวอี ้ (John Dewey) แนะนาแนวคิดใหม่ว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ ้นได้ ดีจาก
การกระทา ดังนัน้ ในการสอนจึงควรเน้ นที่ตวั ผู้เรี ยน ให้ ผ้ เู รียนได้ เรี ยนรู้จากการกระทา(Learning
by doing) (ทิศนา แขมมณี, 2555) ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ โคลบ์ (Poore, Cullen,
& Schaar, 2014, cited in Kolb, 1984) หมายถึง การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการโดยวิธีสร้ างสรรค์
ความรู้จ ากประสบการณ์ ความรู้เป็ น ผลลัพธ์จากการผสมผสานความเข้ าใจและการเปลี่ยนรูป
ประสบการณ์ ทฤษฎีการเรี ยนรู้จากประสบการณ์พัฒนามาจากรากฐาน 3 ปรัชญา แนวคิดได้ แก่
แน วคิ ด จิ ต สั ง ค ม ของเคิ ร์ ท เล วิ น (Kurt Lewin’s social psychology) ป รั ช ญ าเกี่ ย วกั บ
ประสบการณ์ของจอห์นดิวอี ้ (John Dewey’s experiential) และการพัฒนาทางปั ญญาของ เพีย
เจ ต์ (Piaget’s cognitive-developmental pragmatism) (Clem Mennicke & Beasley, 2014
cited in Kolb, 1984: 41) ประกอบด้ วย 4 ขันตอนที
้
่เป็ นวงจรต่อเนื่ องกันดังนีค้ ือ 1) การปฏิบัติ
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เพื่ อสัง่ สมประสบการณ์ (Concrete experience) เป็ นขัน้ ตอนที่ ผ้ เู รี ย นเข้ าไปอยู่ในเหตุการณ์ ที่
ต้ องการมีประสบการณ์ โดยตรงที่เกิดขึ ้นใหม่ เน้ นที่ ความรู้สึกบุคคลที่ต้องการเรี ยนรู้และยึดถื อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริงตามที่ตนประสบในขณะนัน้ ซึ่งผู้เรี ยนจะได้ รับประสบการณ์จากการลงมือ
ปฏิบัติ กิจ กรรมที่ ผ้ สู อนกาหนดไว้ กิ จ กรรมอาจเป็ น การทดลอง การอ่าน การดูวีดีทัศน์ การฟั ง
เรื่ องราว การพูดคุยสนทนา การทางานกลุ่ม เกมส์ บทบาทสมมติ สถานการณ์ จ าลอง และการ
นาเสนอผลการปฏิบตั ิ เงื่อนไขสาคัญคือผู้เรียนมีบทบาทหลักในการทากิจกรรม 2) การสะท้ อนคิด
จากการสังเกต (Reflective observation) เป็ นขันผู
้ ้ เรียนมุง่ ที่จะทาความเข้ าใจในความหมายของ
ประสบการณ์ ที่ ได้ รับ และน ามาพิ จ ารณาอย่ างรอบคอบ ซึ่ ง ผู้เ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น และ
ความรู้สึกของตนเองจากประสบการณ์ ในการปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม
ผู้เรี ยนจะได้ เรียนรู้ที่กว้ างขวางขึ ้น และผลของการสะท้ อนความคิดเห็น หรือการอภิปรายทาให้ ได้
แนวคิดหรื อข้ อสรุป จะทาให้ ผ้ เู รี ย นได้ พัฒนาทัง้ ด้ านความรู้และเจตคติในเรื่องที่อภิปราย 3) การ
สร้ างความคิดรวบยอด (Abstract conceptualization) เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ เู รี ยนนาประสบการณ์ที่ได้
จากการสังเกตที่พิจารณาเชิงเหตุผลอย่างรอบคอบแล้ ว นาสรุปรวมหลักการต่างๆของตนเอง ซึ่งครู
อาจใช้ ค าถามกระตุ้น ให้ ผู้ เรี ย นให้ ช่ว ยกัน สรุ ป ข้ อ คิ ดเห็ น สรุ ป ผลการเรี ย นรู้ 4) การทดลอง/
ประยุกต์ใช้ ความรู้ (Active experimentation) เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ เู รียนนาแนวคิดและหลักการต่างๆที่
สรุป ได้ แล้ วไปใช้ ในการทดลองปฏิบัติจริ ง เพื่อแก้ ปัญ หาและเกิ ดเป็ น การเรี ยนรู้สิ่งใหม่ต่อไป ดัง
วงจรการเรียนรู้ในภาพประกอบที่ 11

ภาพประกอบ 11 วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของโคล์บ
ที่ ม า : Kolb, D. A., Boyatzis, R.E.,& Mainemelis, C. (1 9 9 9 ). The Experiential
Leaning Cycle and Basic Learning Styles (Kolb, 1984). หน้ า 141
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ในการวิจยั ครัง้ นี ้นาทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์มาใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวัฒนธรรม ซึ่งมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของ โคลบ์ (Kolb, 1984) ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
คือ ขันตอนที
้
่เป็ นวงจรต่อเนื่องกัน
ดังนี ค้ ื อ 1) การปฏิบัติ เพื่ อสั่งสมประสบการณ์ 2) การสะท้ อนคิดจากการสังเกต 3) การสร้ าง
ความคิดรวบยอด 4) การทดลอง/ประยุกต์ใช้ ความรู้
การเรี ย นรู้ จากป ระสบการณ์ เป็ น
เทคนิคการเรียนรู้ที่สาคัญในการพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมให้ พยาบาลเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรม
การดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ดังตาราง 3
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ตาราง 3 การประยุกต์ใช้ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์

5.1.1 แนวคิด การพั ฒ นาสมรรถนะด้ านวั ฒ นธรรมเกี่ ยวกั บ การดู แ ลเชิ ง
วัฒนธรรมโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์
การพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ขันแรกที
้
่ต้องพัฒนาคื อ พัฒนาความตระหนัก
ทางวัฒนธรรมซึ่ง กนกนุช (2544) กล่าวว่า การสะท้ อนคิดจากประสบการณ์ของผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง การสะท้ อนคิดเป็ นคาที่ให้ คณ
ุ ค่ากับประสบการณ์การปฏิบตั ิและ
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มีจุด เน้ นอยู่ที่ก ารนาไปปฏิบัติด้ วยการเปลี่ย นประสบการณ์ เป็ นความรู้และการเรี ย นรู้จ ากการ
ปฏิบตั ิ เพื่อนาไปสะท้ อนคิดให้ เกิดทางเลือกในการปฏิบตั ิแตกต่างกันอย่างสร้ างสรรค์ กิบบส์ (กนก
นุช, 2544, อ้ างอิงจาก Gibbs,1988) เสนอกระบวนการสะท้ อนคิดว่าเป็ นวงจรที่ซับซ้ อนกว่าการ
คิดที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบด้ วย 6 ขันตอน
้
ดังนี ้ 1) การบรรยายเหตุการณ์ ด้ วยการเอง
ตอบคาถามว่า “เกิดอะไรขึ ้น?” 2) การบอกความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ ้น ด้ วยการตอบคาถามว่า
“เราคิดและรู้สึกอย่างไรบ้ าง” 3) ประเมินความคิดเห็นต่อสถานการณ์ด้วยการตอบคาถามว่า “มี
ประสบการณ์อะไรที่เป็ นด้ านบวกบ้ าง? มีประสบการณ์อะไรที่เป็ นด้ านลบบ้ าง?” 4) การวิเคราะห์
ภาพรวมของสถานการณ์ ด้ วยการตอบคาถามว่า “เรารู้สึก (sense) อะไรบ้ างเกี่ยวกับสถานการณ์
5) การค้ นหาข้ อสรุป ด้ วยการตอบคาถามว่า “มีอะไรที่ เราจะกระท าในสถานการณ์ ดังกล่าวได้
บ้ าง?” ขันตอนที
้
่ 6 การวางแผนการกระท าสาหรับ อนาคต ด้ วยการตอบคาถามว่า “เราจะท า
อย่างไร ถ้ าเกิดเหตุการณ์เช่นนีข้ ึ ้นอีก?” ในการฝึ กหัดการสะท้ อนคิดจาต้ องคาถามและการตอบ
คาถามเป็ นหัวใจสาคัญ ตลอดทุกระยะของกระบวนการ คอสต้ า(Costa, 1984) ได้ เสนอยุทธวิธี
ต่างๆ ที่จะใช้ สอนเพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รียนเกิดความตระหนักในการรู้คิด โดยพิจารณาให้ สอดคล้ อง
เหมาะสมกับระดับชัน้ และเนื อ้ หาวิธีดงั นี ้ (จันทร์ ขจร มะลิจันทร์ , 2554 อ้ างถึงใน Costa, 1984:
59)
1. การวางแผนยุทธวิธี (Planning strategy) ขันตอนที
้
่จะสามารถนาไปใช้ ในการ
แก้ ปั ญ หา บอกรู้ จัก กฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่ ค วรจดจ า และแนวทางที่ จ ะปฏิ บัติ ตาม รวมไปถึ งการ
กาหนดเวลาทางานที่ได้ รับมอบหมาย
2. การตังค
้ าถาม (Generating question) การสอนให้ ผ้ เู รียนได้ ฝึกใช้ ทักษะการ
ตังค
้ าถามก่อนที่จะเริ่ มกิ จกรรม และในระหว่างที่ ป ฏิบัติกิจกรรม ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิ ดความเข้ าใจ
หยุดคิดและตรึกตรอง สรุป
3. การรู้ จั ก เลื อ กอย่ า งมี ส ติ (Choosing consciously) เป็ นการสนั บ สนุ น ให้
ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการรู้คิด สารวจ การเลือกและการตัดสินใจของผู้เรียนเอง ผลที่ได้ รับที่
เป็ นการช่วยให้ ผ้ เู รียนเข้ าใจความคิดและพฤติกรรมของตนเอง
4. การประเมิ น ผลโดยการเที ย บกั บ เกณ ฑ์ ที่ ห ลากหลาย (Evaluting with
multiple criteria) ครูสามารถสนับสนุนให้ ผ้ เู รียนเกิดความตระหนักในการรู้คิด โดยการให้ ผ้ เู รี ยน
รู้จักตังเกณฑ์
้
ที่จะใช้ ประเมินตนเอง ตัวอย่างเช่น การแนะนาให้ ผ้ เู รี ยนรู้จั กแยกแยะว่าสิ่งใดที่จะ
ช่วยให้ เกิดประโยชน์และสิ่งใดที่จะไม่เป็ นประโยชน์ สิ่งใดที่ตวั ผู้เรียนชอบและไม่ชอบ ซึ่งเป็ นการ
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ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนตังเกณฑ์
้
ไว้ ในใจแล้ วเปรี ยบเทียดูว่าตนเองสามารถจะทาสิ่งต่างๆได้ ตามเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ หรือไม่เพียงใด
5. การให้ ความเชื่อถือ (Taking credit) ช่วยให้ ผ้ เู รียนค้ นหาว่าตนเองทาสิ่งใดได้
ดี และขอความคิดเห็นจากเพื่อน ครูอาจถามนักเรียนว่า “นักเรียนเคยทาอะไรแล้ วรู้สกึ ภูมิใจ” หรื อ
“จะทาอย่างไรให้ คนอื่นจดจาเราได้ ” ซึ่งนักเรี ยนจะให้ ความสนใจและใช้ สติตระหนักถึงพฤติกรรม
และใช้ เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมเหล่านี ้
6. การแจ้ งความผิดพลาด (Outlawing) ครูควรบอกให้ ผ้ เู รี ยนรู้ว่าการพูดว่า “ทา
ไม่ได้ ” “ไม่ร้ ูวา่ จะทาอย่างไร” เป็ นสิ่งไม่ควรทา เนื่องจากไม่แสดงรายละเอียดชัดเจน แต่ครูควรจะ
บอกให้ ผ้ เู รียนรู้จกั ค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติม เพื่อจะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจ
7. การกล่าวทบทวนความคิด ของผู้เ รี ย น (Paraphrasing or Reflecting back
students’ Idea) ตัวอย่างการกล่าวซา้ ประโยคของผู้เรี ยน เช่น สิ่งที่นักเรี ยนต้ องการจะพูด ……”
ขันตอนที
้
่ นัก เรี ยนจะทามีด ังนี ้ ...” การบอกให้ ผ้ เู รี ย นกล่าวซ า้ แปลหรื อเปรี ยบเทีย บ หรื อกล่าว
ทบทวนความคิดของคนอื่น ไม่เพียงทาให้ ผ้ เู รียนเป็ นผู้ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเท่านัน้ แต่ยงั ทาให้
เป็ นคนที่ร้ ูจกั ฟังความคิดเห็นของตนเองอีกด้ วย
8. การระบุพฤติกรรมของผู้เรียน (Labeling students’ behaviors) เมื่อครูระบุถึง
กระบวนการทางความรู้ของผู้เรียน จะทาให้ ผ้ เู รียนจดจ่ออยู่กบั พฤติกรรมของตน
9. การตีความหมายของคาที่ผ้ เู รี ยนบัญญัติขึ ้นให้ ชัดเจน (Clarifying students’
terminology) ผู้เรียนมักจะใช้ คาศัพท์ที่เป็ นคาง่ายๆ ไม่ละเอียด ไม่เฉพาะเจาะจงชัดเจนเท่าที่ควร
ครูจะเป็ นผู้คอยแนะนานักเรียนในการอธิบายความหมายให้ ชดั เจนลึกซึ ้ง
10. บทบาทสมมติสถานการณ์ จาลอง (Role playing and simulations) การใช้
บทบาทสมมติช่วยสนับสนุนให้ เกิดความตระหนักในการรู้คิด เนื่องจากเมื่อผู้เรียนสวมบทบาทตัว
ละครอยู่นนั ้ จะทาให้ ผ้ เู รียนคิดถึงลักษณะของรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครนัน้ ช่วยให้ ร้ ูด้วยการ
คาดคะเนหรือตังสมมติ
้
ฐานไว้ วา่ บุคคลนันจะปฏิ
้
บตั ิอย่างไรหากอยู่ในสถานการณ์นนๆ
ั้
11. การจดบัน ทึ ก (Journal keeping) การจดบัน ทึ ก ช่ว ยให้ ผู้เ รี ย นได้ ฝึ ก การ
สังเคราะห์ความคิดและการกระทา และบันทึกไว้ เป็ นสัญลักษณ์ การบันทึกเป็ นการเตรียมไว้ เพื่อ
การทบทวนสิ่งที่ผา่ นมา ทาให้ ทราบถึงการเรียนรู้และความคิดว่าพัฒนาขึ ้นมาบ้ างหรือไม่อย่างไร
12. การแสดงแบบอย่าง (Modeling) การที่ครูทาตัวเป็ น แบบอย่างแก่นักเรี ย น
นับว่าเป็ นสิ่งทีสาคัญ แก่ผ้ เู รีย น เพราะนัก เรี ยนก็ จะเลีย นแบบจากผู้ใหญ่ รอบตัวเขานั่นเอง ครูที่
สาธิต วิธีก ารเรี ย นตามแนวการรู้คิดให้ ผ้ เู รี ย นดู นักเรี ย นก็ จ ะกลายเป็ น ผู้มีก ารรู้คิดไปด้ วย เช่น
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5.1.2 แนวคิด การพั ฒ นาสมรรถนะด้ านวั ฒ นธรรมเกี่ ยวกั บ การดู แ ลเชิ ง
วัฒนธรรมโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์
ในการพัฒนาเป็ นผู้ที่มีสมรรถนะด้ านความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นขันแรก
้
จะพัฒนาให้ เป็ นผู้ที่มีทักษะทางวัฒนธรรม ในการเสริมสร้ างให้ เป็ นผู้ที่มีสมรรถนะด้ านตระหนักรู้
ทางวัฒนธรรมนัน้ ต้ องสารวจและแยกแยะประวัติศาสตร์ ภาษา และความแตกต่างกับวัฒนธรรม
อื่น เพื่อที่จะเข้ าใจความเชื่อด้ านสุขภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วย ดังนันผู
้ ้ ดแู ลต้ องประเมินข้ อมูล
จากผู้ป่ วยรวบรวมข้ อมูลเหล่านี ้ โดยยึ ดผู้ป่วยเป็ นศูน ย์ก ลาง เนื่ องจากบุคคลแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน (Wells, 2000) จะทาให้ กลายเป็ น ผู้ที่ มีสมรรถนะด้ านการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม
ด้ านความรู้และทักษะทางวัฒนธรรม อีกทัง้ เข้ าใจแนวทางในการสื่อสารและแสดงออกถึงความ
เคารพต่อการรับรู้ในการดูแล ซึ่งสามารถเรี ยนรู้ ได้ จากการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นที่มีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม (Pesquera, Yoder, & Lynk, 2008) การประเมินเจตคติและการตระหนักรู้ สารวจ
ตนเองเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ค่า นิ ย ม รู ป แบบการสื่ อ สารที่ ใ ช้ ในครอบครั ว เมื่ อ จะต้ อ งมี ก าร
ติดต่อสื่อสารทางวัฒนธรรม วิธีการเตรียมตัวเมื่อจะมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลต่างวัฒนธรรม คือ การ
ใช้ ภาษาในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรื อมีข้อจากัดในการใช้ ภาษาอังกฤษ
การนัดตรงเวลาหรื อไม่ ขณะสื่อสารต้ องมีการสบตาหรื อไม่ ไม่ถามคาถามหรื อถามคาถามซ า้
หรือไม่ ในกรณีผ้ ปู ่ วยหญิ งต้ องอนุญาตให้ ญาติเป็ นผู้ชายเป็ นผู้ตอบคาถาม เป็ นต้ น การเรียนรู้การ
พัฒนาด้ านการสื่อสารที่ มีป ระสิท ธิภาพจะช่วยสร้ างความไว้ วางใจ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ช่วยเตรี ย มการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของผู้ป่วย (Pesquera,Yoder, & Lynk, 2008)
นอกจากนี ้ สุเทพ หุ่นสวัสดิ์ (2540) แบ่งองค์ประกอบชุดฝึ กอบรมเป็ น 5 ข้ อ ได้ แก่ 1)
วัตถุประสงค์การฝึ กอบรม ผู้รับการฝึ กอบรมผ่านการฝึ กอบรมแล้ วควรมีพฤติกรรมเช่นใด ควรระบุ
เป็ น ลัก ษณะเชิ งพฤติ ก รรมสามารถวัดได้ สังเกตได้ 2) เนื อ้ หา เป็ น เรื่ องราวหรื อกิ จ กรรมที่ ต้อง
กระทาเพื่อให้ เกิ ด การเรี ยนรู้ 3) วิธีก ารฝึ ก อบรม เป็ น วิธีการฝึ ก อบรมเพื่ อให้ เกิดการเรี ย นรู้ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดได้ แก่ ข้ อแรก ศึกษาด้ วยตนเอง ผู้รับการฝึ กอบรมทากิจกรรมด้ วยตนเองที่
ระบุไว้ ในคู่มื อ ข้ อที่ ส อง การบรรยาย เป็ น การฟั งบรรยายจากวิท ยากรตลอดระยะเวลาการ
ฝึ กอบรม ข้ อที่สาม การฝึ กอบรมทังสองวิ
้
ธี 4) สื่อและอุปกรณ์ เช่น วีดิทศั น์ สไลด์ คู่มือแบบฝึ กหัด
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เอกสาร อุป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 5) การประเมิ น การฝึ ก อบรม การวัด ผลสัม ฤทธิ์ ว่าเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์เพียงใด เช่น การสัมภาษณ์ การใช้ แบบทดสอบ การสังเกต (จินตนา ตันสุวรรณนนท์ ,
2550: 87อ้ างถึงใน สุเทพ หุ่นสวัสดิ์, 2540: 14-15)
สรุ ป ได้ ว่ า โปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมด้ วยการเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ ที่ มีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม หมายถึ ง กิจกรรมฝึ กอบรมสมรรถนะเชิ ง
วัฒนธรรม 5 ด้ าน ได้ แก่ ความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้
ด้ านวัฒนธรรม ความสามารถการประเมินด้ านวัฒนธรรม การติดต่อสื่อสารทางวัฒนธรรม ความ
ปรารถนาทางวัฒ นธรรมของพยาบาลวิ ช าชี พ โดยแต่ล ะกิ จ กรรมน าเทคนิ ค การเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์มาพัฒนาสมรรถนะแต่ละด้ านมี 4 ขันตอนคื
้
อ1) การปฏิบัติเพื่อสัง่ สมประสบการณ์
2) การสะท้ อนคิ ด จากการสังเกต 3) การสร้ างความคิ ดรวบยอด 4) การสร้ างแนวทางพัฒ นา
เทคนิ ค วิธีสอนที่ ใ ช้ มากได้ แก่ บรรยาย สื่อวีดีโอทัศน์ สะท้ อนคิด สนทนากลุ่ม บทบาทสมมติ
กรณีศกึ ษาตัวอย่าง ระยะเวลาทากิจกรรมรวม 5 ครัง้ ติดตามผลหลังจากยุติกิจกรรม 1 เดือน เข้ า
ร่วมกิจกรรมครัง้ ละ 2-3 ชัว่ โมง ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ใช้ เวลา 13 ชัว่ โมง
งานวิจัย ที่เกี่ย วข้ องการเสริม สร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมโดยการเรี ยนรู้
จากประสบการณ์
ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมการเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมโดยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์มีดงั นี ้ Kratzke & Bertolo (2013) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ าน
วัฒ นธรรมของนัก เรี ย น เป็ น งานวิจัย เชิ งคุณ ภาพ เนื่ องจากสนใจว่านัก เรี ย นจะเรี ย นรู้เ ข้ าใจ
อย่างไรในสังคมที่ มีวฒ
ั นธรรมที่ แตกต่างกันและนักเรี ย นจะตระหนักรู้เชิ งวัฒนธรรมได้ อย่างไร
เพื่อที่จะทาให้ สามารถจัดการคุณภาพการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ โดยการศึกษาครัง้ นี ้ใช้ แนวคิด
การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ของโคลบ์ (Kolb, 1984) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชาว Hispanic 8
คน และนักเรียนชาวอเมริกาเชือ้ สายอินเดีย 2 คนและชาวผิวขาว 1 คน โดยเป็ นนักเรี ยนหญิ ง 10
คน และนัก เรี ยนชาย 1 คน เรี ย นระดับ 4 และ ระดับ 7 ในมหาวิทยาลัย โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้จาก
ประสบการณ์ ในสังคม แนวทางการเรี ยนการสอนมีดังนี ้ บรรยายในห้ องเรี ยน 10 นาที และให้
เอกสาร 1 สัปดาห์ ก่อนให้ ท าแบบฝึ ก หัดโดยผู้วิจัยเป็ น ผู้ร่วมเอือ้ อานวยความสะดวก กิจ กรรม
ได้ แก่ การตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและสะท้ อนการ ให้ ทาแบบฝึ กหัดการ
เรี ย นเสมือนจริ งในห้ องเรี ย นเรื่ อ ง cross-cultural BaEá BaFá ใช้ เวลา 60 นาที ผลการศึก ษา
พบว่านัก เรี ย นทัง้ หมดมี ก ารสะท้ อนคิ ด โดยการเขีย นแสดงให้ ทราบว่าเขามี ค วามตระหนั ก
ประกอบด้ วย 1) ความรู้เชิงวัฒนธรรมและการตระหนักรู้เชิ งวัฒนธรรม 2) การสังเกตและการ

107

3143273375

SWU iThesis gs571150048 dissertation / recv: 19122562 15:20:24 / seq: 182

เรี ย นรู้ 3) การสื่อสารข้ ามวัฒ นธรรม การเคารพผู้อื่น รวมทัง้ การน าเสนอแบบกลุ่ม จะเห็น ว่า
กระบวนการสะท้ อนคิด เป็ น องค์ ป ระกอบที่ มีความสาคัญ อีก ทัง้ การศึก ษาของสุวรรณบ ารุ ง
(Suwanbamrung, 2015) เกี่ ย วกั บ การสะท้ อนคิ ด ทางปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ในการเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ของนักเรียนพยาบาล การศึกษาเฉพาะกรณีในการพยาบาลเด็ก ภาคใต้ ในประเทศ
ไทย การเรี ย นการสอนแบ่ งเป็ น 1) สถานการณ์ ของการดูแลทางการพยาบาล 2) การปฏิบัติ
ทางการพยาบาล 3) ผลลัพธ์หลังจากการทากิจกรรม 4) การสะท้ อนคิดของนักเรียน โดยใช้ คาถาม
ที่กระตุ้นให้ คิดดังนี ้ อะไร(what) ปัจจุบนั เป็ นอย่างไร(now what) และสรุปข้ อคิดเห็นนาไปปฏิบัติ
เป็ นกิจกรรมใหม่( new action) การสะท้ อนคิดของนักเรียนพยาบาล แบ่งเป็ น 7 ด้ านคือ 1)ความรู้
ทางการปฏิบัติ ที่ มี นัย ส าคัญ 2) ความมั่น ใจตนเองในการปฏิบัติ ก ารพยาบาล 3) ผู้ป่ วยและ
ครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง 4) ความใส่ใจตังใจดู
้ แลบริ การต้ องเป็ นอันดับหนึ่ง 5) การปฏิบัติอย่ าง
ระมัด ระวัง 6) สร้ างให้ นักเรี ยนมีความรับ ผิดชอบ ซื่ อสัตย์ และมีคุณ ธรรมจริ ย ธรรม 7) กระจก
สาหรับ พัฒ นาคุณ ภาพการปฏิบัติก ารพยาบาลของนัก เรี ย นให้ เหมื อนกับ พยาบาลวิช าชี พใน
อนาคต ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนมีการพัฒนาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการศึกษา
ของบุศย์รินทร์ อารยะธนิตกุล (2557) แนวคิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลใช้ เทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยผู้เรียนสร้ างความรู้
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ การสะท้ อนคิด การกาหนดคุณลักษณะ การ
สร้ างมโนทั ศ น์ ใ หม่ และการน าไปทดลองปฏิ บั ติ ขัน้ ตอนของการจั ด การเรี ย นการสอน
ประกอบด้ วย1) ขันการรั
้
บประสบการณ์ ผู้สอนจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ท้าทาย เพื่อให้ ผ้ เู รียน
เกิดความสนใจ ผู้เรียนเข้ าไปมีสว่ นร่วมและรับรู้ประสบการณ์ใหม่ด้วยการลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง
2) ขันการสะท้
้
อนคิด ผู้เรี ย นทบทวนความรู้ และสังเกตปรากฏการณ์ ที่ ได้ รับ อย่ างรอบคอบ ท า
ความเข้ าใจและแสดงออกซึ่งความคิด โดยผู้สอนจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รียนได้ แสดงความคิดเห็น เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน 3) ขันการก
้
าหนดคุณ ลักษณะ ผู้เรี ยนกาหนดคุณ ลักษณะที่
ต้ องการพัฒนาซึ่งเชื่อมโยงกับ ประสบการณ์ ที่ ได้ รับ ผู้สอนสร้ างความตระหนัก ให้ เกิดขึน้ ในตัว
ผู้เรียน สร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ เู รียนเห็นความสาคัญ และตระหนักถึงผลของการกระทาที่สง่ ผลต่อผู้อื่น
และส่งเสริ มให้ ม่งุ มัน่ ที่จะกระทาตามคุณ ลักษณะที่ ต้องการพัฒนาทางวัฒนธรรมของนักศึกษา
พยาบาล
การทบทวนงานวิจยั ในต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาด้ านเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ าน
วัฒ นธรรม โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ ข้ามวัฒ นธรรม (Cross- cultural experiential
learning) ตามแนวคิดของโคลบ์(Kolb,1984) โดยมีการแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 3 หัวข้ อ ได้ แก่ ความรู้
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และตระหนักรู้เชิงวัฒนธรรม การสังเกตและการเรียนรู้วฒ
ั นธรรมอื่นๆ การสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม มี
แนวทางปฏิบัติ โดยบรรยายแบบสรุป (overview) ในห้ องเรี ย น 10 นาที และท าแบบฝึ กหัดโดย
แสดงบทบาทสมมุติ ส่วนนักเรี ยนใหม่จ ะให้ เรี ย นรู้วัฒนธรรมใหม่ 10 นาที รวมทัง้ การบรรยาย
วีดี โอ ซี ดี และจดบั น ทึ ก จากกระดานด า วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล โดยใช้ วิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา (content
analysis) โดยเลือกหัวข้ อ(theme) แล้ วสะท้ อนการจากการเขียนวิเคราะห์เนือ้ หาแบ่งเป็ น 3 หัวข้ อ
ได้ แก่ 1)ความรู้เชิงวัฒนธรรมและการตระหนักรู้เชิงวัฒนธรรม 2) การสังเกตและการเรียนรู้ 3)การ
สื่อสารทางวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนใหม่มีความจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ในการเสริ มสร้ าง
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมจากห้ องเรี ย นแบบจ าลองบทบาทสมมุติ ดังนัน้ จากผลงานวิจัยพบว่า
ประสบการณ์ มีความจาเป็ น ในการสร้ างทักษะที่จ ะท างานกับกลุ่มผู้ที่มีวฒ
ั นธรรมแตกต่างกัน
(Kratzke & Bertolo, 2013) นอกจากนีย้ งั มีการใช้ เกมส์และสถานการณ์จาลองในการพัฒนาการ
ตระหนักรู้เชิงวัฒนธรรม (Graham & Richardson, 2008) และ การศึกษาของลอง (Long, 2016)
การอบรมในชุมชนเพื่อให้ นักเรี ยนพยาบาลและพยาบาลมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จาก
การเรียนรู้จากประสบการณ์ในบริการระดับนานาชาติ (International service learning) พบว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างเชื ้อชาติ การศึกษา และประสบการณ์กบั การรับรู้ความสามารถของตน
ดังนันจะเห็
้
นว่าการเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมโดยนาเทคนิคการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์สาหรับพยาบาล ทาให้ ผ้ เู รียนได้ รับความรู้ทักษะจากประสบการณ์ตรง เพิ่มความรู้
จากการสะท้ อนคิด อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาข้ อสรุปไปใช้ ในการทดลองปฏิบตั ิจริง สอดคล้ อง
กับ การพัฒ นาการรับ รู้ สมรรถนะแห่ งตนจากโดยประสบการณ์ ตรงที่ บุคคลได้ รับ และประสบ
ความสาเร็จ ท าให้ ผ้ เู รี ย นรับ รู้ค วามสามารถของตน การเจริ ญ งอกงามทางปั ญ ญา(Personal
growth) พัฒนาทักษะระหว่างบุคคลและเพิ่ มความสามารถในการดูแลสอดคล้ องกับสมรรถนะ
ด้ านวัฒนธรรม (Larsen & Reif, 2010)
5.2 กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัยระยะที่ 2
การวิจัย ระยะที่ 2 เป็ น การวิจัย กึ่ งทดลอง โดยท าการวิจัย ในโรงพยาบาลที่ ใ ห้ ค วาม
ร่วมมือในการเก็บข้ อมูล โดยพยาบาลเข้ าร่วมโปรแกรมด้ วยความสมัครใจ คัดเลือกพยาบาลเข้ า
กลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุมระยะที่ 2 ได้ จากการสมัครใจเข้ ากลุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก โปรแกรม
มีก ารวัด ก่ อนและหลัง และติด ตามผล(Pretest-Posttest Follow up Design) โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่ อศึก ษาประสิ ท ธิ ผลของโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ า นวัฒ นธรรมด้ ว ยการเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ที่มีตอ่ พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ทังนี
้ ้การวิจยั เชิงทดลอง
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ถื อว่าเป็ น การแสวงหาความรู้ ความจริ งตามฐานคติความเชื่ อของกระบวนทัศ น์ ป ฏิฐ านนิ ย ม
(องอาจ นัย พัฒ น์ , 2551) ที่ ได้ รับ การยอมรับ ว่ามี ความเหมาะสมสาหรับ ปั ญ หาวิจัยที่ ต้องการ
อธิบายปรากฎการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้น รวมทังการอธิ
้
บายความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ในเชิงเหตุและ
ผล ในการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์ ก็เช่นเดียวกัน นักวิจยั จาเป็ นต้ องสืบค้ นหาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลของปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างชัดเจนว่ ามีธรรมชาติเป็ นอย่างไร หรือยืนยันความ
ถูกต้ องและสอดคล้ องกับปรากฎการณ์ที่ต้องการอธิบายได้ อย่างครบถ้ วนทุกสถานการณ์หรือไม่
อย่างไร
สาหรับ การวิจัยระยะที่ 2 นี เ้ ป็ นผลสืบ เนื่องมาจากการวิจัย ระยะที่ 1 ที่ ศึก ษารูป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
ซึ่งการทดสอบว่าตัวแปรใดบ้ างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม มีค่าขนาดอิทธิพล
เท่าไรในทิศ ทางไหน และสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจัก ษ์ ห รื อสอดคล้ องกับ ความจริ งของกลุ่ม
ตัวอย่างหรือไม่ การวิจยั ระยะที่ 2 จึงเป็ นการยืนยันหรืออธิบายความเป็นเหตุและผลของพฤติกรรม
ที่ศึกษาว่ามีค วามสอดคล้ องชัดเจนกับ ปรากฎการณ์ ที่ ต้องการศึก ษา โดยน าตัวแปรปั จ จัยเชิ ง
สาเหตุที่ คาดว่ามีอิท ธิพลต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติก รรมการดูแลเชิ งวัฒนธรรมมา
พัฒนาเป็ นโปรแกรม บุศย์รินทร์ อารยะธนิตกุล (2557)ได้ กล่าวว่า ปัจจุบนั โลกมีการเปลี่ยนแปลง
เป็ นสังคมพหุวฒ
ั นธรรมมีคนหลากหลายเชื ้อชาติตา่ งถิ่นฐานมาอยู่รวมกัน อาจทาให้ เกิดความไม่
เข้ าใจและการขาดความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมของผู้รับบริการเป็ นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการดูแล
ที่มีค ุณ ภาพ พยาบาลจาเป็ น ต้ องได้ รับ การพัฒ นาความรู้ ทัก ษะและคุณ ลัก ษณะบางประการ
เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิการพยาบาลในบริบทที่ผ้ รู ับบริการมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริ มสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม มีการศึกษาของเจอร์
นิแกน และคณะ (Jernigan, Hearod, Tran, Norris, & Buchwald, 2016) สังเคราะห์ โปรแกรม
การฝึ กอบรมสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมในการศึกษาทางการแพทย์ประเทศสหรัฐอเมริกาทังหมด
้
18
โปรแกรมที่ ถูกประเมินพบว่า โปรแกรมการฝึ กอบรมสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมสามารถปรับปรุง
พัฒ นาความรู้ เจตคติ และทัก ษะของผู้ฝึก อบรม ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ผ้ ้ วู ิจัย จึงได้ วางแผน
ออกแบบศึกษาโดยนาเทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็ นวิธีหนึ่งที่สาคัญในการเรียนรู้เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
ที่มีผลต่อเชิงวัฒนธรรม โดยนาเทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์มาพัฒนาให้ ผ้ เู รียนมีพฤติกรรม
การดูแลพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม โดยแสดงแบบแผนการทดลองตามภาพประกอบ 12

110

3143273375

SWU iThesis gs571150048 dissertation / recv: 19122562 15:20:24 / seq: 182

ภาพประกอบ 12 แบบแผนการวิจยั เชิงทดลองของการดาเนินงานวิจยั ระยะที่ 2
สมมติฐานการวิจัยระยะที่ 2
1. กลุ่ม พยาบาลที่ ได้ รับ โปรแกรมฝึ ก อบรมสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมโดยเรี ย นรู้จ าก
ประสบการณ์ ที่ มีต่อพฤติ กรรมการดูแลเชิ งวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม
เพิ่มขึ ้นหลังจากสิ ้นสุดโปรแกรมทันที
2. กลุ่ม พยาบาลที่ ได้ รับ โปรแกรมฝึ ก อบรมสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมโดยเรี ย นรู้จ าก
ประสบการณ์ ที่ มีต่อ พฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ งวัฒ นธรรม มีค ะแนนเฉลี่ ย พฤติก รรมการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ ไม่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมหลังจากสิน้ สุดโปรแกรมทันที และระยะ
ติดตามผล 1 เดือน
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การวิจัยเรื่ อง อิทธิพลเชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริ มสร้ างสมรรถนะ
ด้ านวัฒ นธรรมด้ วยการเรี ย นรู้จ ากประสบการณ์ ที่ มีต่อพฤติก รรมการดูแลเชิ งวัฒ นธรรมของ
พยาบาลวิ ช าชี พ การวิ จัย ครัง้ นี ใ้ ช้ ระเบี ย บวิ ธีวิจัย พหุวิ ธี( Multi – Methods) แบบเชิ งปริ ม าณ
ตามลาดับ (Sequential quantitative medthods) (Teddlie; & Tashkkori, 2009) เป็ น ลัก ษณะ
การศึกษาที่ใช้ วิธีวิทยามากกว่าหนึ่งวิธีในการวิจยั แต่อยู่บนฐานกระบวนทัศน์เดียวกัน ซึ่งในการ
วิจยั ครัง้ นี ้ได้ ใช้ วิธีวิทยา 2 วิธีซึ่งอยู่บนฐานคิด 2 วิธีซึ่งอยู่บนฐานแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism)
เช่น เดี ย วกัน โดยสามารถแบ่ งการวิจัย ออกเป็ น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 เป็ น การศึกษาเชิ งสาเหตุ
(Causal research) เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลเชิ ง สาเหตุข องสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน อิน เตอร์ เนชั่นแนล
เมื่อค้ นพบตัวแปรสาเหตุที่มีความสาคัญต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการดูแล
เชิงวัฒนธรรม จะนามาใช้ ในการวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง (Qausi experimental
research) เพื่อทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีตอ่ พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมดังนี ้

งานวิจัยระยะที่ 1
การพัฒ นารู ป แบบความสัมพัน ธ์เชิ งสาเหตุของสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมที่ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
เชิงสาเหตุของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรของการศึก ษาระยะนี ้ คือ พยาบาลวิชาชีพผู้มีป ระสบการณ์ ใ นการดูแล
ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมอย่างน้ อย 1 ปี ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริ ก ารผู้ป่วยในหรื อผู้ป่วยนอกใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่มีนโยบายหลักให้ บริการลูกค้ าต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 4
แห่ง เป็ นโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยค้ างคืนมีจานวนเตียง 500, 275, 263, 140 เตียง ตามลาดับ
จานวนรวมทังหมด
้
1,060 คน (ข้ อมูล มกราคม 2560)
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กลุ่มตัวอย่ างใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ างใช้ ในการวิจัย คือ ผู้วิจัย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ างตามข้ อเสนอของ
(Lindeman, Mereda, & Gold, 1980; Weiss, 1972 อ้ างอิงจาก นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2542: 54) ที่
กล่าวว่า สาหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง ขนาดตัวอย่างควรอยู่ระหว่าง 10-20 คนต่อ
หนึ่ งตัวแปรสัง เกต จึ งจะเป็ นตัว แทนที่ ดี ข องประชากรได้ แ ล้ ว มี จ านวนพอเพี ย งที่ จ ะท าให้
ผลการวิจัยเชื่อถื อได้ ในการวิจัยครัง้ นีม้ ีตัวแปรสังเกตที่ใช้ ในการวิจัยรวมจ านวน 20 ตัวแปร จึง
ประมาณขนาดกลุม่ ตัวอย่างขันต
้ ่า 1: 10 ตามข้ อกาหนดมีอย่างน้ อย 400 คน ผู้วิจยั จึงเพิ่มจานวน
กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 10 เป็ น 440 เพื่อให้ ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและป้องกันข้ อมูลผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ ้นระหว่างการเก็ บข้ อมูล และ วิเคราะห์ ข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างได้ จากการสุ่มแบบชัน้ ตาม
สัดส่วน (Proportional stratified random sampling) และใช้ ก ารสุ่ม ตัวอย่ างแบบแบ่ งชัน้ ตาม
สัดส่วน (Propotional stratified random sampling) โดยประมาณโดยกาหนดให้ แผนกผู้ป่วยเป็ น
หน่วยแบ่งเป็ นชันภู
้ มิทาให้ ได้ กลุม่ ตัวอย่างจากแผนกผู้ป่วยนอกเท่ากับ 166 คน และแผนกผู้ป่วย
ใน 285 คน รายละเอียดดังตาราง 4
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การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ มีจานวน 6 ชุดประกอบด้ วย ชุดที่ 1 เป็ นแบบสอบถาม
ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง ชุดที่ 2-6 เป็ นแบบวัดเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติก รรมการดูแลเชิ งวัฒนธรรมของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อมูลทัว่ ไป ถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ศาสนา ประสบการณ์ทางานการพยาบาล ประเภท
หอผู้ป่วยที่ปฏิบตั ิงาน ความสามารถใช้ ภาษา เป็ นต้ น ผลการวิจัยในส่วนที่ใช้ วิเคราะห์บรรยาย
ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง

114
ตัวอย่ าง แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
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แบบวัดพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม: ผู้วิจยั ปรับปรุงพัฒนาจากแบบวัดของ Wu
& Larrabee, (2006) และภรณี เลื่องอรุณ , สุภาพร วรรณสัน ทัด และ อริ สา จิตต์วิบูลย์ , (2555)
โดยน ามาปรับ ภาษาให้ เหมาะสมกับ บริ บ ทของงานวิ จัย ข้ อ คาถาม 24 ข้ อ ประกอบด้ วย 4
องค์ประกอบได้ แก่ 1) การแสดงออกถึงการดูแลโดยคานึงถึงความเป็ นมนุษย์ 2)การให้ ความรู้ใน
เชิงวิชาชีพ 3)การเคารพต่อความความคิดความเชื่อของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม 4) การมีสมั พันธภาพ
ที่ ดี กับ ผู้ป่ วย แต่ล ะข้ อ ค าถามเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ไม่เ คย (Never) จนถึ ง
สม่ า เสมอ (always) แบบวัด ที่ ได้ ค ะแนนรวมมากแสดงว่า เป็ น ผู้ที่ มี พ ฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ ง
วัฒนธรรมมากกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า ค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง
0.42 - 0.79 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟา ทังฉบั
้ บ
เท่ากับ 0.96
ตัวอย่ าง แบบวัดพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
การแสดงออกถึงการดูแลโดยคานึงถึงความเป็ นมนุษย์
ก. ท่านปรับกิจกรรมการดูแลตามวิถีปฏิบัติของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม เช่น การแนะนาออกกาลัง
กาย การเลื่อนนัดพบแพทย์ในช่วงถือศีลอด
สม่าเสมอ บ่อยมาก
บ่อย
บางครัง้
เกือบไม่เคย
ไม่เคย
………….. …………
………….. ……………..
......……… …………
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การให้ ความรู้ในเชิงวิชาชีพ
ข.ท่านอธิบายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้ อนที่อนั ตรายได้ หากผู้ป่วยปฏิบตั ิตามความเชื่อ
วิถีชีวิตของผู้ป่วย เช่น การอดอาหารเป็ นเวลานานในช่วงการถือศีลอด
สม่าเสมอ บ่อยมาก
บ่อย
บางครัง้
เกือบไม่เคย
ไม่เคย
………….. …………
………….. ……………..
......……… …………
การเคารพต่อความคิดความเชื่อของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
ค. ท่านให้ การดูแลโดยไม่ขดั แย้ งกับความเชื่อเดิมของผู้ป่วย เช่น ชาวมุสลิม ทานอาหารฮาลาลที่
ไม่มีสิ่งต้ องห้ ามเจือปน ชาวพุทธผู้ป่วยเคร่งครัดในการทานอาหารมังสวิรัต
สม่าเสมอ บ่อยมาก
บ่อย
บางครัง้
เกือบไม่เคย
ไม่เคย
………….. …………
………….. ……………..
......……… …………
สัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้ป่วย
ง. ท่านรับฟั ง มีความอดทน ไม่แสดงออกทางสีหน้ าเมื่อผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมพูดเสียงดังมาก ถาม
ซ ้าๆโดยไม่มีอคติภาพลักษณ์เหมารวม
สม่าเสมอ บ่อยมาก
บ่อย
บางครัง้
เกือบไม่เคย
ไม่เคย
………….. …………
………….. ……………..
......……… …………
แบบวัดสมรรถนะด้ า นวัฒนธรรม: การวัดสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ผู้วิจัย ปรับปรุง
พัฒนาจากแบบวัด แบบสอบถามการปฏิบัติเชิ งวัฒ นธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายของ
กนกวรรณ โภคา (2552) โดยแปลและปรับให้ เหมาะสมกับบริบทจากแบบสอบถามจากแนวคิด
ของแคมพินฮา-บาโคท (1998) และแบบวัดสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ (2553)
โดยแปลมาจากแบบสอบถามจากแนวคิดของแคมพินฮา-บาโคท(2002) โดยนามาปรับภาษาให้
เหมาะสมกับบริบทของงานวิจยั มีข้อคาถาม 21 ข้ อ ลักษณะเป็ นมาตราประมาณค่า 6 ระดับ จาก
ไม่จริ งเลย (1 คะแนน) ถึง จริ งที่สุด (6 คะแนน) คาถามจากการประมวลเอกสารจากเกี่ย วกับ
สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม การแปลคะแนน ผู้ต อบที่ ได้ ค ะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ น ผู้ที่ มีค วาม
ชานาญทางสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมระดับ สูง ผู้ตอบที่ ได้ คะแนนน้ อยกว่าแสดงว่าเป็ น ผู้ที่ มี
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมระดับ น้ อย ค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.35 - 0.77 และมีค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.95
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ตัวอย่ าง แบบวัดสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
ความตระหนักทางวัฒนธรรม (Cultural awareness)
ก.ท่านมีค วามไวต่อความรู้ สึก และความต้ องการที่ แตกต่างในค่านิ ย ม วิถี ชี วิตของผู้ป่วยต่าง
วัฒนธรรมโดยปราศจากความอคติ
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
………….. …………
………….. ……………..
......……… …………
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านวัฒนธรรม
ข. ท่า นน าความรู้ เกี่ ย วกับ การรัก ษาพื น้ บ้ าน พิ ธีก รรม ประเพณี ของผู้ป่วยต่างวัฒ นธรรมมา
ผสมผสานกับการรักษาทางการแพทย์ เช่น การอยู่ไฟหลังคลอด การใช้ สมุนไพรพื ้นบ้ าน การกดจุด
ฝังเข็ม เป็ นต้ น
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
………….. …………
………….. ……………..
......……… …………
ความสามารถการประเมินด้ านวัฒนธรรม
ค. ท่านสามารถรวบรวมข้ อมูลด้ านวัฒนธรรมสุขภาพได้ ถกู ต้ องครบถ้ วนเพื่อประเมินความต้ องการ
ผู้ป่วยแบบองค์รวม
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
………….. …………
………….. ……………..
......……… …………
การติดต่อสื่อสารทางวัฒนธรรม
ง.ท่านสามารถสื่อสารพูดคุยทักทายประโยคง่ายกับผู้ป่วยต่างชาติเพื่อตอบสนองความต้ องการ
พื ้นฐานได้
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
………….. …………
………….. ……………..
......……… …………
ด้ านความปรารถนาทางวัฒนธรรม
จ. ท่านต้ องการที่จะดูแลผู้ป่วยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้ เป็ นที่ประทับใจ
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
………….. …………
………….. ……………..
......……… …………
แบบวั ด ประสบการณ์ ข้ ามวั ฒ นธรรม : การวัด ประสบการณ์ ข้ า มวัฒ นธรรม
ผู้วิจัยพัฒนาในการวิจยั ครัง้ นี ้มี ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมของเบอร์ แมน และโฟร์แมน (Bernal

117
& Froman, 1993 cited in Tally, 2002) และแบบวัด ประสบการณ์ ข้ ามวัฒ นธรรม แฟร์ เ บอร์
(Farber. 2015) โดยนามาปรับภาษาให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย มีข้อคาถาม 7 ข้ อ ทาการ
วัดเป็ นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก ไม่เคยเลย (1 คะแนน) ถึง บ่อยมากที่สดุ (6 คะแนน)
ผู้ตอบแบบวัดที่ ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีป ระสบการณ์ ข้ามวัฒนธรรมมากว่าผู้ตอบ
แบบวัด ที่ ค ะแนนรวมน้ อยกว่าค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ อ อยู่ระหว่า ง 0.54 - 0.86 และมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.95
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ตัวอย่ าง แบบวัดประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมจากการศึกษา/เรียนรู้ภาษาต่างชาติ
ก. ท่านเรี ยนรู้การรักษาพืน้ บ้ าน ความเชื่อด้ านสุขภาพหลากหลายวัฒนธรรมจากที่เคยได้ รับการ
เข้ าประชุมอบรมวิชาการในต่างประเทศ
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
………….. …………
………….. ……………..
......……… …………
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมจากการทางาน
ข. ท่านมีความคุ้นเคยกับความเชื่อ วิถีชีวิต หลักปฏิบตั ิทางศาสนาเนื่องจากเคยอยู่ร่วมกับสมาชิก
ในครอบครัวเป็ นชาวต่างชาติ
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริ ง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
………….. …………
………….. ……………..
......……… …………
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมจากการอาศัยหรือท่องเที่ยวต่างประเทศ
ค.ท่านได้ รับ ความรู้เกี่ ย วกับ ความคิดความเชื่ อ วิถีชี วิตต่างวัฒนธรรม หลัก ปฏิ บัติท างศาสนา
เนื่องจากมีประสบการณ์ได้ พบเห็นเหตุการณ์ตา่ งๆขณะอาศัยอยู่ในต่างประเทศ
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
………….. …………
………….. ……………..
......……… …………
แบบวัด เจตคติก ารดู แลผู้ป่ วยต่ า งวัฒ นธรรม: การวัด เจตคติก ารดูแลผู้ป่วยต่าง
วัฒ นธรรม พัฒ นามาจากแบบวัดของผู้วิจัย ประยุก ต์มาจากแนวคิดของแมคไกวร์ (McGuire,
1985) ร่ วมกับ แบบวัด เจตคติ เชิ งวัฒ นธรรม (Cultural attitude scale) ของ Bonaparte (1977)
และ แบบวัดของกรรณิกา ศิลปพรหมมาศ (2547) นามาปรับภาษาและข้ อคาถามให้ เหมาะสมกับ
บริบทของงานวิจยั ข้ อคาถาม 11 ข้ อ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความรู้เชิงประเมินค่า
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2) ความรู้สกึ 3) ความพร้ อมที่จะกระทา ลักษณะข้ อคาถามเป็ นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก
น้ อยที่สดุ (1 คะแนน) ถึงมากที่สดุ (6 คะแนน) โดยข้ อคาถามทางบวกให้ คะแนนมากเท่ากับ 6
และคะแนนน้ อยเท่ากับ 1 และโดยข้ อคาถามทางลบให้ คะแนนน้ อยเท่ากับ 6 คะแนนมากเท่ากับ1
การแปลคะแนน ผู้ตอบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่ามีเจตคติที่ดีตอ่ ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมดีกว่าผู้
ที่ ได้ ค ะแนนรวมน้ อย ค่าอานาจจ าแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.42 - 0.72 ค่าวิเคราะห์ และมี ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.95
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ตัวอย่ าง แบบวัดเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
ความรู้เชิงประเมินค่า
ก.การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติเป็ นประจาช่วยให้ ท่านมีความรู้ความเข้ าใจในการดูแลผู้ป่วย
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
………….. …………
………….. ……………..
......……… …………
ความรู้สกึ
ข. ฉันพอใจที่ปรับเปลี่ยนการดูแลได้ ตรงความต้ องการของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
………….. …………
………….. ……………..
......……… …………
ความพร้ อมที่จะกระทา
ค.ฉันมีการวางแผนและเตรียมพร้ อมที่จะให้ การดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
จริงที่สดุ
จริง
ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
………….. …………
………….. ……………..
......……… …………
แบบวัดการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์ กร: การวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
ผู้วิจัย พัฒ นามาจากแบบวัดของศศินันท์ ทิ พย์ โอสถ (2556) และแบบวัดของศรัณ ย์ พิ มพ์ ท อง
(2557) โดยน ามาจากแบบวัด ในงานวิจัยของ Eisenberger et al. (1986) และ Rhoades et al.
(2001) ผู้วิจัยน ามาปรับ ภาษาและสร้ างข้ อคาถามเพิ่มขึ ้นให้ เหมาะสมกับ บริ บททาการวัดใน 5
องค์ประกอบได้ แก่ 1) ด้ านค่าตอบแทน 2) ด้ านความรู้ในการท างานและโอกาสก้ าวหน้ า 3)
ด้ านความมั่น คงในการท างาน 4) ด้ านจิ ต อารมณ์ 5) ด้ านการปฎิบัติงาน มีข้อคาถาม 28 ข้ อ
มาตรวัดประเมินค่า 6ระดับ จากไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง (6 คะแนน)
การแปลคะแนน ผู้ตอบวัดที่ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่ารับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมากกว่าผู้ที่ได้
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คะแนนรวมน้ อย ค่าอานาจจ าแนกรายข้ อ อยู่ระหว่าง 0.56 - 0.78 และมีค่าสัมประสิท ธิ์ ค วาม
เชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.96
ตัวอย่ าง แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
ด้ านค่าตอบแทน
ก.ท่านคิดว่าองค์กรให้ เงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
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เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ค่อนข้ างเห็นด้ วย
……………….. ………. ………………

ไม่คอยเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
……………… …………. …………………..
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ด้ านความรู้ในการทางานและโอกาสก้ าวหน้ า
ข.ท่านคิดว่าท่านมีโอกาสได้ รับการสนับสนุนจากองค์กรให้ เลื่อนตาแหน่งที่สงู ขึ ้น
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ค่อนข้ างเห็นด้ วย
……………….. ………. ………………

ไม่คอยเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
……………… …………. …………………..

ด้ านความมัน่ คงในการทางาน
ค. องค์กรมีความมัน่ คง มีความก้ าวหน้ า และมีโอกาสเติบโตได้ ในอนาคต
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ค่อนข้ างเห็นด้ วย
……………….. ………. ………………

ไม่คอยเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
……………… …………. …………………..

ด้ านจิตอารมณ์
ง. องค์กรมีความเอาใจใส่ท่านเป็ นอย่างดี และปฏิบตั ิตอ่ ท่านอย่างให้ เกียรติ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ค่อนข้ างเห็นด้ วย
……………….. ………. ………………

ไม่คอยเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
……………… …………. …………………..

ด้ านการปฎิบตั ิงาน
จ. ท่านได้ รับการสนับสนุนจากองค์กรด้ านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ทางาน
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ค่อนข้ างเห็นด้ วย
……………….. ………. ………………

ไม่คอยเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
……………… …………. …………………..

การหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจยั ทาการหาคุณภาพเครื่องมือรายข้ อ ได้ แก่ ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ หาคุณภาพ
เครื่องมือทังฉบั
้ บ ได้ แก่ ค่าความเชื่อมัน่ ค่าความเที่ยงตรง รายละเอียดดังนี ้
1.ผู้วิจยั ศึกษาทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามากาหนดเป็ นตัวแปร และนาข้ อมูล
มาประกอบการสร้ างข้ อคาถาม โดยในการสร้ างข้ อคาถาม ผู้วิจยั ปรับปรุงพัฒนาขึ ้น บางแบบวัดมี
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การประยุกต์จากแบบวัดของนักวิจยั ที่ได้ ดาเนินการวิจยั มาแล้ วทัง้ ในและต่างประเทศ โดยสร้ างข้ อ
คาถามแบบวัดบนพื ้นฐานที่ตรงกับบริบทของการวิจยั
2. การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา โดยนาแบบวัดให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน
เป็ นผู้ตรวจสอบการใช้ ภาษา ความถูกต้ อง ความครอบคลุมของข้ อความตามนิยามปฏิบตั ิการของ
ตัวแปร
3. การหาคุณภาพรายข้ อ โดยผู้วิจยั นาแบบวัดที่สร้ างเอง และแบบวัดที่ดดั แปลงจาก
แบบวัดที่ผ่านการพัฒนามาแล้ ว ไปทดลองใช้ (try out) กับพยาบาลวิชาชีพ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างทาการหาค่าอานาจสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั โดยจะเลือกเฉพาะที่มี
ความสัมพันธ์กับคะแนนรวมเป็ นบวกและมีค่าตังแต่
้ 0.30 มาใช้ เป็ นข้ อคาถาม และหาค่าความ
เชื่อมัน่ แบบสอดคล้ องภายในของแบบวัดโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
4. การหาความเที่ยงตรงโครงสร้ าง และความเที่ยงตรงเชิงจาแนก โดยผู้วิจัยใช้ การ
วิเคราะห์ องค์ ป ระกอบยื น ยัน (Confirmatory factor analysis) เกณฑ์ พิจ ารณาความกลมกลืน
ระหว่างโมเดลการวัดที่สร้ างขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ใช้ ดชั นีความกลมกลืนได้ แก่ ค่าไคสแควร์ไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติ หรื อสัดส่วนไคสแควร์ ตอ่ ค่าองศาความเป็ นอิสระมีคา่ ไม่เกิน 3 (Hair & etal,
2010) ซึ่งแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ยังมีดชั นีอื่น
ที่ใช้ ร่วมในการพิจารณาได้ แก่ ค่า Comparative Fit Index (CFI) มีค่าเท่ากับหรื อสูงกว่า 0.95 ค่า
Tucker- Lewis Index (TLI) มี ค่ า เท่ ากั บ หรื อสู ง ก ว่ า 0.95 ค่ า Root Mean Square Error of
Approximation (RMSEA) มีค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.08 ค่า Standardized Root Mean Square
Residual (SRMR) มีค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.07 สาหรับเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาความเที่ย งตรงเชิ ง
โครงสร้ าง พิ จารณาจากค่าสัมประสิท ธิ์องค์ป ระกอบมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (Hair&
et.al, 2010) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีค่าไม่เกิน 1 (Schumacker & Lomax, 2004)
และค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบคะแนนมาตรฐานควรสูงกว่า 0.30 (Tabachnick & Fidell, 2007)
การพิทกั ษ์ สิทธิ์และจรรยาบรรณในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการเก็บข้ อมูลจากพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงมีการทดลองในมนุษย์
ดัง นัน้ เพื่ อเป็ น การพิ ทัก ษ์ สิ ท ธิ์ และรัก ษาจรรยาบรรณในการวิจัย ผู้วิจัย ได้ ท าเรื่ องขออนุมัติ
โครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการทาวิจยั ที่สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและ
วิจยั (มศว) ก่อนเก็บข้ อมูล เลขที่ SWUEC-136/60E
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ผู้วิจยั ดาเนินการขอหนังสือแนะนาตัว และจดหมายขออนุญาตเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
สถาบัน วิจัย พฤติ กรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ นทรวิโรฒ เพื่ อติดต่อของความร่ วมมือกับ
บุคลากรของโรงพยาบาลที่กาหนดทาการศึกษา โดยรวบรวมข้ อมูลวิจยั จะทาการเก็บรวบรวมด้ วย
ตนเอง และผู้ช่วยนักวิจยั ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจยั มาแล้ ว
2. นาหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่กองเลขานุการประจา
คณะ เพื่อประสานขอความร่วมมือเก็บข้ อมูล แจกแบบสอบถาม และนัดหมาย วัน เวลา ในการมา
รับแบบสอบถามกลับคืน รวมทัง้ ประสานงานเพื่อหาผู้ประสานงานรวบรวมแบบสอบถามของแต่
ละโรงพยาบาลที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ในการติดต่อประสานงานการรวบรวมข้ อมูลของการวิจยั ครัง้ นี ้
การจัดกระทาข้ อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้ อมูล
ผู้วิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบในเครื่องมือวัดแต่ละชุด และใช้ ข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์มาดาเนินการวิเคราะห์ หลังจากนัน้ ทาการตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์
การให้ คะแนนสาหรับเครื่องมือแต่ละชุด และทาการตรวจสอบการกระจายของตัวแปรสังเกตว่ามี
การกระจายเป็ นโค้ งปกติ รายตัวแปรหรื อไม่ โดยใช้ โปรแกรม LISREL หากตัวแปรสังเกตมีก าร
กระจายไม่เป็ น โค้ งปกติจ ะทาการแปลงข้ อมูลให้ มีก ารกระจายเป็ นโค้ งปกติก่ อนนาไปวิเคราะห์
ข้ อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สาหรับ การวิจัย ครัง้ นี แ้ บ่ งการวิเคราะห์ ออกเป็ น 2 ตอน คือ 1) การวิเ คราะห์ ข้ อมูล
เบื ้องต้ น และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามวิจยั ซึ่งมีแนวทางในการวิเคราะห์และวิธีการ
ทางสถิติดงั นี ้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติบรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะ
ของกลุม่ ตัวอย่างและลักษณะของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป รายละเอียด
ประกอบด้ วย วิเคราะห์ ข้อมูลค่าสถิติพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่ าง ด้ วยสถิติบรรยาย ได้ แก่ ความถี่
ร้ อยละเพื่ออธิบายลักษณะของตัวอย่าง
2) วิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐานได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความ
โด่ง ของตัวแปรสังเกต ที่ ใช้ ในการพัฒ นาโมเดล เพื่ อลัก ษณะการแจกแจงของตัวแปร และค่า
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ความสัมพันธ์แต่ละตัวแปร จาแนกตามกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทราบถึงลักษณะความสัมพันธ์เบื ้องต้ น
ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามการวิจยั
3) ท าการทดสอบแบบจ าลองเพื่ อหาความสัมพัน ธ์โครงสร้ างเชิงเส้ น ด้ วยโปรแกรม
สาเร็จรูป LISREL ด้ วยวิธีการต่อไปนี ้
3.1) ก าหนดข้ อมูล จ าเพาะของแบบจ าลอง(Specification of the model)การ
วิเคราะห์ต รวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลสาเหตุของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมที่ ส่งผลต่อ
พฤติ ก รรมการดูแลเชิงวัฒ นธรรม เพื่ อศึกษาว่าตัวแปรใดที่ มีอิท ธิ พลทางตรงและทางอ้ อมต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม รูปแบบการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้ างเชิงเส้ นประกอบด้ วย
ตัว แปรสัง เกตทั ง้ หมด(Observed variables) โดยมี ข้ อตกลงเบื อ้ งต้ นของแบบจ าลองว่ า
ความสั ม พั น ธ์ ข องแบบจ าลองทั ง้ หมดเป็ นเส้ นตรง(Linear) เชิ ง บวก(Additive) และเป็ น
ความสัมพันธ์ทางเดียว(Recursive) ระหว่างตัวแปรภายนอก (Exogenous variable) และตัวแปร
ภายใน (Endogenous variable) ทัง้ นี เ้ นื่ องจากโมเดลที่ สร้ างขึน้ ไม่ซับ ซ้ อนและมีลัก ษณะเป็ น
ความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive) จะทาให้ โมเดลมีลกั ษณะเฉพาะ(Identified)
3.2) ระบุความเป็ นไปได้ ด้วยค่าเดียวของแบบจาลอง (Identification of the model)
โดยใช้ เงื่อนไขกฎT (t- rule) คือจานวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าจะต้ องน้ อยกว่าหรือเท่ากับจานวน
สมาชิกในเมทริ กซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกฏ T กล่าวว่าแบบ
จ าลอง จะระบุ ค่ า ได้ พอดี เ มื่ อ T น้ อยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ (1/2) (p+q) (p+q+1) และใช้ กฎ
ความสัม พัน ธ์ ท างเดี ย ว (Recursive rule) คือ df ต้ อ งมากกว่า 0 จึ งจะแสดงว่าจ านวนที่ ร้ ู ค่า
มากกว่าจานวนไม่ร้ ูคา่
4) ประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจาลอง (Paramation estimation from the model)
โดยวิธีประมาณค่าไลค์ฮดู สูงสุด (Maximum likelihood) ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลอง
(Goodness – for- fit Measures) เพื่ อศึก ษาภาพรวมของแบบจ าลองว่ากลมกลืน กับ ข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์ เพียงใด โดยใช้ ดชั นี ้ชี ้วัดความกลมกลืนต่อไปนี ้พิจารณาร่วมกัน ตามแนวคิดของแฮร์ และ
คณะ (Hair & et al, 2010) การประเมิ น ค่ า พารามิ เ ตอร์ ใ นโมเดล ผู้ วิ จั ย พิ จ ารณาจากค่ า
สัมประสิทธิ์มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคา่ ไม่เกิน 1
การทดสอบความกลมกลืนของโมเดล
ส่ วนที่ 1 การตรวจสอบความกลมกลืนเชิงสมบูรณ์ (Measure of absolute fit) เป็ นการ
ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานในการวิจยั โดยรวมทังรู
้ ปแบบ
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(Overall model fit)ค่าสถิติที่สาคัญ ที่ใ ช้ ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์ตาม
สมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีจานวน 5 ค่า โดยต้ องพิจารณาทัง้ 5 ค่าร่วมกันว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
สามารถจะยอมรับได้ หรือไม่ดงั รายละเอียดต่อไปนี ้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
1. ค่าสถิติไคสแควร์( Chi-Square Statistic) เป็ นค่าสถิติที่ทดสอบสมมติฐานว่าเมท
ริกซ์ความแปรปรวนร่วมประชากรแตกต่างจากเมริกซ์ความแปรปรวนร่วมที่ประมาณค่าจากโมเดล
สมมติฐานหรือไม่ ถ้ าค่าสถิติไคสแควร์ ไม่มีนยั สาคัญแสดงว่าเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมทัง้ สอง
ไม่แตกต่างกัน อย่ างมีนัย สาคัญ หมายความว่าโมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืน กับข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์ แต่เนื่องจากค่าสถิติไคสแควร์จากจานวนกลุม่ ตัวอย่างและข้ อตกลงเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการ
แจกแจงปกติ หลายตัวแปร (Multivariate normality) การพิจ ารณาค่าไคสแควร์ ที่ มีนัยสาคัญ จึง
ไม่ได้ หมายความว่าโมเดลที่ทดสอบได้ ไม่มีความกลมกลืนเสมอไป และถ้ าค่าสถิติไคสแควร์มีคา่ ต่า
มากหรื อยิ่งเข้ าใกล้ ศ ูน ย์มากเท่าใดแสดงว่าข้ อมูลโมเดลลิสเรลมีความสอดคล้ องกับ ข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์ (Hair & et al, 2010) มีเกณฑ์การพิจารณา 1) พิจารณาจากค่านัยสาคัญ(P-value) หาก
ค่า P-value มี ค่า มากกว่า 0.05 แสดงว่า ข้ อ มูล โมเดลลิ สเรลมี ค วามสอดคล้ อ งกับ ข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์ เพราะแสดงถึงการที่ข้อมูลโมเดลลิสเรลแตกต่างจากค่าสถิติไคสแควร์ มีค่าน้ อยกว่า 3
เท่า ของค่าองศาอิสระ (Hair & et al, 2010) ถือได้ ว่าข้ อมูลโมเดลลิสเรลมีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
2. ดัช นี ร ะดับ ความกลมกลื น GFI (Goodness-of-fit Index) พั ฒ นาขึ น้ เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ จ ากค่าไคสแควร์ ใ นการเปรี ย บเที ย บระดับ ความสอดคล้ องกลมกลื น กับ ข้ อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ ของโมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลซึ่งดัชนี GFI เป็ นอัตราส่วนของผลต่างระหว่างระหว่าง
ฟังก์ชนั ความกลมกลืนจากโมเดลก่อนปรับและหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชนั ความกลมกลืนก่อนปรับ
โมเดลโดยจะมีค่าตังแต่
้ 0 (Poor fit) ถึง 1.00 (Perfect Fit) โดยที่ ค่าที่เข้ าใกล้ 1 สูงจะบ่งบอกว่า
โมเดลมีความกลมกลืนสูง เกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีที่เกิน 0.9 เป็ นค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าโมเดล
มีความกลมกลืนสูง (Better fit) กล่าวคือโมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจั กษ์ (Hair & et
al, 2010)
3. ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกาลังสองเฉลี่ย (Root Mean Squared of
Approximation: RMSEA) บ่งถึงความไม่กลมกลืนระหว่างโมเดลกับเมริ กซ์ความแปรปรวนร่วม
ของประชากรซึ่งค่า RMSEA ที่มีความกลมกลืนสนิท(Close fit) คือค่า RMSEA ที่น้อยกว่า .05 มี
เกณฑ์การพิ จารณาค่า RMSEA ควรมีค่าน้ อยกว่า 0.08 เป็ น ค่าที่ ยอมรับได้ และค่าดังกล่าวเมื่อ
ผ่านการทดสอบ Closeness of Fit แล้ วควรจะไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ทังนี
้ ้ค่า RMSEA ที่ไม่
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เกิ น 0.10 แสดงว่ามีความกลมกลืน ดีถ้าไม่เกิ น 0.05 แสดงว่ามีความกลมกลืน ดีมากและถ้ ามี
ความกลมกลืนอย่างเด่นชัด (Outstanding fit) ต้ องมีคา่ ไม่เกิน 0.01
4. ดั ช นี ร ากของก าลั ง สองเฉลี่ ย ของเศษที่ เ หลื อ RMR (Root Mean Squared
Residuals) เป็ นดัชนีที่ใช้ เปรียบเทียบระดับความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของโมเดลสอง
โมเดลเฉพาะกรณี ที่ เ ป็ นการเปรี ย บเที ย บโดยใช้ ข้ อมูล ชุ ด เดี ย วกัน ดัช นี RMR (Root Mean
Squared residuals) จะบอกขนาดของเศษที่ เหลือโดยเฉลี่ย จากการเปรี ย บเที ย บระดับ ความ
กลมกลืนของโมเดลสองโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และจะใช้ ได้ ดีเมื่อตัวแปรภายนอกและตัวแปร
สังเกตได้ เป็ นตัวแปรมาตรฐาน( standardized RMR)มีเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนี RMR ควรมีค่า
น้ อยกว่า 0.05 เป็ นค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ สงู
5. ดัชนี SRMR (Standard Root Mean Squared Residuals) เป็ นค่าเฉลี่ยของค่าที่
เหลือที่อยู่ในรูปของคะแนนมาตรฐานโดยจะแปรค่าอยู่ในช่ วง 0-1 มีเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนี
SRMR ควรมีค่าน้ อยกว่า 0.05 เป็ นค่าที่ยอมรับได้ แสดงดว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ สงู
ส่ วน ที่ 2 ก ารวั ด ความ กล ม ก ลื น เชิ งเป รี ยบ เที ย บ ( Incrementl fit measure or
comparative fit index) เป็ นดัชนีที่ใช้ เปรี ยบเทียบโมเดลการวิจัย (Purposed model) ว่ามีความ
กลมกลืนสูงกว่าโมเดลอิสระ (Null Model) มากน้ อยเพียงใดดัชนีในกลุม่ นี ้ ได้ แก่
1. ค่าดัชนีความสอดคล้ องแบบค่าการกระจายปกติ (Normed fit index: NFI) เป็ น
ค่าอัตราส่วนระหว่างค่าส่วนต่างระหว่างค่าไคสแควร์ของแบบจาลองจากข้ อมูลเชิงประจัก ษ์ กบั ค่า
ไคสแควร์ของแบบจาลองสมมติฐาน (Null model) กับค่าไคสแควร์ของแบบจาลองสมมติฐาน โดย
ค่าที่คานวณได้ จะมีคา่ อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 มีเกณฑ์การพิจารณาค่าNFI ที่เข้ าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดล
ลิสเรลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มากกว่า แบบจาลอง สมมติฐานและค่า NFI ที่มีค่า
เกิน 0.90 แสดงว่าโมเดลลิสเรลมีความกลมกลืนดี
2. ค่าดัช นี ค วามสอดคล้ องแบบค่าการกระจายไม่ป กติ (Non-normed fit Index:
NNFI) เป็ นดัชนีที่ป รับวิธีการค านวนจากแนวคิดการหาค่า NFI มาด้ วยการนาค่าองศาอิสระมา
ประกอบการคานวณค่าที่คานวณได้ จะมีค่ามากว่า 0 มีเกณฑ์การพิ จารณาค่า NNFI ที่เข้ าใกล้ 1
แสดงว่า แบบจ าลองที่ ส ร้ างขึน้ มี ค วามกลมกลื น กับ ข้ อ มูล เชิ งประจัก ษ์ มากกว่าแบบจ าลอง
สมมติฐานเช่นเดียวกับค่า NFI โดยค่าที่เกินกว่า 0.90 แสดงว่ามีความกลมกลืนดี
3. ค่าดัชนีความสอดคล้ องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เป็ นดัชนี
เชิ งเปรี ยบเที ย บที่ พัฒนาขึ ้นโดยเบนท์ เลอร์ โดยปรับ ปรุงมาจากค่า NFI เช่น เดีย วกัน แต่เหมาะ
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ส าหรั บ ข้ อมู ล การกระจายของค่ า ไค -สแควร์ ที่ ไม่ มี ค่ า กลาง (Noncentral Chi-Square
Distribution) ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ยิ่งค่าเข้ าใกล้ 1 ก็ยิ่งแสดงว่าโมเดลการวิจัยมีความกลมกลืน
ดีกว่าโมเดลอิสระ มีเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีที่เกิน 0.9 เป็ นค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าแบบจาลอง
การวิจยั ที่สร้ างขึ ้นมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มากกว่าแบบจาลองสมมติฐาน
ส่ วนที่ 3 การวัดความประหยัดของโมเดล (Parsimonious fit measure) ซึ่งเป็ นการวัด
ระดับความกลมกลืนของโมเดลกับจานวนเส้ นทางที่โมเดลต้ องการน้ อยที่สดุ ภายใต้ ระดับกลมกลืน
(Level of fit) ดังกล่าวโดยที่มีความประหยัดจะเป็ นโมเดลที่มีจานวนเส้ นทางน้ อยที่สดุ ในขณะที่
อานาจการอธิบายปรากฎการณ์ดงั กล่าวของตัวแปรอิสระไม่เปลี่ยนแปลงภาวะจานวนเส้ นทางที่
มากเกินความจาเป็ น(Overfitting) จึงเป็ นการแสดงว่าโมเดลการวิจยั มีจานวนเส้ นทางที่มากเกินไป
ซึ่งในทางปฏิ บัติ Parsimonious fit measure จะเหมื อนกับ Adjusted R2 ในการวิเ คราะห์ ก าร
ถดถอยแต่อ ย่ างไรก็ ต ามหากมี ส ถิ ติท ดสอบที่ ห าได้ จ ากการวัด ครัง้ นี ก้ ็ ค วรใช้ ความรู้ สึก และ
วิจารณญาณของผู้วิจัยในการตัดสินใจว่าจานวนเส้ นทางเท่าไรจึงจะเพียงพอในการอธิบายและ
ถูกต้ องตามหลักความเป็ นจริงสถิติที่ใช้ วดั ความประหยัดของโมเดล ได้ แก่
1. ดัช นี AGFI (Adjusted Goodness – of Fit Index) เป็ น การน าเอาดัช นี GFI มา
ปรับ แก้ โดยค านึงถึ งขนาดของชัน้ ความเป็ น อิสระที่ รวมทัง้ จ านวนตัวแปรและขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีที่เกิน 0.9 เป็ นค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าโมเดลมีความประหยัด
2. ดั ช นี PFI (Parsimonious Fit Index) เป็ น ก ารน าเอาดั ช นี NFI ม าป รั บ แ ก้
(Modification) โดยการนาเอาชันความเป็
้
นอิสระมาคานวณด้ วย มีเกณฑ์การพิจารณาดัชนี PFI ที่
ดี ค วรมี ค่ าสูงและใช้ ส าหรั บ เปรี ย บเที ย บโมเดลการวิ จัย หลายๆ โมเดลกับ โมเดลทางเลื อ ก
(Alternative Model) หรือเปรียบเทียบโมเดลสมมติฐานก่อนและหลังการตบแต่ง
การรายงานดัชนีความกลมกลืน
แฮร์และคณะ(Hair & et al, 2010) ได้ แนะนาเกี่ยวกับการรายงานดัชนีความกลมกลืนว่า
ควรรายงานดัชนีต่างๆที่ชีว้ ดั ความกลมกลืน ของข้ อมูลที่ โมเดลสร้ างขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษณ์
ประมาณ 3 ถึง 4 ดัชนี ก็เพี ยงพอเพื่อพิ จารณาว่าข้ อมูลที่ โมเดลสร้ างขึน้ กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มี
ความสอดคล้ องกันหรื อไม่โดยต้ องรายงานค่างไคสแควร์ และค่าองศาอิสระ (Degree of freedm)
เป็ นหลักพร้ อมกับรายงานดัชนีแสดงความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์(Absolute Fix Index) ซึ่งที่ใช้ กนั
โดยทั่วไปประกอบด้ วยค่าไคสแควร์ ค่า GFI ค่า AGFI ค่า RMR ค่าRMSEA และดัชนีแสดงความ
กลมกลื น ส่วนเพิ่ ม หรื อดัช นี แสดงความกลมกลื น เชิ งเปรี ย บเที ย บ(Incremental Fix Index or
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Comparative Fit Index) อย่ างน้ อยกลุ่ม ละ 1 ดัช นี ซึ่งที่ ใช้ กัน โดยทั่วไป ประกอบด้ วยค่าไคส์
แควร์ พร้ อมค่าองศาอิส ระค่า GFI ค่า RMSEA ค่า NNFI ค่า CFI ทัง้ นี จ้ ะพิ จ ารณาตามความ
เหมาะสมในการปรั บ โดมเดล และการวิ เ คราะห์ ผ ลอี ก ครั ง้ หากผู้วิ จัย จ าเป็ นต้ องปรั บ แก้
(Modification Index) ซึ่งรายงานให้ ผ้ วู ิจยั ทราบเกี่ยวกับการเพิ่มการประมาณค่าพารามิเตอร์ตวั ใด
หรื อการพิจารณาว่าควรตัดพารามิเตอร์บางตัวไปเพื่อให้ โมเดลมีความกลมกลืนมากขึ ้นพร้ อมทัง้
อาจพิจ ารณาความสมเหตุสมผลทางทฤษฎีที่ ใช้ เป็ นพื น้ ฐานของงานวิจัย นีป้ ระกอบกัน ก่อนที่
ผู้วิจยั นาโมเดลไปอธิบายเพื่อแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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การวิจยั ในระยะที่ 2
โปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยการเรี ย นรู้จากประสบการณ์ ที่มีต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
การวิ จัย ในระยะที่ 2 นี ใ้ ช้ รูป แบบการวิจัย กึ่ งทดลอง โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ที่มี
ต่อพฤติ ก รรมการดูแลเชิ งวัฒนธรรมของพยาบาลวิช าชี พ และเพื่ อเปรี ยบเที ยบสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมเสริมสร้ าง
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิ คการเรี ย นรู้จากประสบการณ์ และกลุ่มควบคุมที่ได้ รับ การ
พัฒนาบุคลากรตามปกติจากหน่วยงานโดยมีขนตอนการวิ
ั้
จยั ดังนี ้
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง: ประชากรคือ พยาบาลวิช าชี พที่ โรงพยาบาลเอกชนที่ มี
นโยบายรับ ลูก ค้ าต่างชาติ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครขนาดกลุ่ม ตัวอย่ างผ่านการค านวณด้ ว ย
โปรแกรม G* power 3.1 เลือกขนาดอิทธิพลปานกลาง (Effect size = 0.50) อานาจการทดสอบ
เท่ากับ 0.80 สาหรับ สถิ ติ MANOVA with repeated measure พบว่าใช้ ขนาดกลุ่ม ตัวอย่ างที่
เหมาะสมจากการค านวณ ด้ วยโปรแกรมจ านวน 42 คน ซึ่ ง สุ่ม เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยมีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป โดยมีประสบการณ์ทางานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอย่างน้ อย
1 ปี เป็ นโรงพยาบาลที่ยิน ยอมให้ ความร่วมมือเก็บข้ อมูลการทดลองงานวิจัยระยะที่ 2 แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่ างเป็ น กลุ่มทดลองและเป็ น กลุ่มควบคุมโดยก าหนดจ านวนพยาบาลวิช าชี พที่ เป็ น กลุ่ม
ทดลอง 21 คน และกลุม่ ควบคุมจานวน 21 คน และกลุม่ ตัวอย่างยินยอมเข้ าร่วมโปรแกรม
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การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในระยะที่ 2 แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ เครื่องมือที่ใช้ ในการ
วัดตัวแปร และเครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวัดตัวแปร
เครื่องมือที่ใช้ ในการวัดตัวแปรในการวิจยั ระยะที่ 2 นี ้ประกอบด้ วย
1) แบบวัดพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
2) แบบวัดสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
3) แบบวัดเจตคติตอ่ การพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง
ลัก ษณะของเครื่ องมือที่ ใช้ ในการทดลอง เป็ น โปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมด้ วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาล
วิชาชีพ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ ้นโดยประยุกต์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องสรุปได้ ว่าโปรแกรมการฝึ กอบรม
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมใช้ แนวคิดของคอมพินฮา- บาโคท (2002) และ แนวคิดการเรียนรู้จ าก
ประสบการณ์ (Kolb, 1984) เทคนิ ควิธีสอนที่ ใ ช้ มากได้ แก่ บรรยาย สื่อวีดีโอทัศน์ สะท้ อนคิด
สนทนากลุม่ บทบาทสมมติ ส่วนเทคนิควิธีสอนที่ใช้ น้อยได้ แก่ เล่นเกมส์ กรณีศกึ ษา ฝึ กปฏิบัติใน
งาน เนื อ้ หาเกี่ ย วกับ สมรรถะเชิ งวัฒ นธรรมของพยาบาลที่ ดูแลผู้ป่วยต่างวัฒ นธรรม เพื่ อ ให้
พยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมสอดคล้ องกับความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิตของผู้ป่วย
ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ความหมายของวัฒนธรรมครัง้ นี ้ หมายถึง การปฏิบัติตามหลั กทางศาสนา
วิถีชีวิต ประเพณีที่เกี่ยวกับสุขภาพ การรักษาพืน้ บ้ าน ซึ่งทาให้ พยาบาลเข้ าใจในความคิด ความ
เชื่อค่านิยมของผู้ใช้ บริ การด้ านสุขภาพและปั จจัยที่อาจมีผลต่อสุขภาพ ในการพัฒนาโปรแกรม
ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง มีหลายแนวคิด นามาสร้ างโปรแกรม
เพื่ อ พัฒ นาสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม ทัง้ 5 องค์ ป ระกอบ โดยใช้ เทคนิ ค การเรี ย นรู้ แบบเน้ น
ประสบการณ์ (Experiential Learning)แล้ ว ร่วมกับ การใช้ ข้อมูลจากงานวิจัย ระยะที่ 1 พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญที่สดุ คือ สมรรถนะด้ า นวัฒนธรรม
ดังนัน้ โปรแกรมการทดลองนี ้พัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม โดยนาแนวคิด
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ทฤษฎีเ อกสารวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ องมาเป็ น กรอบในการประยกุต์ใ ห้ เกิ ดกระบวนการเรี ย นรู้
แนวคิดทฤษฎีนามาใช้ บูรณาการได้ แก่ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม(Bloom, 1956) เพื่อให้ ผ้ เู รียน
เกิดการเรี ยนรู้ต ามระดับลาดับขันเป็
้ นกระบวนการที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนกระบวนการรู้คิดและ
พฤติกรรมต่อไป 2) เทคนิคการเรียนรู้แบบเน้ นประสบการณ์ (Experiential Learning) ของโคลบ์
(1984) 3) แนวคิ ด สมรรถนะทางวัฒ นธรรมของบริ ก ารดูแ ลทางสุข ภาพแคมพิ น ฮา – บาโค
(Joseph campinha – Bacote, 2002) เพื่อมุ่งหมายให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ความคิด ความเชื่อ
พฤติกรรม และความปรารถนาเป็ นผู้ที่มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
โดยมี นิ ย ามของ พฤติ ก รรมการดู แ ลเชิงวัฒ นธรรม ว่า หมายถึ ง การกระท าของบุค คลที่
แสดงออกโดยการให้ ความช่วยเหลือ สนับสนุน อานวยความสะดวก ตอบสนองความต้ องการให้
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้ป่ วยแต่ละบุคคล และยังคงดารงรัก ษา ประนี ประนอมต่อรองให้
ผู้ป่วยมีการปรับพฤติกรรมการดูแลให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้ป่วย สนับสนุนให้ มี
การปรับเปลี่ยนโครงสร้ างให้ การดูแลผู้ป่วยสอดคล้ องกับวัฒนธรรม เพื่อธารงไว้ ซึ่งการมีสขุ ภาวะที่
ดีของผู้ป่ วย หรื อให้ ผู้ป่ วยสามารถเผชิ ญ กับ ความเจ็ บ ป่ วย ความพิ ก ารหรื อ ความตาย อย่ าง
เหมาะสมสอดคล้ องกับความเชื่อและวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของผู้ป่วย
การพั ฒนากิจกรรมในโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม
ด้ วยเทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์ ท่ มี ีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
ในการพัฒนาโปรแกรมผู้วิจัยนาหลายแนวคิดทฤษฎีมาบูรณาการออกแบบ
กิจกรรม ดังนี ้โดยในการปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละครัง้ ผู้วิจยั นาเทคนิคการเรียนรู้แบบเน้ นประสบการณ์
ของโคลบ์ (Kolb, 1984) มาพั ฒ นาเกิ ด การเรี ย นรู้ สิ่ งใหม่โดยผู้วิ จัย และผู้ช่ ว ยผู้วิจั ย จะน า
กระบวนการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ ครบ 4ขันตอนเป็
้
นวงจร 1) กิจกรรมขัน้ การเรีย นรู้ที่ 1 การ
ปฏิบัติ เพื่อสั่งสมประสบการณ์ 2) กิ จกรรมขัน้ การเรี ย นรู้ ที่ 2 การสะท้ อนคิดจากการสังเกต 3)
กิจกรรมขันการเรี
้
ยนรู้ที่ 3 การสร้ างความคิดรวบยอด 4) กิจกรรมขันการเรี
้
ยนรู้ที่ 4 การทดลอง/
ประยุกต์ใช้ จะเห็นว่าในแต่ละครัง้ ที่ทากิจกรรมจะต้ องนาวรจรมาใช้ ในการเรียนรู้ทุกขันตอน
้
และ
ใช้ กิจกรรมต่างๆ ดังตารางที่ 5 เป็ น วิธีการให้ เกิดการการเรี ยนรู้ ซึ่งนาทฤษฎีการเรีย นรู้ของบลูม
(Bloom, 1956) มาใช้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้ความเข้ าใจนาไปใช้ ปฎิบัติสอดคล้ องกับระดับการ
เรียนรู้ด้านพุทธิพิสยั ของผู้เข้ าร่วมกิจกรรมซึ่งแบ่งเป็ น 6 ระดับ คือ 1) ความจา 2) ความเข้ าใจ 3)
ประยุก ต์ 4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) การประเมิน ค่า โดยในแต่ละขัน้ ตอน ผู้วิจัย น า
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง มากาหนดตัวแปรเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา
โดยผู้วิจัย เลื อกใช้ แ นวคิ ด สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม น าแนวคิ ด มาพัฒ นาโปรแกรมที่ ได้ จ าก
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การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุจากการศึกษาในระยะที่ 1 ซึ่งหากผู้เรี ยนเข้ าร่วมในการฝึ ก อบรม จะ
ส่งผลต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพทาให้
ผู้ป่วยได้ รับการดูแลอย่างมีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย พึงพอใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ตาราง 5 สรุปการใช้ เทคนิควิธีสอนกิจกรรมที่นาพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
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ขัน้ ที่ 2 สร้ างกรอบกิจกรรมในโปรแกรมที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ในครั ง้ นีแ้ บ่ ง
ออกเป็ น 3 ระยะ คือ
1 ระยะเตรียมการทดลอง โดยดาเนินการ
1) การจัดเตรี ยมความพร้ อมของสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ วิทยากร ใบงาน
และเอกสารที่ใช้ ประกอบการสอน
2) กลุ่มตัวอย่าง เป็ นพยาบาลวิชาชีพ ที่ทางานในโรงพยาบาลเอกชนที่มี
นโยบายบริการลูกค้ าต่างชาติจานวน 2 กลุม่ รวมกลุม่ ตัวอย่าง 42 คน ให้ ทาแบบวัดพฤติกรรมการ
ดูแลเชิงวัฒนธรรม สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม และเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม (pretest)
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2. ระยะทดลอง กลุ่มตัวอย่ างแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองได้ รับ
โปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมด้ วยการเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ เ พื่ อ พั ฒ นา
พฤติ ก รรมการดูแลเชิ งวัฒนธรรม ของพยาบาลวิช าชี พ โดยใช้ แนวคิดของคอมพิ น ฮา- บาโคท
(2002) ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม เพื่ อให้ ผ้ ปู ่ วยลดความรู้สึกอคติลาเอียง ความไม่เสมอภาคในการ
ได้ รับการดูแลอย่างมีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย โดยผู้วิจัยใช้ เทคนิควิธีสอนดังนี ้ ได้ แก่ บรรยาย สื่อวีดีโอ
ทัศน์ สะท้ อนคิด สนทนากลุ่ม บทบาทสมมติ สถานการณ์จาลองเสมือนจริง กรณีศึกษา ฝึ กปฏิบัติ
ในงาน ใช้ ตวั แบบ ฝึ กปฎิบัติงาน เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ดังนี ้ 1) ตระหนักรู้ทาง
วัฒนธรรม 2) ความรู้ทางวัฒนธรรม 3)ทักษะทางวัฒนธรรม 4) การเผชิญทางวัฒนธรรม 5) ความ
ปรารถนาทางวัฒนธรรม โดยใช้ ระยะเวลาทากิจกรรม 5 ครัง้ ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ติดตามผล 1
เดือนหลังจากเสร็จกิจกรรม โดยกลุ่มทดลองเข้ าร่วมโปรแกรม กลุ่มควบคุมปฏิบัติงานตามปกติ
โดยผู้วิจยั ประสานงานกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมกาหนดเริ่มกิจกรรมดังนี ้ 1. วิทยากรสร้ าง
ความคุ้นเคยโดยแนะน าตนเองและให้ สมาชิกแนะน าตนเองและให้ ทากิจกรรมจัดแบ่ งกลุ่ม 2.
วิทยากรบอกบทบาทหน้ าที่ผ้ เู รียนในการร่วมกิจกรรมแจกตาราง เอกสารและชี ้แจงตาราง กาหนด
วันเวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
3. ระยะติ ด ตามผล วัด ข้ อ มูล ตัว แปรทัง้ 2 กลุ่ม หลัง เสร็ จ สิ น้ การใช้
โปรแกรมฝึ ก อบรมคื อแบบวัด สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมและพฤติก รรมการดูแลเชิ งวัฒ นธรรม
หลังจากจบโปรแกรมฝึ กอบรมแล้ ว 1 เดือน
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ สร้ างกิจกรรมในโปรแกรม
โครงสร้ างเนื ้อหาโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยการเรียนรู้
จากประสบการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมแบ่งออกเป็ น 10 สัปดาห์ จานวน 6 ครัง้
รู ป แบบกิ จ กรรมเป็ น การเรี ย นรู้ การเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ า นวัฒ นธรรมด้ ว ยการเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ ประกอบด้ วยความตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรม ความสามารถในการประยุกต์ความรู้
ทางวัฒนธรรม ความสามารถในการประเมิน ด้ านวัฒ นธรรม การติดต่อสื่อสารทางวัฒนธรรม
ความปรารถนาทางวัฒนธรรม ของ แคมพินฮา – บาโคท (Joseph campinha – Bacote. 2002)
โดยใช้ กระบวนการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
1) การปฏิบัติเพื่อสัง่ สม
ประสบการณ์ 2) การสะท้ อนคิ ดจากการสังเกต 3) การสร้ างความคิดรวบยอด 4) การทดลอง/
ประยุกต์ใช้ ความรู้ กิจกรรมมีทงั ้ หมด 6 ครัง้ ได้ แก่ ครัง้ ที่ 1 แนะนาตนเอง แนะนาโปรแกรมและ
กระบวนการดาเนินกิจกรรม ซึ่งผู้เข้ าร่วมโปรแกรมควรให้ ความร่วมมือเข้ าร่วมโปรแกรมครบทุกครัง้
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ขั น้ ตอนการด าเนิ น กิ จ กรรมโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมด้ วยการเรียนรู้ จากประสบการณ์ ท่ ีมีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ใน
แต่ ละครัง้ มี 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การปฏิบัติเพื่ อสั่งสมประสบการณ์ (Concrete experience)
ใช้ เวลา 30 นาที เป็ น ช่ ว งที่ ใ ห้ ผู้เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบอกเล่า เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ จริ งตา มที่ ต น
ประสบการณ์ ที่ เคยประสบ หรื อให้ ผ้ เู ข้ าไปอยู่ในเหตุการณ์ ที่ ต้องการมีประสบการณ์ โดยตรงที่
เกิดขึ ้นใหม่ เน้ นที่ความรู้สกึ บุคลลที่ต้องการเรียนรู้ ซึ่งผู้เข้ าร่วมกิจกรรมจะได้ รับประสบการณ์จาก
การลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ผ้ สู อนกาหนดไว้ กิจกรรมอาจเป็ นการทดลอง การอ่า น การดูวีดีทัศน์
การฟั งเรื่ องราว การพูด คุย สนทนา การท างานกลุ่ม เกมส์ บทบาทสมมติ สถานการณ์ จ าลอง
เงื่อนไขสาคัญคือผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีบทบาทหลักในการทากิจกรรม
ขัน้ ตอนที่ 2 การสะท้ อนคิ ดจากการสังเกต (Reflective observation) ใช้
เวลา 15 นาที เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมุง่ ที่จะทาความเข้ าใจในความหมายของประสบการณ์ที่
ได้ รับและนามาพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น และความรู้สกึ ของ
ตนเองจากประสบการณ์ ใ นการปฏิ บัติ กิ จ กรรมและแลกเปลี่ย นกับ สมาชิ ก ในกลุ่ม ผู้เ ข้ าร่ วม
กิจกรรมจะได้ เรียนรู้ที่กว้ างขวางขึ ้น และผลของการสะท้ อนความคิดเห็น หรือการอภิปรายทาให้ ได้
แนวคิดหรือข้ อสรุป
ขัน้ ตอนที่ 3 การสร้ างความคิดรวบยอด (Abstract conceptualization) ใช้
เวลา 10 นาที เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมนาประสบการณ์ที่ได้ จากการสังเกตที่พิจารณาเชิง
เหตุผลอย่างรอบคอบแล้ ว นาสรุปรวมหลักการต่างๆของตนเอง ซึ่งผู้วิจยั อาจใช้ คาถามกระตุ้นให้
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมให้ ช่วยกันสรุปข้ อคิดเห็น สรุปผลการเรียนรู้
ขัน้ ตอนที่ 4 การทดลอง/ประยุกต์ใช้ ความรู้ (Active experimentation) ใช้
เวลา 10 นาที เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมนาแนวคิดและหลักการต่างๆที่สรุปได้ แล้ วไปใช้ ใน
การทดลองปฏิบตั ิจริง เพื่อแก้ ปัญหาและเกิดเป็ นการเรียนรู้สิ่งใหม่ตอ่ ไป
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ขัน้ ที่ 4 การตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ
ภายหลังจากพัฒนาโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมโดยการ
เรี ยนรู้จากประสบการณ์ร่วมกับ การพัฒนาเจตคติต่อการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมเสร็จแล้ ว ได้
ดาเนินการปรับปรุงคุณ ภาพเครื่ องมือทดลอง โดยให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิรวม 5 ท่าน ตรวจแก้ ไขพร้ อม
พิ จ ารณาความเหมาะสม ความสอดคล้ องเนื อ้ หา วัตถุป ระสงค์ วิธีก ารดาเนิ น และรูป แบบมา
ปรับปรุงแก้ ไขให้ สมบูรณ์ขึ ้น และนาแผนการจัดกิจกรรมมาบางส่วนไปทดสอบกับกลุ่ มตัวอย่าง

136
ขนาดเล็กที่มีความใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างที่ทาการศึกษา โดยใช้ พยาบาลวิชาชีพจานวน 5 คน
ทดสอบความเข้ าใจในเบื ้องต้ น และปรับปรุงแก้ ไขให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขันตอน
้
โดยแบ่งเป็ น 2 ระยะดังนี ้
1. ระยะเตรียมการก่อนการทดลอง ใช้ ระยะเวลา 1 เดือน
1.1 ผู้วิ จัย ท าหนัง สื อ ขออนุญ าตจากสถาบั น วิ จัย พฤติ ก รรมศาสตร์ ติ ด ต่ อ
ประสานงานและขอความร่ วมมือ จากโรงพยาบาลที่ เลื อ กไว้ เป็ น กลุ่ม ตัวอย่ าง เพื่ อขอความ
อนุเคราะห์ในการทาวิจยั และขอใช้ สถานที่ รวมทังด
้ าเนินการเพื่อขออนุญาตทาวิจยั ในมนุษย์เลขที่
SWUEC-136/60E
1.2 ติดต่อประสานงานกับผู้อานวยการโรงพยาบาลพยาบาลหรือหัวหน้ าฝ่ ายการ
ฝึ กอบรม หัวหน้ าแผนกทรัพยากร เพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์รายละเอียด ขันตอนในการท
้
าการวิจัย
อธิบายกิจกรรมของโปรแกรม ระยะเวลา ประโยชน์ที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมโครงการ เพื่อขอความ
ร่วมมือในการดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.3 ผู้วิจัยร่วมกับฝ่ ายทรัพยกรบุคคและหัวหน้ าฝ่ ายการฝึ กอบรมพยาบาล เพื่อ
ประสานกับ หัวหน้ าแผนก ขออนุญ าตให้ พยาบาลที่ คดั เลือกตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ จัดตาราง
ทางานให้ พยาบาลที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างเข้ าร่วมโปรแกรมได้
1.4 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
2. ระยะเวลาดาเนินการทดลอง ใช้ ระยะเวลา 3 เดือน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะดังนี ้
2.1 ระยะเก็บข้ อมูลพืน้ ฐาน เป็ นระยะที่ผ้ วู ิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลตัวแปรตามของ
กลุม่ ตัวอย่างซึ่งจะดาเนินก่อนการใช้ โปรแกรมพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
โดยการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ ที่ มีต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยเชิงวัฒนธรรม เป็ นระยะเวลา 1
สัปดาห์ ตัวแปรที่ ต้องเก็บข้ อมูลก่อนทดลองประกอบด้ วย เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
และตัวแปรตามได้ แก่ สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม และพฤติกรรมดูแลเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานก่อนเริ่มการทดลอง ในระยะนีผ้ ้ วู ิจยั เก็บข้ อมูลทังในกลุ
้
ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
2.2 ระยะเวลาดาเนินการทดลอง เป็ นระยะที่ผ้ วู ิจัยให้ พยาบาลในกลุ่มทดลอง
เข้ าร่วมโปรแกรม เป็ นระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยการทากิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ๆ ละประมาณ
120 - 180 นาที จานวน 5 ครัง้ และกิจกรรมครัง้ ที่ 5 ห่างจากครัง้ ที่ 4 2 สัปดาห์ และติดตามผล
Follow up หลังจากสิ ้นสุด โปรแกรม จัดกิจกรรมในวัน พุธเวลา 13.00 -15.00 น. ระหว่าง เดือน
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มิถุน ายน 2562 - สิงหาคม 2562 ในระยะนี ก้ ลุ่มทดลองจะได้ เข้ าร่วมกิ จ กรรมตามโปรแกรม
เสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ มีตอ่ พฤติกรรมการดูแลเชิง
วัฒนธรรม สาหรับกลุม่ ควบคุมจะได้ รับโปรแกรมการอบรมการพัฒนาบุคลากรตามปกติ
3. ระยะติ ด ตามผล เป็ น ระยะที่ ใ ห้ กลุ่ม ตัว อย่ า งยุติ ก ารใช้ โปรแกรมเสริ ม สร้ าง
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
และทาการวัดข้ อมูลตัวแปร ประกอบด้ วย สมรรรถนะเชิงวัฒนธรรม และ พฤติกรรมการดูแลเชิง
วัฒนธรรม ภายหลังจากจบโปรแกรมแล้ ว 1 เดือน ใช้ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งดาเนินการทัง้ ในกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม
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แบบแผนการทดลอง
แบบแผนการทดลองในการวิจัย นี ค้ ือ เป็ น การวิจัย กึ่ งทดลอง ที่ มี แบบแผน แบบ
แผนการวิจัยมีการวัด ก่ อน- หลัง (Pretest - Posttest Follow up Design) โดยให้ ก ลุ่มตัวอย่าง
สมัค รเข้ าร่ ว มโปรแกรมด้ วยความสมัค รใจ แบ่ งเป็ น กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม เพื่ อให้ มี
คุณสมบัติคล้ ายคลึงกัน และมีการวัดตัวแปรตาม 3 ครัง้ คือวัดก่อนการทดลอง วัดหลังการทดลอง
สิ ้นสุดทันที และวัดหลังการทดลอง 1เดือน โดยมีตวั แปรที่ศกึ ษา ดังนี ้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ตัวแปรจัดกระท า คือการได้ รับ /
ไม่ได้ รับโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตอ่ พฤติกรรม
การดูแลเชิงวัฒนธรรม
2. ตัว แปรตาม (Dependent variable) ได้ แ ก่ สมรรถนะด้ า นวัฒ นธรรมของ
พยาบาล พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาล

138
ตาราง 7 สรุปการทดลองวัดผลการได้ โปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมโดยการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตอ่ พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
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การพิทกั ษ์ สิทธ์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั แนะนากับกลุ่มตัวอย่าง พร้ อมทังชี
้ ้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัยให้
กลุ่มตัวอย่างทราบ คายินยอมเข้ าร่วมการวิจยั ขึ ้นอยู่กับความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง ข้ อมูลที่
ได้ รับจากการวิจยั จะถูกนาเสนอในภาพรวม ไม่ระบุชื่อกลุ่มตัอย่าง และจะนาไปใช้ ประโยชน์เฉพาะ
สาหรับการวิจัยและงานวิชาการเท่านัน้ หากกลุ่มตัวอย่างไม่ยินดีเข้ าร่วมวิจัยสามารถยกเลิกได้
ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทังสิ
้ ้น
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การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปและลักษณะพื ้นฐานของตัวแปร วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้ แก่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสยั และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
2. ตรวจสอบการแจกแจงปกติ โดยใช้ ความเบ้ ความโด่ง และสถิ ติ KolmogorovSmirrov Test
3. ตรวจสอบความเท่ากันของเมทริ กซ์ ความแปรปรวน-แปรปรวนร่วมของตัวแปร โดยใช้
สถิติ(BOX’s M) เพื่อตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการใช้ สถิติ MANCOVA และตรวจสอบความ
เท่ากันของแต่ละตัวแปรด้ วตามด้ วยวิธี Levene’s Test
4. ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ การวิเคราะห์
4.1 ความแปรปรวนร่วมพหุคณ
ู แบบทางเดียว (MANCOVA)
4.2 ความแปรปรวนร่ ว มหลายตัว แปรแบบทางเดี ย วมี ก ารวัด ซ า้ ( Repeated
Measure ANOVA)

140

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
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การวิจัยเรื่ อง อิทธิพลเชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมด้ วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน นานาชาติ เขตกรุงเทพมหานคร ในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั พหุวิธีดาเนินการ
2 ระยะกล่าวคือ การวิจัยระยะที่ 1 มีจดุ มุง่ หมายเพื่อพัฒนาแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
และค้ นหาขนาดอิทธิพลของปั จจัยเชิงสาเหตุที่สาคัญต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรม
การดูแลเชิ งวัฒ นธรรม ผู้วิจัย ได้ ดาเนิ น การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่ อตอบสมมติฐ านการวิจัย โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบจาลองสมการโครงสร้ าง(Structure Equation Model, SEM)
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรม LISREL พร้ อมกับได้ ดาเนินการตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
ของการวิเคราะห์ทางสถิติ การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 3 ตอนสาคัญ ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถิติพืน้ ฐานของตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบแบบจาลองเชิงสาเหตุฯ
การวิจัยระยะที่สอง เป็ นการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมด้ วยการเรียนรู้ จากประสบการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาล
วิช าชี พ ในการวิจัยระยะที่ 2 นีม้ ีวัตถุป ระสงค์เพื่ อทดสอบประสิท ธิผลของโปรแกรมเสริ มสร้ าง
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรี ย นรู้จากประสบการณ์ ที่มีต่อพฤติก รรมการดูแลเชิ ง
วัฒ นธรรม ระหว่างพยาบาลวิชาชี พที่ ได้ รับ การฝึ ก อบรมและไม่ได้ รับ การฝึ ก อบรม ซึ่งตัวแปร
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมที่เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุได้ มาจากการวิจยั ระยะที่ 1 ว่ามีผลต่อพฤติกรรม
การดูแลเชิงวัฒนธรรมหรื อไม่ ระหว่างพยาบาลที่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมกับพยาบาลที่ไม่ได้ เข้ าร่วม
โปรแกรม ซึ่งมีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 3 ตอนสาคัญ ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถิติพื ้นฐานของตัวแปร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

141
ผลการวิจยั ระยะที่ 1
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัย
กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ ในการแปลผล ดังต่อไปนี ้
ตาราง 8 สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
พยาบาลวิชาชีพ จานวน 451 คน เป็ นพยาบาลเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็ นหญิง 444
คน (ร้ อยละ 98.4) เป็ นชาย 7 คน (ร้ อยละ 1.6) ส่วนใหญ่ เป็ น พยาบาลอายุ 20-30 ปี มากที่สุด
รองลงมาอายุ 31-40 ปี อายุ 41 – 50 ปี และอายุ 51- 60 ปี ตามลาดับ โดยมีพยาบาลอายุ 20 -30
ปี่ จานวน 232 คน (ร้ อยละ 51.4) อายุ 31-40 ปี 170 คน (ร้ อยละ 37.7) อายุ 41-50 ปี 42 คน (ร้ อย
ละ 9.3) อายุ 51-60 ปี 7 คน (ร้ อยละ 1.6) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ตามลาดับ
โดยมีพยาบาลนับ ถื อศาสนาพุท ธ 416 คน (ร้ อยละ 92.2) ศาสนาคริ สต์ 26 คน (ร้ อยละ 5.8)
ศาสนาอิสลาม 9 (ร้ อยละ 2) ตามลาดับ ส่วนใหญ่ มีป ระสบการณ์ ก ารท างาน 1-5 ปี รองลงมา
ท างาน 6-10 ปี ท างาน11 -15 ปี และมากกว่า 15 ปี โดยมีจ านวนพยาบาลที่ มีป ระสบการณ์
ทางาน 1-5 ปี 196 คน (ร้ อยละ 43.5)ทางาน 6-10 ปี 133 คน(ร้ อยละ 29.5) 11-15 ปี 72 คน (ร้ อย
ละ 16) มากกว่า 15 ปี 50 คน (ร้ อยละ11) ตามลาดับ เป็ น พยาบาลทางานในแผนกผู้ป่วยใน
มากกว่าผู้ป่ วยนอก แผนกผู้ป่วยนอก 166 คน (ร้ อยละ 36.8) แผนกผู้ป่วยใน 285 คน (ร้ อยละ
63.2) ส่วนใหญ่พยาบาลมีความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ รองลงมาอารบิค จีน และภาษาอื่นๆ
ตามลาดับ โดยมีจ านวนพยาบาลที่ มีค วามสามารถด้ านภาษา ได้ แก่ อังกฤษ 414 คน (ร้ อยละ
91.8) อารบิ ค 20 คน ร้ อยละ 3.5 จี น 3 คน (ร้ อยละ 0.7) นอกจากภาษาอังกฤษยังสามารถพูด
ภาษาต่างชาติได้ อีก 1 ภาษา (กัมพูชา ลาว เกาหลี มาเลเซีย ญี่ปน)
ุ่ 14 คน (ร้ อยละ3) ตามลาดับ
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ตาราง 9 ความถี่ และร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างที่ทาการศึกษา

3143273375

SWU iThesis gs571150048 dissertation / recv: 19122562 15:20:24 / seq: 182

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ สถิติพืน้ ฐานของตัวแปร
การศึกษาค่าสถิติพืน้ ฐานของตัวแปรสังเกตที่ทาการศึกษาในแบบจาลองเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาโดยคานวนค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่าสถิ ติทดสอบไค- สแควร์
(Chi-square) และทาการทดสอบการแจกแจงแบบโค้ งปกติ พบว่าตัวแปรสังเกตเกือบทัง้ หมดมี
การแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ มีเพี ย งตัวแปรประสบการณ์ ข้ามวัฒนธรรมจากการศึก ษาและเรี ย นรู้
ภาษาต่างชาติประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมการทางาน ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมจากการอาศัย
หรื อท่องเที่ยวต่างประเทศ เท่านันที
้ ่พบว่าข้ อมูลมีการแจกแจงไม่เป็ นแบบปกติ ซึ่ง ไคล์น (Kline,
2016: 76-77) กล่าวว่า หากข้ อมูลที่ ความเบ้ มากว่า+ 3,-3 และความโด่งมากว่า +10,-10 ถือว่า
ข้ อมูลมีความผิดปกติรุนแรง แต่งานวิจยั ครัง้ นี ้ ข้ อมูลมีความเบ้ อยู่ระหว่าง 0.417-1.415 และความ

144
โด่ง-2.798 ถึง --4.567 ดังนันสามารถละเมิ
้
ดข้ อตกลงเบื ้องต้ นวิเคราะห์โดยใช้ เทคนิคการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์โดยวิธี Maximum Likelihood (ML) ได้ ก่อนวิเคราะห์แบบจาลองเชิงสาเหตุ
ตาราง 10 ค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้ งปกติของตัวแปรสังเกต
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* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05; Skewness & Kurtosis
ข้ อมูลจากตาราง 10 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตที่ทาการศึกษา พบว่า มีคา่ อยู่
ระหว่าง3.19 –4.91 การกระจายข้ อมูลด้ วยการพิจารณาค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน มีค่าอยู่ระหว่าง
0.69 ตัวแปรที่มีการกระจายน้ อยที่สดุ คือ การติดต่อสื่อสารทางวัฒนธรรม (S.D= 0.696) ตัวแปรที่
มีการกระจายมากที่สดุ คือ ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมการทางาน (S.D= 1.56)
การตรวจสอบความเบ้ (Skewness) ของตัวแปรสัง เกตพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง -1.60 –
0.84 ตัวแปรที่มีค่าความเบ้ เป็ น ลบมากที่ สุด คือ ความปรารถนาทางวัฒนธรรม ตัวแปรที่มีค่า
ความเบ้ เป็ นบวกมากที่ สุด คื อ ประสบการณ์ ข้ า มวัฒ นธรรมจากการอาศัย หรื อ ท่ อ งเที่ ย ว
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ต่างประเทศ การตรวจสอบความโด่ง(Kurtosis) ของตัวแปรสังเกตมีคา่ อยู่ระหว่าง -4.56 - -0.29
ซึ่งส่วนตัวแปรที่มีค่าความโด่งน้ อยที่สดุ คือ ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมจากการทางาน ตัวแปรที่
มีคา่ ความโด่งมากที่สดุ คือ ด้ านมัน่ คงในการทางาน
การทดสอบลักษณะการแจกแจงแบบปกติ(Normal Distribution) ของตัวแปรสังเกต ค่า
ความเบ้ (skewness) ไม่เกิน 3 ความโด่ง (kurtosis) ไม่เกิน 10 (Kline, 2016: 76-77) จึงสามารถ
นาไปวิเคราะห์แบบจาลองเชิงสาเหตุได้
หลังจากที่ ได้ ดาเนินการตรวจสอบการแจกแจงการเป็ น โค้ งปกติของตัวแปรสังเกตแล้ ว
ผู้วิจยั จึงได้ ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สองตัว (Bivariate relationship) ด้ วยการหาค่าสัมประสิ ท ธิ์ ส หสัมพัน ธ์ ของเพี ย ร์ สัน (Pearson
product moment correlation coefficient) เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าตัวแปรสังเกตที่ทาการศึกษา
ในแบบจาลองจะไม่มีความสัมพันธ์กันสูงจนเกิดปั ญหาภาวะร่วมเส้ นตรง (Multicollinearity) ผล
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษา รายละเอียดดังตาราง 11
ผลการตรวจสอบความสัม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ ท าการศึก ษาพบว่า มี ทัง้ ค่า
ความสัมพันธ์เชิงบวก และค่าความสัมพันธ์เชิงลบ มีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่าง -0.028 ถึง 0.78 ตัว
แปรสังเกตที่มีคา่ ความสัมพันธ์กนั ทางบวกสูงสุด คือ ด้ านจิตอารมณ์ กับ ด้ านความมัน่ คงในการ
ทางาน (r = .78, p< .05) รองลงมา คือ ด้ านการปฏิบตั ิงาน กับด้ านจิตอารมณ์ (r = .742, p< .05)
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ คือ ความรู้สึก กับ ประสบการณ์ ข้ามวัฒนธรรมการทางาน(r = 0.396 , p< .05) ความรู้ สึ ก กั บ ประสบการณ์ ข้ ามวัฒ นธรรมจากการอาศัย หรื อ ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศ(r =-0.329, p< .05) ความรู้สึก กับ ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมจากการศึกษาและ
เรี ย นรู้ ภาษาต่างชาติ ( r =-0.325, p< .05) ตัวแปรที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ เชิ งลบคื อ ความรู้ สึก กับ
สัมพันธภาพที่ดี กับผู้ป่วย(r = -0.106, p< .05) เมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์สมั ประสิท ธิ์ของตัว
แปรพบว่าในภาพรวมคู่ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทุกตัวไม่มีค่ใู ดที่มีค่าสหสัมพันธ์เกิน .85
ไคลน์ (Kline, 2005: 50) กล่าวว่า หากมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคูต่ วั แปรเกิน .85 อาจจะเกิดปัญหา
ภาวะร่วมเส้ นตรงได้ ดังนัน้ ตัวแปรที่ทาการศึกษาครัง้ นีไ้ ม่มีปัญ หาภาวะร่วมเส้ นตรงเชิงพหุและ
ระหว่างกันซึ่งถือว่าเหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์แบบจาลองเชิงสาเหตุ
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ตาราง 11 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัย
ผู้วิจยั ทาการการวิเคราะห์แบบจาลองเชิงสาเหตุเป็ นการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้ น
ที่ได้ มาจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องว่ามีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า
แบบจ าลองตามสมมติ ฐ านการวิจัย มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ข้ อ มูลเชิ งประจัก ษ์ ค่าดัช นี ค วาม
สอดคล้ อ ง ไคสแควร์ (2 ) 686.80 df 159 ,p =.00, SRMR = 0.11, RMSEA = 0.07, GFI =
0.89; NFI= .95, CFI=0.97 PNFI = 0.74 ซึ่งค่าดัชนีดงั กล่าวแสดงให้ เห็นว่ารูปแบบความสัมพันธ์
ที่พฒ
ั นาขึ ้นไม่มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากค่าไคว-สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และพบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนอื่นยังมีคา่ ที่สงู กว่าเกณ์ที่กาหนด ได้ แก่ ค่า SRMR
ควรมี ค่า ไม่เกิ น 0.10 และ ค่ า GFI ไม่ค วรน้ อยกว่า 0.90 ดังนัน้ ผู้วิจัย จึ ง ท าการปรับ รู ป แบบ
ความสัมพันธ์เพื่อให้ คา่ ดัชนความกลมกลืนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยปรับให้ เศษเหลือ (error)
ของตัวแปรสังเกตบางค่าให้ มีความสัมพันธ์กนั
ผลการประมาณค่ารู ป แบบความสัมพัน ธ์ ต ามสมมติ ฐ านหลัก การตรวจสอบความ
กลมกลื น ของโมเดลภายหลั ง การปรั บ แก้ โมเดลกั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ เพื่ อให้ รู ป แบบ
ความสัมพันธ์ดชั มีความกลมกลืนกับข้ อมลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนีเป็ นค่าที่ยอมรับ ผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานการวิจยั มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัช นี ค วามสอดคล้ อง ไคสแควร์ (2) 499.34 df 149,p =.00, SRMR = 0.078, RMSEA =
0.072, GFI = 0.97(Absolute fit index) ; NFI= .97 , CFI=0.97 (comparative fit index);PNFI =
0.75, ไค-สแควร์ สัม พั น ธ์ ( 2 /df) = 3.35 (Parsimony Fit index) ถึ ง แม้ ว่า ค่ า ไค-สแควร์ จะมี
นัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่ผา่ นตามเกณฑ์ที่ กาหนด อาจเนื่องมาจาก 1) ความซับซ้ อนของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีเส้ นอิทธิพลหรื อค่าพารามิเตอร์จานวนมาก 2) ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีขนาดใหญ่ และ 3) ค่าไค-สแควร์ เป็ นค่าที่มีความไวต่อการละเมิดข้ อตกลงเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับ
การแจกแจงแบบปกติ ห ลายตัวแปร (Multivariate Normality) (Kline, 2005) ดังนัน้ จึงพิ จ ารณา
ดัชนีความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจากค่าอื่น พบว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ทกุ
ค่า แสดงรายละเอียดในตาราง 12
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ตาราง 12 ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ได้ จากการวิเคราะห์ และดัชนีเปรียบเทียบโมเดล
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่า แบบจ าลองตามสมมติฐานการวิจัย มีความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนีความสอดคล้ อง SRMR = 0.078, RMSEA = 0.072, GFI
= 0.97(Absolute fit index); NFI= .97 , CFI=0.97 (comparative fit index); ไค-สแควร์ สัมพัน ธ์
(2 /df) = 3.35 (Parsimony Fit index) จึงสรุปได้ วา่ แบบจาลองเชิงสาเหตุพฤติกรรมการดูแลเชิง
วัฒ นธรรมมีค วามสอดคล้ องกับ ข้ อมูลเชิ งประจักษ์ และสามารถประมาณค่าขนาดอิท ธิ พลใน
แบบจาลองเป็ นที่ยอมรับได้
ทัง้ นีผ้ ลการประมาณค่าความสัมพันธ์ได้ แก่ ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม และ
อิทธิพลรวม แสดงรายละเอียดตามภาพประกอบ 13 ดังนี ้

149

3143273375

SWU iThesis gs571150048 dissertation / recv: 19122562 15:20:24 / seq: 182

ภาพประกอบ 13 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
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ตาราง 13 คะแนนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อมและอิทธิพลรวม
ของแบบจาลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
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ตาราง 13 ผลการวิเ คราะห์ ข้ อ มูล พบว่า ตัว แปรเชิ ง สาเหตุที่ มี อิ ท ธิ พ ลโดยรวมต่ อ
พฤติก รรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม คือ สมรรถนะด้ านวัฒนธรม มีค่าสัมประสิทธิ์ อิท ธิพลเท่ากับ
0.63 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ 0.05 รองลงมาคือ เจตคติในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม มี ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.55 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยตัวแปรด้ านสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรม และการรับ รู้การสนับสนุนจากองค์กรเป็ นอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรม โดยการรับ รู้การสนับ สนุนจากองค์กรมีค่าสัมประสิท ธิ์อิทธิ พลเท่ากับ 0.11 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนตัวแปรเจตคติในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมและประสบการณ์ข้าม
วัฒนธรรมมีอิทธิพลทางอ้ อมเท่ากับ 0.55, 0.14 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
นอกจากนี ้ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม คือ ส่วนตัว
แปรเจตคติ ใ นการดูแลผู้ป่ วยต่างวัฒ นธรรมและประสบการณ์ ข้ามวัฒ นธรรมค่าสัมประสิท ธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.88, 0.22 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
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สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 1 แบบจาลองเชิงสาเหตุตามสมมติฐานการวิจยั มีความกลมกลืน
กั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ SRMR = 0.078 RMSEA = 0.072 GFI=0.97 NFI =0.96 CFI = 0.97
AGFI=0.86 PNFI=0.75, ไค-สแควร์ สั ม พั น ธ์ (2/df) = 3.35 ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม คือ สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
ปั จ จัย ที่มีอิทธิ พลทางตรงกับ สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมคือ เจตคติก ารดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม ส่วนปั จจัยที่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
คือ เจตคติ ก ารดูแลผู้ป่ วยต่า งวัฒ นธรรม ประสบการณ์ ข้ ามวัฒ นธรรม ค่าสัม ประสิท ธิ์ ก าร
พยากรณ์ ผลการวิเคราะห์พบว่าสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร เจต
คติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ ง วัฒ นธรรมได้ ร้ อยละ 84 และเจตคติ ก ารดูแ ลผู้ป่ วยต่า งวัฒ นธรรม
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมได้ ร้อยละ
50 ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวจึงสนับสนุน สมมติฐานหลักของการวิจัย โดยมีผลการทดสอบตาม
สมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานการวิจัยย่อยข้ อที่ 1 สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การดูแลเชิงวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.63 อย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ย่อยข้ อที่ 1
สมมติ ฐ านการวิจัย ย่ อ ยข้ อที่ 2 ประสบการณ์ ข้ า มวัฒ นธรรมมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.22 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ย่อยข้ อที่ 2
สมมติ ฐ านการวิจัย ย่ อยข้ อที่ 3 เจตคติ ก ารดูแลต่างวัฒ นธรรมมี อิท ธิ พลทางตรงต่อ
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.88 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0
.05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ย่อยข้ อที่ 3
สมมติ ฐ านการวิจัย ย่ อยข้ อที่ 4 เจตคติ ก ารดูแลต่างวัฒ นธรรมมี อิท ธิ พลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง ผลการวิจัยดังกล่าวจึงไม่
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ย่อยข้ อที่ 4
สมมติฐ านการวิจัย ย่อยข้ อที่ 5 การรับ รู้การสนับ สนุน จากองค์กรมีอิท ธิพลทางตรงต่อ
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรไม่มีค่าสัมประสิทธิ์
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อิท ธิพลทางตรงและทางอ้ อมต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ผลการวิจัยดังกล่าวจึงไม่สนับ สนุน
สมมติฐานการวิจยั ย่อยข้ อที่ 5
สมมติฐ านการวิจัย ย่อยข้ อที่ 6 การรับ รู้การสนับ สนุน จากองค์กรมีอิท ธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.11 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ย่อยข้ อที่ 6
สมมติฐานการวิจัยย่อยข้ อที่ 7 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ไม่มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้ อม มีแต่คา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
ทางตรง ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ย่อยข้ อที่ 7
สมมติ ฐ านการวิ จัย ย่ อยข้ อ ที่ 8 ประสบการณ์ ข้า มวัฒ นธรรมมี อิท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมโดยผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ
0.14 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย
ย่อยข้ อที่ 8
สมมติฐานการวิจยั ย่อยข้ อที่ 9 เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม โดยผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ
0.55 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย
ย่อยข้ อที่ 9

ส่ วนที่ 2 การเชื่อมโยงจากงานวิจัยเชิงปริมาณระยะที่ 1 เชื่อมโยงจากระยะที่ 2
จากข้ อค้ น พบงานวิจัย ระยะที่ 1 พบว่า ปั จ จัย ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่อพฤติก รรมการดูแ ลเชิ ง
วัฒนธรรมที่ สาคัญ ที่สุดคื อ สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงนาแนวคิดทฤษฎีเอกสาร
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องมาพัฒนาโปรแกรมการทดลองในงานวิจยั ระยะที่ 2 นอกจากนี ้ ยังพบว่าตัว
แปรด้ านเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและมีอิท ธิพลสูงต่อ
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงต้ องนาตัวแปรเจตคติการดูแลต่างวัฒนธรรมเป็ นตัวแปร
ร่วม ในการวิจยั ศึกษาระยะนี ้ผู้วิจยั นาแนวคิดสมรรถนะทางวัฒนธรรมของบริการดูแลทางสุขภาพ
แคมพินฮา – บาโค (Joseph campinha – Bacote, 2002) มาพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมนาเทคนิคการเรียนรู้
จากประสบการณ์ (Experiential Learning) ของโคลบ์ (1984) และนาแนวคิดทฤษฎีก ารเรี ย นรู้
ของบลูม (Bloom, 1956) มาบูรณาการเพื่ อ ให้ ผู้เรี ย นเกิ ดการเรี ย นรู้ ตามระดับ ล าดับ ขัน้ เป็ น
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ผลการวิจยั ระยะที่ 2
งานวิจยั ระยะที่ 2 เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วย
เทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีตอ่ พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ใน
การวิจัยระยะที่ 2 นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีตอ่ พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ระหว่าง
พยาบาลวิชาชีพที่ได้ รับการฝึ กอบรมและไม่ได้ รับการฝึ กอบรม ซึ่งตัวแปรสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
ที่เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุได้ มาจากการวิจัยระยะที่ 1 ว่ามีผลต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
หรื อไม่ ระหว่างพยาบาลที่ ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมกับ พยาบาลที่ ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรม ซึ่งมี ก าร
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ างและค่ าสถิติพืน้ ฐานของตัวแปร
1.1 ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 ผลการวิเคราะห์สถิติพื ้นฐานของตัวแปร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 ดังนี ้
2.1 พยาบาลที่ ได้ รับ โปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิ คการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จะมีคะแนนสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
มากกว่าพยาบาลที่ไม่ได้ รับโปรแกรมหลังการทดลองโดยใช้ เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
เป็ นตัวแปรร่วม
2.2พยาบาลที่ ได้ รับ โปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมด้ วยเทคนิ คการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จะมีคะแนนสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
มากกว่าพยาบาลที่ไม่ได้ รับโปรแกรมระยะติดตามผล 1 เดือน โดยใช้ เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่าง
วัฒนธรรมเป็ นตัวแปรร่วม
ก่อนการนาเสนอ ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
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ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและค่ าสถิติพืน้ ฐานของตัวแปร
ตาราง 14 จานวนและร้ อยละของลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างที่เข้ าร่วมโปรแกรม
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ตาราง 14 สรุป ได้ ว่าจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 42 คน แบ่งออกเป็ น กลุ่มทดลอง 21 คน
และกลุม่ ควบคุม 21 คน ทังสองกลุ
้
ม่ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 97.6 มีอายุสว่ นใหญ่อยู่
ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 78.6 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางาน 1-5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 64.3
ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้ อยละ 92.9 ส่วนใหญ่ทางานในแผนกผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ
71.4 และ ส่วนใหญ่มีความสามารถใช้ ภาษาอังกฤษ คิดเป็ นร้ อยละ 97.6
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ตาราง 15 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม และพฤติกรรมการดูแลเชิง
วัฒนธรรม ก่อนการทดลอง
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สรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า
ค่าเฉลี่ย ของตัวแปรสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม และพฤติก รรมการดูแลเชิงวัฒ นธรรม ก่ อนการ
ทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม และพฤติกรรมการ
ดูแลเชิงวัฒนธรรม จาแนกตามกลุม่ การทดลองและช่วงเวลาของการวัด
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ตาราง16 เมื่อพิจารณาภาพรวมพบว่า สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม พฤติกรรมการดูแลเชิง
วัฒนธรรม ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นในระยะหลังทดลอง และติดตาม 1 เดือน โดยกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยสูง
กว่ากลุ่มควบคุม ส่วนเจตคติ ก ารดูแลผู้ป่วยต่างวัฒ นธรรม กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมกลุม่ ควบคุมมีคา่ ไม่แตกต่าง
กัน
อย่างไรก็ ตามผู้วิจัยไม่สามารถสรุปได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะ
ด้ านวัฒนธรรม พฤติ กรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม และเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมว่ามี
ความแตกต่างกันในภาพรวมและภาพย่อยได้ ต้ องมีการทดสอบทางสถิติเพื่อยืนยันความแตกต่าง
และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น ดังจะกล่าวดังต่อไปนี ้
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
2.1 การทดสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ นของสถิติท่ ใี ช้ ทดสอบสมมติฐาน
ก่อนการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจยั ได้ ตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยสถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA)
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) การแจกแจงของตัวแปรเป็ นปกติกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีม้ ีจานวนกลุม่ ทดลอง 21
คน และกลุม่ ควบคุม 21 คน การตรวจสอบการแจกแจงของข้ อมูล จึงใช้ การตรวจสอบความเบ้ และ
ความโด่งของตัวแปร ตามแต่ละตัว ควบคู่ไปกับการใช้ สถิติ Kolmogorov – Smirnov Test ซึ่งผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ตัวแปรสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม และ
เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value>.05) ดังนัน้ จึงถือได้ วา่ ตัว
แปรในแต่ละกลุม่ มีการแจกแจงเป็ นปกติ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น
2) ความเท่ากันของเมทริ กซ์ความแปรปรวน แปรปรวนร่วม จากการตรวจสอบ โดยใช้
Box’s M Test ในแต่ ล ะกลุ่ม ตัว แปร พบว่า มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p < .05) แสดงว่า ตัว แปร
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมมีความแปรปรวน แปรปรวนร่วมของตัว
แปรตามในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวน
ของตัวแปรทุกตัวด้ วยวิธี Levene’s Test ของทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิเคราะห์
พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่มี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ แสดงว่า ตัวแปรส่วนใหญ่ มีค วามแปรปรวนเท่ ากัน
นอกจากนี จ้ ากการที่ มี ก ลุ่ม ตัว อย่ างในแต่ล ะกลุ่ม เท่ ากัน คื อ กลุ่ม ละ 21 คน เมื่ อ พิ จ ารณา
คุณสมบัติของ Sphericity ของเมทริกซ์ความแปรปรวน แปรปรวนร่วม พบว่า ค่า Epsilon ซึ่งเป็ น
ดัชนีสะท้ อนความเบี่ยงเบนออกจากเงื่อนไขของ Sphericity เป็ น 1.0 หรื อเข้ าใกล้ 1.0 ในกลุ่มตัว
แปรที่ เ ป็ น ปั ญ หาซึ่ งถื อว่าเป็ น ไปตามข้ อ ตกลงเบื อ้ งต้ น เรื่ อ งการเท่ า กัน ของความแปรปรวน
แปรปรวนร่วม ดังนันผลการวิ
้
เคราะห์จึงถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากพอแม้ วา่ Box’s M Test ละเมิด
ข้ อตกลงนี ้
3) การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม ดังตาราง 17 จากการวิเคราะห์ ค่า
ความสัม พั น ธ์ เพื่ อ ทดสอบข้ อตกลงเบื อ้ งต้ น ของการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว ม พบว่า
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมในระยะก่อนการทดลองมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมในระยะหลังการทดลอง ส่วนสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมในระยะ
หลังการทดลองมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมในระยะหลัง
ทดลอง และสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมในระยะติดตามผล 1 เดือนมีความสัมพัน ธ์ท างบวกใน
ระดับสูง กับพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมในอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนันผู
้ ้ วิจัย
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จึงได้ ควบคุมตัวแปรเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมในระยะก่อนการทดลอง โดยในการวิจัย
ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย เลื อ กใช้ การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว มพหุ (MANCOVA) เป็ นสถิ ติ ท ดสอบ
สมมติ ฐ านที่ 1 และเลื อ กใช้ การวัด ซ า้ (Repeated Measure ANOVA) เป็ นสถิ ติ ที่ ใ ช้ ทดสอบ
สมมติฐานที่ 2 โดยนาตัวแปรเจตคติตอ่ การดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมในระยะก่อนการทดลองมา
เป็ นตัวแปรร่วม (Covariate) เพื่อควบคุมความคลาดเคลื่อนตัวแปรที่ไม่ได้ เป็ นผลมาจากโปรแกรม
ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรเจตคติตอ่ การดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปร
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม และพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมดังนัน้ ผู้วิจัยไม่แสดงผลในตาราง
17
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ตาราง 17 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระยะก่อน-หลังการทดลองและติดตามผล 1เดือน

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05, ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
หมายเหตุ

4) ความเท่ากัน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง จากการตรวจสอบ
พบว่า ในระยะก่อนทดลอง ตัวแปรสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ึงต้ องใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุ
(Multivariate Analysis of Covariance: MANCOVA) โดยก าหนดให้ เจตคติก ารดูแลผู้ป่วยต่าง
วัฒ นธรรมระยะก่ อ นทดลองมาเป็ น ตัว แปรร่ ว ม (Covariate) และวิ เ คราะห์ ด้ ว ย Repeated
Measures ANOVA เพื่อวัดความคงทนหลังได้ รับโปรแกรมจัดกระท า โดยศึก ษาพฤติกรรมการ
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ดูแลเชิงวัฒนธรรม และสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของพยาบาลหลังจากได้ รับโปรแกรมติดตามผล 1
เดือน เนื่องจากตัวแปรภายในบุคคลคือ เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างชาติไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปร
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมดังนัน้ จึงไม่นาตัวแปรเจตคติการ
ดูแลผู้ป่วยต่างชาติเป็ นตัวแปรร่วมในการวิเคราะห์ผลการวิจยั
กล่าวโดยสรุป ข้ อมูลสาหรับการวิจัยนี ้ ส่วนใหญ่ เป็ นไปตามข้ อตกลงเบื อ้ งต้ นของการ
วิเคราะห์สถิติ ความแปรปรวนร่วมพหุ( One –Way MANCOVA) ) และวิเคราะห์ด้วย Repeated
Measures ANOVA จึ งน าไปสู่ก ารทดสอบสมมติ ฐ านได้ ซึ่ง จะแยกเสนอตามสมมติ ฐ าน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
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ลาดับต่อไป เป็ นการนาเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้ วย พฤติกรรมการดูแล
เชิงวัฒนธรรม สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ดังต่อไปนี ้
2.2 การทดสอบความแตกต่ า งของตั วแปรพฤติ ก รรมการดู แลเชิงวัฒ นธรรม
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ระหว่ างกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม และติดตามผล 1 เดือน

160
ตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยตัวแปรสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม และตัว
แปรพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม จาแนกตามช่วงเวลาที่
ทาการวัด โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า
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* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05, ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ พ บว่าโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมด้ วย
เทคนิ ค การเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ มีผลต่อสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม พฤติก รรมการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรมแต่ละช่วงเวลาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ดังนัน้ ผู้วิจัยวิเคราะห์แสดงให้ เห็น
ว่าโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ า นวัฒ นธรรมด้ ว ยเทคนิ ค การเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ มี
ประสิท ธิผลต่อสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม พฤติก รรมการดูแลเชิ งวัฒ นธรรมเปรี ย บเที ย บแต่ละ
ช่วงเวลาหลังของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมดังตาราง 19

161
ตาราง 19 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตัวแปรสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม พฤติกรรมการดูแลเชิง
วัฒนธรรม ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมจาแนกตามช่วงเวลาของการวัด โดยวิธีการ
ทดสอบค่าเฉลีย่ รายคูโ่ ดยใช้ วิธี Bonferroni
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* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 19 ผลการเปรี ย บเที ย บประสิท ธิ ผ ลของโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ า น
วัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์มีประสิทธิผลต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะหลังทดลอง และติดตามผล 1 เดือนอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในส่วนพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม พบว่าโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะ
ด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิค การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ มีประสิท ธิผลต่อพฤติกรรมการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรมของพยาบาลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะเวลาติดตามผล 1 เดือน
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 แต่ใ นช่ ว งระยะเวลาวัด หลังการทดลองทัน ที พ บว่า
พฤติก รรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความ
แตกต่างกัน

162
ตาราง 20 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตัวแปรพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมและสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมแต่ละช่วงเวลาของการวัด จาแนกตามกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยวิธีการทดสอบ
ค่าเฉลี่ยรายคูโ่ ดยใช้ วิธี Bonferroni
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* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หมายเหตุ: เมื่อ T1 = ก่อนการทดลอง, T2 = หลังการทดลอง, T3 = ติดตามผล 1 เดือน
ตาราง 20 แสดงความแตกต่างของตัวแปรสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม พฤติกรรมการดูแล
เชิงวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
.05 แต่ละช่วงเวลาตามวิธีการของ Bonferroni ได้ แก่ ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม หลังเข้ าร่วมโปรแกรม
และระยะเวลาติดตามผล 1 เดือน
นอกจากนีผ้ ้ วู ิจัยทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซา้ พบว่าคะแนนเฉลี่ยตัวแปร
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม และพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม โดยพบว่าช่วงเวลาที่วดั หลังเข้ า
ร่วมโปรแกรม และระยะติดตามผล 1 เดือน มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยของคะแนนมีความแตกต่างจาก
ก่อนเข้ าร่วมอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และพบปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างโปรแกรม และ
ช่วงเวลาที่วดั ทัง้ ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม หลังเข้ าร่วมโปรแกรม และระยะติดตามผล 1 เดือน จากนัน้
ผู้วิจยั จึงได้ ทาการทดสอบเปรียบเที ยบค่าเฉลี่ยรายคูต่ ามวิธีการของ Bonferroni เพื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคูร่ ะหว่างช่วงเวลา ดังตาราง 21

163
ตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูร่ ะหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมของพฤติกรรม
การดูแลเชิงวัฒนธรรม และสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ในการวัดระยะติดตามผล 1 เดือน
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หมายเหตุ: เมื่อ T2 = หลังการทดลอง, T3 = ติดตามผล 1 เดือน
ตาราง 21 พบว่า กลุ่ม ทดลองมี ร ะดับ ค่ า เฉลี่ ย ของสมรรถนะด้ า นวัฒ นธรรมและ
พฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ งวัฒ นธรรมหลังได้ รับ โปรแกรมการทดลองสูงกว่ากลุ่ม ควบคุม อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีคา่ อิทธิพลของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมหลังได้ รับโปรแกรมจัด
กระทาวัดหลังการทดลองเท่ากับ 0.68 และค่าอิทธิพลของพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมหลัง
ได้ รับโปรแกรมจัดกระทาวัดหลังการทดลองเท่ากับ 0.51 ซึ่งเป็ นค่าอิทธิพลที่อยู่ในระดับปานกลาง
แสดงว่าเปรียบเทียบรายคูร่ ะดับสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของ
กลุม่ ทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุม่ ควบคุม กลุม่ ทดลองมีระดับค่าเฉลี่ยของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
และพฤติ กรรมการดูแลเชิ งวัฒนธรรมหลังจากเข้ าร่วมโปรแกรมวัดหลังจากติดตามผล 1 เดือน
พบว่ากลุ่มทดลองมีระดับค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ค่าอิทธิพลของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมหลังได้ รับโปรแกรมจัดกระทาวัด หลังติดตามผล 1 เดือน
เท่ากับ 1.45 และค่าอิทธิพลของพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมหลังได้ รับโปรแกรมจัดกระทาวัด
หลังติดตามผล 1 เดื อนเท่ากับ 1.11 ซึ่งเป็ นค่าอิทธิพลที่ อยู่ในระดับสูง แสดงว่าระดับ ของกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนสูงกว่ากว่ากลุม่ ควบคุม หลังติดตามผล 1 เดือน เป็ นผลมาจากกลุ่มทดลองได้ รับ
โปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 จากผลการศึกษา พบว่า
สมมติ ฐ านย่ อ ยข้ อที่ 2.1 พยาบาลที่ ได้ รั บ โปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ า น
วัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จะมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมมากกว่าพยาบาลที่ไม่ได้ รับโปรแกรมหลังการทดลองโดยใช้ เจต
คติก ารดูแลผู้ป่ วยต่างวัฒ นธรรมเป็ น ตัวแปรร่วม ผลการวิจัย พบว่า พยาบาลที่ ได้ รับ โปรแกรม
เสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์จะมีคะแนนสมรรถนะ
ด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมมากกว่าพยาบาลที่ไม่ได้ รับโปรแกรมหลังการ
ทดลองโดยใช้ เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมเป็ นตัวแปรร่วม ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผล
ของโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมด้ วยเทคนิ คการเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ มี
ประสิท ธิผลต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะหลังทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในส่วนพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม พบว่าโปรแกรม
เสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมด้ วยเทคนิ คการเรี ย นรู้จ ากประสบการณ์ วัดประสิท ธิผลต่อ
พฤติ ก รรมการดูแลเชิ งวัฒ นธรรมของพยาบาลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการ
ทดลองทัน ทีพบว่าพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน ผลการวิจัยดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยย่อยข้ อที่ 2.1
บางส่วน
สมมติ ฐ านย่ อ ยข้ อที่ 2.2 พยาบาลที่ ได้ รับ โปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จะมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและ
พฤติก รรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมมากกว่าพยาบาลที่ ไม่ได้ รับโปรแกรมระยะติดตามผล 1 เดือน
โดยใช้ เจตคติ การดูแลผู้ป่ วยต่างวัฒนธรรมเป็ น ตัวแปรร่วม ผลการวิจัย พบว่าพยาบาลที่ได้ รับ
โปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จะมีคะแนน
เฉลี่ยของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมมากกว่าพยาบาลที่ไม่ได้
รับ โปรแกรมหลังการทดลองโดยใช้ เจตคติก ารดูแลผู้ป่ วยต่างวัฒ นธรรมเป็ น ตัวแปรร่ วมระยะ
ติด ตามผล 1 เดื อน ผลการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ า น
วัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์มีประสิทธิผลต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะติดตามผล 1 เดือนมี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สามารถสรุปผลการวิจยั ทัง้ 2 ระยะตามสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้ แสดงในตาราง 22
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การศึกษาเรื่อง อิทธิพลเชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมด้ วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาล
วิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน นานาชาติ เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความมุง่ หมายเฉพาะของการ
วิจยั เป็ น 2 ระยะ ดังนี ้ ระยะที่ 1) เพื่อตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และ
ระยะที่ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยการเรียนรู้
จากประสบการณ์ที่มีตอ่ พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจยั จึงกาหนดสมมติฐานการวิจยั หลัก
ของการวิจยั ระยะที่ 1 คือ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ที่สง่ ผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อย
ดังนี ้
1) สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
2) ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
3) เจตคติการดูแลต่างวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
4) เจตคติการดูแลต่างวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
5) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
6) การรั บ รู้ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก รมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่อ พฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ ง
วัฒนธรรม
7) การรับ รู้ การสนับ สนุน จากองค์ ก รมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อมต่อ พฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ ง
วัฒนธรรมโดยผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
8) ประสบการณ์ ข้ามวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
โดยผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
9) เจตคติ ก ารดูแลผู้ป่ วยต่างวัฒ นธรรมมีอิท ธิ พลทางอ้ อมต่อพฤติก รรมการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรม โดยผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
สมมติฐานระยะที่ 2 คือ 1) สมมติฐานที่ 1 พยาบาลที่ได้ รับโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะ
ด้ า นวัฒ นธรรมด้ วยเทคนิ ค การเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ จ ะมี ค ะแนนพฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ ง
วัฒนธรรมมากกว่าพยาบาลที่ไม่ได้ รับโปรแกรมหลังการทดลอง โดยใช้ เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่าง
วัฒ นธรรมเป็ น ตัวแปรร่วม 2) สมมติ ฐ านที่ 2 พยาบาลได้ รับ การเข้ าร่ วมโปรแกรมเสริ ม สร้ าง
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สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม เมื่ อติ ดตามผล 1 เดือน หลังจากเข้ าร่ วมโปรแกรมการทดลองจะมี
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติก รรมการดูแลเชิ งวัฒนธรรมสูงกว่าพยาบาลที่ ไม่ได้ เข้ าร่วม
โปรแกรม
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ทาการศึกษากับพยาบาลวิชาชีพผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย
ต่า งวัฒ นธรรมอย่ า งน้ อย 1 ปี ปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานบริ ก ารผู้ป่ วยในหรื อ ผู้ป่ วยนอกใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่มีนโยบายหลักให้ บริการลูกค้ าต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ างได้ จ ากการสุ่ม แบบชัน้ ตามสัด ส่วน (Proportional stratified random sampling)
และใช้ การสุ่ม ตัวอย่ างแบบแบ่ งชัน้ ตามสัด ส่วน (Proportional stratified random sampling)
จานวน 451 คน สาหรับการวิจัยระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็ นพยาบาลที่สมัครใจเข้ าร่วมโปรแกรม
จานวน 42 คน
ในระยะที่ 1 ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลการ
วิจยั สาหรับวัดตัวแปรต่าง ๆ เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ เครื่องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีจานวน 6 ชุดประกอบด้ วย ชุดที่ 1 เป็ นแบบสอบถามคุณลักษณะแต่ละบุคคล ชุด
ที่ 2 - 6 เป็ นแบบวัดเกี่ยวกับตัวแปรที่ศกึ ษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมที่
ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ ง วัฒ นธรรม ของพยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร มีดงั นี ้ 1) แบบวัดพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม มีคา่ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่
ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.93 ค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง
0.42-0.79 ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอยู่ระหว่าง 0.26 - 0.67 2) การวัดสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาทังฉบั
้ บเท่ากับ
0.94 ค่าอานาจจ าแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.35 - 0.77 ค่าวิเ คราะห์ องค์ป ระกอบเชิ งยื น ยัน อยู่
ระหว่าง 0.32- 0.72 3) การวัด ประสบการณ์ ข้ามวัฒนธรรม ค่าสัมประสิท ธิ์ ค วามเชื่อมั่น ชนิ ด
ความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.90 ค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.54
- 0.86 ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอยู่ระหว่าง 0.53 - 0.98 4)การวัดเจตคติการดูแลผู้ป่วย
ต่างวัฒนธรรม ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาทังฉบั
้ บเท่ากับ
0.70 ค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.42 - 0.72 ค่าวิเคราะห์ องค์ป ระกอบเชิ งยื น ยัน อยู่
ระหว่าง 0.27 - 0.92 5) การวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิด
ความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.96 ค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.56
-0.86 ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอยู่ระหว่าง 0.29 - 0.64
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ในการวิจัยระยะที่ 2 ผู้วิจัยใช้ เครื่องมือในการวัดตัวแปร เป็ นเครื่ องมือเดียวกันกับการ
วิจัยระยะที่ 1และพัฒนาโปรแกรมเป็ นเครื่องมือในการทดลอง เครื่องมือหลักที่ใช้ ในการทดลอง
เป็ นโปรแกรมการเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มี
ต่อพฤติ กรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ การพัฒ นาโปรแกรมครัง้ นี ้ ผู้วิจัย ได้
ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และเอกสารที่ เกี่ ยวข้ อง มีห ลายแนวคิดน ามาสร้ างโปรแกรม เพื่ อพัฒ นา
สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม ทัง้ 5 องค์ป ระกอบ โดยใช้ เทคนิ คการเรี ย นรู้ แบบเน้ น ประสบการณ์
(Experiential Learning)แล้ ว ร่วมกับการใช้ ข้อมูลจากงานวิจัยระยะที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญที่สดุ คือ สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ดังนันผู
้ ้ วิจัยพัฒนา
โปรแกรมการทดลองโดยพัฒนาเสริ มสร้ างให้ พยาบาลเป็ น ผู้มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม โดยน า
แนวคิดทฤษฎีเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องมาเป็ นกรอบในการประยุกต์ให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้
แนวคิ ด ทฤษฎี น ามาใช้ บูรณาการได้ แก่ 1) ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ของบลูม (Bloom, 1956) เพื่ อ ให้
พยาบาลเกิดการเรียนรู้เป็ นตามลาดับขันที
้ ่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนกระบวนการรู้คิดและพฤติกรรม
ต่ อ ไป 2) เทคนิ คการเรี ยนรู้ แบบเน้ นประสบ การณ์ (Experiential Learning) ของโคลบ์
(Kolb,1984) 3) แนวคิดสมรรถนะทางวัฒนธรรมของบริ การดูแลทางสุขภาพแคมพินฮา – บาโค
(Joseph campinha – bacote, 2002) เพื่อมุ่งหมายให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ความคิด ความเชื่ อ
พฤติกรรม และความปรารถนาเป็ นผู้ที่มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 10 สัปดาห์ มีทงหมด
ั้
5 กิจกรรม และติดตามผลระยะเวลา 1 เดือน โดย
ใช้ เวลาในการทากิจกรรมในแต่ละครัง้ 2-3 ชัว่ โมง รวมเป็ น 13 ชัว่ โมง
สรุปผลการวิจัย ระยะที่1
จากการวิจยั สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
1. จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1 ผลการวิจยั ประกอบด้ วย
1.1 ผลการวิเคราะห์ รูปแบบความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
และพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า รูป แบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชี พ ที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ ้นมาจาก
แนวคิ ด และทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ภายหลัง การแก้ ไขแบบจ าลอง โดยการปรั บ แก้ ให้ มี ค วาม
คลาดเคลื่ อ นในตัว แปรสังเกตบางตัว ซึ่ ง เป็ นไปตามภาพธรรมชาติ ข องตัว แปรต่ า งๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์กนั ได้ พบว่า แบบจาลองภายหลังการปรับแก้ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
โดยค่า ดัช นี วัด ความสอดคล้ อ งมี ค่าดี ขึน้ โดยกลุ่ม Absolute fit index พบว่า ค่ าดัช นี ค วาม
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ส อ ด ค ล้ อ ง SRMR = 0.078, RMSEA = 0.072, GFI = 0.97 (Good fit index); NFI= .97 ,
CFI=0.97 (Comparative Fit Index); ไค-สแควร์สมั พันธ์ (2 /df) = 3.35 (Parsimony Fit Index)
จึงสรุปได้ วา่ แบบจาลองเชิงสาเหตุพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ และสามารถประมาณค่าขนาดอิทธิพลในแบบจาลองเป็ นที่ยอมรับได้ ตามกลุม่ Good fit
index, Comparative fit index, Parsimony fit index ถือว่าเป็ นการยอมรับตามสมมติฐานที่ 1
1.2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรผลในแบบจาลอง
ตามที่ได้ กาหนดเป็ นสมมติฐานการวิจยั
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม และอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมการ
ดูแลเชิงวัฒนธรรม สามารถสรุปตามสมมติฐานการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม มี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.63 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1
2. ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.22 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยดังกล่าวจึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1
3. เจตคติการดูแลต่างวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิ พลเท่ากับ 0.88 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยดังกล่าวจึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่1
4. เจตคติ ก ารดูแ ลต่ า งวัฒ นธรรมมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่อ พฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ ง
วัฒนธรรม ไม่มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงไม่สนับสนุนสมมติฐานการ
วิจยั ข้ อที่ 1
5. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
ผลการวิจยั พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรไม่มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงและทางอ้ อม
ต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1
6. การรับ รู้ การสนับ สนุน จากองค์ก รมีอิท ธิ พลทางตรงต่อพฤติก รรมการดูแลเชิ ง
วัฒ นธรรมมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.11 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1
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7. การรับ รู้ การสนับ สนุน จากองค์ก รมีอิท ธิ พลทางอ้ อมต่ อพฤติก รรมการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรม ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้ อม มีแต่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง ผลการวิจัย
ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1
8. ประสบการณ์ ข้ า มวัฒ นธรรมมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ พฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ ง
วัฒ นธรรมโดยผ่านสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมมี ค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ ากับ 0.14 อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1
9. เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการดูแลเชิง
วัฒ นธรรม โดยผ่า นสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมมี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ อิท ธิ พ ลเท่ ากับ 0.55 อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1
จากผลการวิเคราะห์ ทัง้ หมดที่ ก ล่าวมาข้ างต้ น สรุ ป ได้ ว่า ตัวแปรเชิ งสาเหตุที่ มี
อิทธิพลโดยรวม(Total effect) ต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมคือ สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.63 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รองลงมาคือ การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กร มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.11 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่วนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม และเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมมอิทธิพลทางอ้ อม
ผ่านสมรรถนะด้ า นวัฒ นธรรมโดยมี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ า กับ 0.22 และ 0.88 อย่ างมี
นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ประสบการณ์ ข้ามวัฒ นธรรมและเจตคติ ก ารดูแลผู้ป่วยต่าง
วัฒนธรรมมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมโดยผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.14, 0.55 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนัน้ ในการ
สรุปผลการวิจัยในระยะที่ 1 ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐาน ซึ่งมี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีได้ เหมาะสมกว่า
เป็ นโมเดลในการสรุปผลการวิจยั
สรุปผลการวิจัย ระยะที่ 2
จากการวิจยั ระยะที่ 2 สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
1. พยาบาลที่ ได้ รับ โปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมด้ วยเทคนิ คการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จะมีคะแนนสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
มากกว่าพยาบาลที่ไม่ได้ รับโปรแกรมหลังการทดลองโดยใช้ เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
เป็ นตัวแปรร่วมผลการวิจยั สอดคล้ องกับสมมติฐานที่1 บางส่ วน
2.พยาบาลที่ ได้ รับ โปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมด้ วยเทคนิ ค การ
เรียนรู้จากประสบการณ์จะมีคะแนนสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
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การอภิปรายผลการวิจัย ระยะที่ 1
ข้ อค้ นพบจากการวิจยั ในครัง้ นี ้ สามารถแยกอภิปรายผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจัย
ได้ ดงั นี ้
สมมติ ฐานข้ อที่ 1 แบบจาลองความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของพฤติก รรมการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรมตามสมมติฐานการวิจยั มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ระดับดี ผลการวิเคราะห์
พบว่า แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐานการวิจัยมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจัก ษ์ เนื่ องจากค่าดัชนี มากกว่าเกณฑ์ ก ารตัดสิน ความสอดคล้ องที่ก าหนดได้ แก่
SRMR = 0.078(<0.8), RMSEA = 0.072(<0.8), GFI = 0.97(>.90); NFI= .97(>.90) ,
CFI=0.97(>.90), ไค-สแควร์ สัมพัน ธ์ (2 /df) = 3.35 (Parsimony Fit Index) ยกเว้ น ไคสแควร์
(2) 499.34, df 149,p =.00,มีนัยสาคัญ ทางสถิติ ค่าไคสแควร์ เป็ นค่าสถิติที่ได้ รับอิทธิพลจาก
ขนาดตัวอย่ างและจ านวนพารามิเตอร์ ได้ ง่าย ยิ่ งขนาดตัวอย่ างหรื อจ านวนพารามิเ ตอร์ ของ
แบบจาลองมีมาก ไคสแควร์ ก็อาจจะมีนัยสาคัญ แม้ ว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลก็
ตาม ดังนัน้ จึงพิจารณาจากค่า ไค-สแควร์สมั พันธ์ (2 /df) ซึ่งเป็ นค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนแบบ
สมบูรณ์ (Absolute Fit Index) เมื่ อพิ จ ารณา SRMR = 0.078 ซึ่งมี ค่าน้ อยกว่า 0.8 ถื อว่าอยู่ใ น
ระดับ ที่ ย อมรับ ได้ GFI = 0.97 ซึ่ งมากกว่า >.90 ถื อว่าอยู่ใ นระดับ ยอมรับ ได้ และ RMSEA =
0.072 ซึ่ งมี ค่า น้ อยกว่า 0.8 ถื อ ว่าอยู่ใ นระดับ ที่ ย อมรับ ได้ ซึ่ งเป็ น ค่า ดัช นี วัด ความกลมกลื น
เปรียบเทียบ(comparative Fit Index)พบว่า NFI= 0.97 ซึ่งมากกว่า 0.90, CFI=0.97 ซึ่งมากกว่า
0.90 ถือว่าอยู่ในระดับยอมรับได้ จากค่าดัชนีดงั กล่าว จึงสรุปได้ วา่ โมเดลโครงสร้ างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ตามสมมติฐานที่ได้ ทาการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ย่อยข้ อที่ 1-9
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การดูแลเชิงวัฒนธรรม
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแล
เชิ ง วัฒ นธรรม มีค่าสัมประสิท ธิ์ อิท ธิ พ ลเท่ ากับ 0.63 อย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1
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ภาพประกอบ 14 สมมติฐานการวิจยั ที่ 1.1 และผลการวิจยั
จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า พยาบาลที่มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมซึ่ง
ประกอบด้ วย การตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรม ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ความสามารถในการประเมินด้ านวัฒนธรรม การติดต่อสื่อสารทางวัฒนธรรม ความปรารถนาทาง
วัฒนธรรมอยู่ในระดับมากขึน้ เท่า ใด ย่อมส่งผลให้ พยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
สอดคล้ องกับ แนวคิด สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของ Vazquez’s (2009) กล่าวว่าสมรรถนะด้ าน
วัฒ นธรรมเป็ น ชุด ของความรู้ และทัก ษะซึ่ง ช่ว ยให้ บุค คลผูก พัน กับ สิ่ งแวดล้ อ มหลากหลาย
วัฒนธรรม แบ่งองค์ประกอบได้ ดงั นี ้คือ ความตระหนักรู้ ความเชื่อ ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และ
การปฏิบัติแบบวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของเคียเมท (Kiymet, 2011) พบว่าสมรรถนะ
ของอาจารย์มีผลต่อค่านิยม พฤติกรรม การสื่อสาร เป้าหมาย และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ อีกทัง้
งานวิจัยของปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา (2556) พบว่าสมรรถนะของอาจารย์มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติก รรมการจัด การเรี ย นรู้แบบวิจัยเป็ น ฐาน มีค่าสัมประสิท ธิ์อิท ธิ พลเท่ากับ 0.39 (β= .39,
p < .05) อีก ทัง้ สานัก งานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (2008) กล่าวว่าการที่ บุคคลจะมี
พฤติกรรมในการทางานอย่างใดขึ ้นอยู่กบั คุณลักษณะของบุคคล ได้ แก่ ความรู้ (Knowledge) และ
ทักษะ (Skill) นอกจากนีย้ งั ต้ องมีการแสดงบทบาทภายนอกต่อสังคม ทัศนคติต่อตนเอง อุปนิสยั
และแรงจูงใจ ดังนัน้ เมื่อพยาบาลมีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมจะแสดงออกเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ดูแลเชิงวัฒนธรรม

173

3143273375

SWU iThesis gs571150048 dissertation / recv: 19122562 15:20:24 / seq: 182

สมมติฐานการวิจยั ที่ 1.2 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะ
ด้ านวัฒนธรรม และ สมมติฐานการวิจัยที่ 1.8 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมโดยผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
ผลการวิจยั พบว่า ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะด้ าน
วัฒ นธรรม มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ า กับ 0.22 อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0 .05
ผลการวิจัย ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 1 และประสบการณ์ ข้ามวัฒ นธรรมมี
อิท ธิ พ ลทางอ้ อมต่อ พฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ งวัฒ นธรรมโดยผ่านสมรรถนะด้ า นวัฒ นธรรมค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.14 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยดังกล่าวจึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1

ภาพประกอบ 15 สมมติฐานการวิจยั ที่ 1.2 และผลการวิจยั
จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า พยาบาลที่มีประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมจะมี
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ประกอบด้ วย 1) ประสบการณ์ ข้าม
วัฒนธรรมจากการศึกษาและเรี ยนรู้ภาษาต่างชาติ 2) ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมการทางาน 3)
ประสบการณ์ ข้ามวัฒ นธรรมจากการอาศัยหรื อท่องเที่ ย วต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้ องกับ ศึกษา
ของครัซ เอสาซิโอ แบกแตง และโคเล็ต (Cruz, Esacio, Bagtang, & Colet, 2016) พบว่าปั จจัยที่
มีอิทธิพลในการทานายสมรรถนะของนักเรี ยนพยาบาลประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านเคย
อบรมเกี่ ย วกับ ความหลากหลายวัฒนธรรมมาก่ อน ปั จ จัยด้ านการอาศัย อยู่ในสิ่งแวดล้ อมที่ มี
ประชาชนต่างเชื ้อชาติศาสนา ปั จจัยด้ านการศึกษาระดับการเรี ยนปี 3 และปี 4 ปั จจัยด้ านการ
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เคยดูแลผู้ป่วยหลากหลายวัฒนธรรม และปัจจัยด้ านการเคยดูแลผู้ป่วยที่เป็ นประชากรเฉพาะกลุม่
ดังนัน้ จะเห็นว่าการที่ พยาบาลเคยมีประสบการณ์ ในการอบรม เรี ยนภาษาต่างประเทศ ทางาน
ท่องเที่ยวหรืออาศัยในต่างประเทศจะทาให้ มีความรู้ความเข้ าใจในความแตกต่างด้ านวัฒนธรรม
ด้ านต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อด้ านสุขภาพ แนวทางปฏิบตั ิทางศาสนาซึ่งสอดคล้ อง
กับ การศึก ษาของดูนาแกน คิ มเบิ ล้ กันบี ้ และแอนดรู (Dunagan, Kimble, Gunby, & Andrew,
2014) พบว่าประสบการณ์ ข้ามวัฒนธรรมเป็ น ปั จ จัย ที่ มีอิท ธิ พลต่อความรู้ด้านวัฒนธรรมของ
นัก ศึก ษาพยาบาลโดยมีค่าสัมประสิท ธิ์ อิท ธิ พลเท่ากับ 0.21 (β= 0.21, p< 0.05) และพบว่า
ประสบการณ์ ข้ามวัฒ นธรรมไม่เป็ น ปั จจัย ที่ มีอิท ธิ พลต่อเจตคติก ารดู แลผู้ป่วยต่างวัฒ นธรรม
นอกจากนี จ้ ากการศึ ก ษ าของโลเปส - เมอฟี (Lopes- Murphy & Murphy, 2016) พบ ว่ า
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม (r= 0.39,
p ≤ 0.00001) ผู้วิจัยทบทวนแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองของแบนดูรา(1986)
ที่กล่าวถึงการที่บคุ คลมีประสบการณ์ประสบความสาเร็จ (Mastery experiences) เป็ นวิธีหนึ่งของ
การพัฒนาการรับ รู้ความสามารถที่มีป ระสิท ธิภาพมากที่สดุ เป็ น ประสบการณ์ โดยตรงที่บุคคล
ได้ รับ ทาให้ เขาเชื่อว่าเขาสามารถที่จะทาได้ พร้ อมๆกับการทาให้ บคุ คลรับรู้ว่าเขามีความสามารถ
ซึ่งจะทาให้ เขาใช้ ทักษะที่ได้ รับการฝึ กฝนมานัน้ (ประทีป จินงี่ , 2540: 11 อ้ างถึงใน Ebans,1989)
นอกจากนี แ้ นวคิ ด ของบลูม (Bloom & et al, 1956) กล่า วว่า การเรี ย นรู้ คื อ กระบวนการของ
ประสบการณ์ที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนัน้ เมื่อพยาบาลได้ รับการอบรมการเรียน
การทางาน การท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ตา่ งประเทศ ทาให้ มีการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ มีความรู้และเข้ าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต แบบแผนการดาเนินชีวิต และหลักปฏิบตั ิ
ทางศาสนา ส่งผลให้ พยาบาลมีความรู้ และทัก ษะในการประเมิน ความต้ องการของผู้ป่วยต่าง
วัฒนธรรม จนกลายเป็ นผู้ที่มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม เมื่อพยาบาลมีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมจะ
มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยเชิงวัฒนธรรม (Leininger & McFafland, 2006)
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อ
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.9 เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม โดยผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
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ผลการวิจยั พบว่า เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะ
ด้ านวัฒนธรรม ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.88 เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมมีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม โดยผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมมีค่าสัมประสิทธิ์
อิท ธิ พลเท่ากับ 0.55 อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ผลการวิจัย ดังกล่าวจึงสนับ สนุน
สมมติฐานการวิจยั ข้ อที่1
เจตคติ ก ารดูแลผู้ป่ วยต่างวัฒ นธรรมมีอิท ธิพลทางตรงต่อพฤติก รรมการดูแลเชิ ง
วัฒนธรรม ไม่มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงไม่สนับสนุนสมมติฐานการ
วิจยั ข้ อที่ 1
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ภาพประกอบ 16 สมมติฐานการวิจยั ที่ 1.3 1.4 1.9 และผลการวิจยั
จากผลการวิจัย ดังกล่าวแสดงให้ เ ห็น ว่า เจตคติ ก ารดูแลผู้ป่วยต่างวัฒ นธรรมมี
อิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมโดยผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม กล่าวคือ
การที่พยาบาลมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ด้ านความรู้คิดเชิงประเมินค่าต่อการ
ดูแลผู้ป่ วยให้ สอดคล้ องกับ วัฒนธรรมว่ามีป ระโยชน์ มีข้อดีอย่างไร มากหรื อน้ อยเพี ยงใด ด้ าน
ความรู้ สึก พอใจของพยาบาลว่ามี ความรู้สึก ชอบพึงพอใจต่อการดูแ ลผู้ป่ วยให้ สอดคล้ องกับ
วัฒนธรรมของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม เป็ นสิ่งที่เป็ นประโยชน์ ทาให้ มีพฤติกรรมการแสดงออกในการ
ดูแ ลผู้ป่ วยต่ า งวัฒ นธรรม มี ค วามเคารพต่อ การตัด สิ น ใจของผู้ป่ วยและครอบครั ว การมี
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สัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ป่วย การช่วยเหลือ ประสานงาน เอื ้ออานวยความสะดวกให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการ
ดูแลรักษาตามมาตรฐานมีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย มีความพึงพอใจ สอดคล้ องกับจากงานวิจยั ของบาล
คาซาร์ ซูเรส-บาลคาซาร์ และเทเลอร์ -ริท ซ์เซอร์ (Balcazar, Suarez-Balcazar, & Taylor-Ritzler,
2009) ได้ ศึก ษาองค์ ป ระกอบสมรรถนะด้ า นวัฒ นธรรมพบว่ามี 4 องค์ ป ระกอบได้ แก่ 1)การ
ตระหนักรู้ (Critical awareness) 2)ความรู้ทางวัฒนธรรม(Cultural knowledge) 3) พัฒนาทักษะ
(Skill development) 4) การปฏิบตั ิ/การนาไปใช้ (Practice/Application) โดยการใช้ แนวคิดความรู้
เจตคติ และปฏิบัติ (Knowledge Attitude and Practice: KAP) เนื่องจากแนวคิดนีเ้ ชื่อว่าความรู้
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติในทางที่ดี โดยมีการศึกษาของ Jones, Cason, & Bond (2004)
ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างความรู้ เจตคติ ทักษะ ของกลุ่มตัวอย่างเป็ นเจ้ าหน้ าที่ในระบบสุขภาพ
ในประเทศอเมริกาที่มีเชื ้อชาติแตกต่างกันได้ แก่ สเปน โปรตุเกส แอฟริกา และเอเชีย พบว่ามีระดับ
ความรู้ เจตคติ และทัก ษะแตกต่างกัน ดังนัน้ พยาบาลที่ มี ค วามแตกต่างในเชื อ้ ชาติ ภาษา
วัฒนธรรม หลักศาสนา ส่งผลให้ มีเจตคติตอ่ การดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมแตกต่างกัน ทาให้ มีผล
ต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติก รรมในการดูแลเชิงวัฒ นธรรม โดยเจตคติส่งผลต่อการ
พัฒ นาตนเองให้ มีค วามสามารถและทัก ษะในการให้ การพยาบาลผู้ป่วย หากมีเจตคติที่ ดีจ ะ
พยายามเรี ยนรู้ฝึกฝนตนเองในการสื่อสารทัง้ ด้ านวจนะภาษาและอวจนะภาษา การเตรียมล่าม
แปลภาษา เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมขนบประเพณี แนวทางปฎิบัติท างศาสนามีความตัง้ ใจและเต็มใจ
ให้ บริการผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมสอดคล้ องกับแนวคิดของสมรรถนะของอัจฉรา หล่อตระกูล (2557)
อธิ บ ายถึ งการแสดงออกทางพฤติ ก รรมแล้ ว มีผ ลต่อความสาเร็ จ ของงาน เป็ น คุณ ลัก ษณะที่
ประกอบขึ ้นจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ เจตคติ ค่านิยม แรงจูงใจ รวมถึงคุณ ลักษณะส่วน
บุคคลที่แสดงออกทางพฤติกรรม ดังนันเจตคติ
้
การดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
ด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
สมมติ ฐ านการวิจัย ที่ 1.5 การรับ รู้ก ารสนับ สนุน จากองค์ก รมีอิท ธิ พลทางตรงต่อ
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1.6 และ1.7 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรง
และทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การดูแลเชิงวัฒนธรรม ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.11 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1
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ภาพประกอบ 17 สมมติฐานการวิจยั ที่ 1.5 1.6 1.7 และผลการวิจยั
จากผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรเป็ นเจตคติ
ของพนักงานที่มีตอ่ องค์กรว่า องค์กรให้ การดูแลเอาใจใส่ตอ่ ความเป็ นอยู่ของบุคลากรรวมทังการ
้
ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า หากพยาบาลได้ รับค่าตอบแทน สนับสนุน
ช่วยเหลือในการบริ การผู้ป่วยต่างวัฒธรรมจะทาให้ พยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
สอดคล้ องกับ งานวิจัย ของบุณ ฑวรรณ วิงวอนและมนตรี พิ ริย ะกุล (2553) พบว่าการรับ รู้ การ
สนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและองค์กร หากพนักงานรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กรจะมีความผูกพันและมีแรงจูงใจในการทางานทาให้ การปฎิบตั ิงานดีและมีความผูกพัน
กับองค์กร และพนักงานมีพฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี สอดคล้ องกับงานวิจยั ฉันธะ จันทะเสนา
(2559) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร พบว่า การรับรู้ การสนับสนุนจาก
องค์กรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.67 (β= 0.67,
p<0.001) การศึกษาของ Olaussen & Renzaho (2016) ศึกษาองค์ประกอบของโมเดลเกี่ยวกับ
สมรรถนะด้ านวั ฒ นธรรมการดู แ ลสุ ข ภาพ(Cultural competence care) ในผู้ อพยพที่ ไร้
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ความสามารถพบว่า การมีแหล่งประโยชน์และเทคนิคการสื่อสารที่มีป ระสิทธิภาพเพียงพอเป็ น
องค์ ป ระกอบขององค์ ก รสนับ สนุน การได้ รับ ฝึ ก อบรมพัฒ นาสมรรถนะด้ า นวัฒ นธรรมที่ มี
ประสิทธิภาพเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรวิชาชีพ แต่ในการวิจัย
ครัง้ นี ้พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
แต่การรับ รู้ก ารสนับ สนุน จากองค์ก รไม่มีอิท ธิ พลทางตรงต่อสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมและไม่มี
อิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมไม่สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่
ผ่านมา เนื่องจาก ผู้วิจัยอภิปรายผลจากผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่พยาบาลมีความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 91.8 เอกสารความรู้สาหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่มีเพียง 2 ภาษาคือภาษาไทย
และอังกฤษ แต่มีผ้ ปู ่ วยที่มารับบริ การเป็ นชาวอาหรับ พม่า และอื่น ๆ ที่ไม่สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนในการให้ ความรู้ข้อมูลกับผู้ป่วย หากในองค์กรมีจานวน
ล่ามไม่เพียงพอในการบริ การผู้ป่วยจะทาให้ การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
คับข้ องใจ ส่วนพยาบาลผู้ให้ การดูแลเครี ยด วิตกกังวล เนื่ องจากผู้ป่วยต้ องการข้ อมูลก่อนที่จ ะ
ตัดสินใจเลือกการรักษาดูแลจากบุคลากรสุขภาพ ซึ่งผลการวิจยั ไม่สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ
อัน (Ahn, 2017) ซึ่งมีข้อค้ นพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงกับสมรรถนะ
ด้ านวัฒ นธรรม ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.12 (β= 0.12, p<.025) และงานวิ จั ย
ของปั ญ ญฎา ประดิ ษ ฐบาทุก า (2556) พบว่า การรับ รู้ สนับ สนุน จากมหาวิท ยาลัย มี อิท ธิ พ ล
ทางอ้ อมต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมผ่านความพึงพอใจในงาน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ
0.08 อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ผู้วิจัย อธิ บ ายจากแนวคิด ทฤษฎีก ารเรี ย นรู้ ทาง
ปัญญาสังคม(Social cognitive theory) โดยแนวคิดพื ้นฐานของการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา
(Bandura,1986) เชื่ อ ว่ า พฤติ ก รรมของบุ ค คลเกิ ด ขึน้ และเปลี่ ย นแปลงไปเนื่ อ งจากปั จจั ย
สภาพแวดล้ อม และปัจจัยส่วนบุคคล โดยร่วมกันในลักษณะที่กาหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal
determinism) โดยการรับรู้การสนับ สนุน จากองค์กรเป็ น ตัวแปรปั จจัยสภาพแวดล้ อม ดังนัน้ ข้ อ
ค้ น พบงานวิ จัย เรื่ องนี ม้ ี ค วามสอดคล้ องกับ แนวคิ ดการเรี ย นรู้ ทางปั ญ ญาสังคม ดังนัน้ หาก
พยาบาลได้ รับ การสนั บ สนุน จากองค์ ก รในการดูแ ลผู้ป่ วยต่า งวัฒ นธรรมด้ านต่ า งๆได้ แก่
ค่าตอบแทน ความก้ าวหน้ า บุคคลากร วัสดุอปุ กรณ์ในการให้ ข้อมูลผู้ป่วย จะส่งผลให้ พยาบาลมี
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมที่ดี หากองค์กรสนับสนุนให้ พยาบาลได้ รับการฝึ กอบรมการดูแล
ผู้ป่วยต่างวัฒ นธรรม และการเรี ย นรู้ ภาษาต่างประเทศ ท าให้ พยาบาลได้ รับ การพัฒ นาให้ มี
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม เพื่อให้ พยาบาลกลายเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยเชิงวัฒนธรรม
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อภิปรายผลการวิจัย ระยะที่ 2 ตามสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 พยาบาลที่ได้ รับโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิค
การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
มากกว่าพยาบาลที่ไม่ได้ รับโปรแกรมหลังทดลอง
สมมติฐานที่ 2 พยาบาลที่ได้ รับโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิค
การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
มากกว่าพยาบาลที่ ไม่ได้ รับโปรแกรมในการวัดระยะติดตามผล 1 เดือน เป็ นการวัดความคงทน
ของโปรแกรมจัดกระทาที่ผลต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
จากผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า พยาบาลที่ได้ รับโปรแกรมเสริ มสร้ าง
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรี ยนรู้จากประสบการณ์มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและ
พฤติ กรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมมากกว่าพยาบาลที่ ไม่ได้ รับโปรแกรมหลังการทดลองอย่ างมี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสนับ สนุนสมมติฐานที่ 1โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิ ติ
วิเคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ วมพหุ (MANCOVA) ส าหรับ การเปลี่ย นแปลงระดับ คะแนนเฉลี่ ย
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติก รรมการดูแลเชิ งวัฒนธรรมพบว่าพยาบาลที่ ได้ รับโปรแกรม
แสดงให้ เห็ น ว่า โปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมด้ วยเทคนิ ค การเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์มีประสิทธิผลต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ส าหรั บ ผลการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว มพหุ (MANCOVA) ของสมรรถนะด้ า น
วัฒนธรรม พฤติ กรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมจัดกระทากับ
กลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรมโดยใช้ คะแนนเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมก่อนการทดลอง
เป็ นตัวแปรร่วม พบว่าอิท ธิพลหลักของการทดลองคือ โปรแกรมจัดกระทา(กลุ่มทดลอง – กลุ่ม
ควบคุม) มีผลต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 (Wilks' Lambda = .300, F = 21.047 p<0.0001) แสดงว่าโปรแกรม
การเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์มีประสิทธิผลต่อ
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ซึ่งแสดงว่าโปรแกรมนี ้ผู้วิจยั พัฒนา
ขึ ้นโดยใช้ แนวคิดของ ทฤษฎีการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ ของ โคลบ์ (Poore, Cullen, & Schaar,
2014, อ้ างถึ ง ใน Kolb, 1984) แนวคิ ด สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมของแคมพิ น ฮา- บาโคท
(Campinha – Bacote, 2002) เป็ นรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ เทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม โดยจากผลการวิจยั ที่ได้ จากงานวิจัยระยะที่
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1 ที่เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมคือ สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและ
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรม
การดูแลเชิงวัฒนธรรมโดยผ่านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม อธิบายโดยใช้ แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้
ทางปั ญญาสังคมของแบนดูรา(Bandura,1986) โดยนาเทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็ น
กลยุท ธ์ ใ นการพั ฒ นาโปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมให้ กลุ่ม ทดลองเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม การรับรู้การสนับ สนุนจากองค์กรเป็ นปั จจัยด้ าน
สภาพแวดล้ อมโดยจัดตารางเวลาให้ กลุม่ ทดลองได้ รับการอบรมตามกาหนดเวลา
จากผลการวิจัยสรุป ว่าโปรแกรมสามารถเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของกลุ่ม
ทดลองหลังจากเข้ าร่วมโปรแกรมและติดตามผลระยะเวลา 1 เดือนกลุ่มทดลองมีสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขี ้น แสดงว่าโปรแกรมมีความคงทน แสดงถึง
พยาบาลที่ เ ข้ าร่ ว มโปรแกรมมี ค วามปรารถนาที่ จ ะพัฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ที่ มี ส มรรถนะด้ า น
วัฒ นธรรมและมีพ ฤติ ก รรมการดูแลเชิ งวัฒ นธรรมในการดูแลผู้ป่ วยต่างวัฒ นธรรม และจาก
การศึกษางานวิจัยระยะที่ 1 พบว่าเจตคติมีอิทธิพลสูงต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมค่าสัมประสิทธิ์
อิท ธิพลเท่ากับ 0.88 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจัยนาเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่าง
วัฒนธรรมเป็ นตัวแปรร่วมเพื่อควบคุมอิทธิพลที่มีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาคือสมรรถนะด้ าน
วัฒ นธรรมและพฤติ ก รรมการดูแลเชิ งวัฒ นธรรม สอดคล้ องกับ การศึก ษาของเอลเลน ( Allen,
2010) ประสบการณ์จริงทางคลินิกและประสบการณ์ชีวิตมีผลให้ นักเรียนได้ พัฒนาสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม และช่วยให้ พัฒนาเจตคติทางบวกต่อการดูแล
ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ซึ่งสมรรถนะด้ านการตระหนักรู้เป็ นสมรรถนะแรกที่จะลดความอคติ ลาเอียง
ของพยาบาลในการให้ การพยาบาลสอดคล้ องกับความต้ องการผู้ป่วยและมีความเต็มใจภูมิใจใน
การพัฒ นาตนเองเป็ น ผู้ที่ มี สมรรถนะด้ า นวัฒ นธรรมและพฤติ ก รรมการดูแลเชิ งวัฒ นธรรม
นอกจากนี ้ผลการวิจยั พบว่าหลังจากพยาบาลเข้ าร่วมโปรแกรม ทาให้ พยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยของ
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมดีขึน้ แต่พฤติก รรมการดูแลเชิงวั ฒ นธรรมไม่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุมเมื่อวัดหลังทดลองทันที
ผู้วิจัย ศึก ษาพบว่าผลงานวิจัย ครัง้ นี แ้ ตกต่างกับ งานวิจัย ของ Lin, Chang, Wang,&
Huang(2015) พบว่าหลัก สูต รสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมส าหรับ นัก ศึก ษาพยาบาลในประเทศ
ไต้ หวันหลังได้ รับการอบรมกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการ
ดูแลเชิงวัฒนธรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ระยะติดตามผล 6 - 8 เดือนคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะ
ด้ านวัฒนธรรมไม่แตกต่างกันเนื่องจากกลุ่มทดลองเปลี่ยนไปเป็ นพยาบาลวิชาชีพอาจทาให้ ลด
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ความกระตือรื อร้ นเมื่อเริ่ มทางานเนื่องจากงานไม่สัมพันธ์กับกิจกรรมที่ได้ รับ จะเห็นว่าเมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างและสถานการณ์สภาพแวดล้ อมของงานวิจยั มีความแตกต่างกันทาให้ ผลการวิจัยที่ศึกษา
แตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมไม่เปลี่ยนแปลงหลังเข้ าร่วม
โปรแกรมสามารถอธิบ ายได้ โดยนาแนวคิดทฤษฎีการเรี ย นรู้ ทางสังคมของ อัลเบอร์ ต แบนดูรา
(Bandura, 1977) เกี่ ยวกับการเรี ยนรู้มีทัศนะว่า การเรี ย นรู้ที่ เกิ ดขึน้ ไม่จ าเป็ น ต้ องแสดงออกมา
ทันทีแต่การเรี ยนรู้เป็ นการได้ มาซึ่งความรู้ใหม่ (Acquired new knowledge) ซึ่งยังไม่จาเป็ นที่ต้อง
แสดงออกมาให้ เห็น แต่ถ้าแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมภายนอกก็เป็ นการยืนยันว่าเกิดการเรียนรู้
การที่แบนดูราเชื่อเช่นนี ้เพราะเขาเน้ นการเรียนรู้ที่เกิดจากการสังเกตตัวแบบหรือการเรียนรู้โดยการ
สังเกต (Observation Learning) เมื่ อ บุ ค คลสัง เกตตัวแบบแสดงพฤติ ก รรมต่า งๆ ก็ จ ะจดจ า
พฤติกรรมต่างๆของตัวแบบเอาไว้ แต่มิได้ แ สดงพฤติกรรมตามตัวแบบในทันทีทันใด ต่อมาเมื่อมี
โอกาสจึงได้ แสดงพฤติกรรมนัน้ ออกมา กิจกรรมในโปรแกรมจัดกระทาในการวิจัยครัง้ นี ้จะมีการ
แสดงบทบาทสมมติ การศึกษารายกรณี การเล่นเกมส์ การชมวีดีทศั น์ การสื่อสารทางวจนะภาษา
และอวจนภาษา เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ สะท้ อนคิด แสดงความคิดเห็น สรุปเป็ นความคิด
รวบยอดและวางแผนการนาไปใช้ ในสถานการณ์จริ งเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
สรุ ป โปรแกรมเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมด้ วยเทคนิ ค การเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์มีผลต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม และมีคงทน
ของพฤติก รรม ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างเป็ นพยาบาลวิชาชี พ ซึ่งผลการศึก ษามีความแตกต่างกับ
การศึ ก ษาของ Lin, Chang, Wang,& Huang(2015)ในกลุ่ม ตั ว อย่ า งเป็ นนั ก เรี ย นพยาบาล
เนื่องจากขณะติดตามผลคะแนนพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมลดลงหลังจากจบโปรแกรม

ข้ อจากัดในการทาวิจัย
1. การดาเนินการโปรแกรมครัง้ นีจ้ ัดกระทากับพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลเอกชน
นานาชาติเพียงหนึ่งแห่งในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้
2. ในการวิจัย ระยะที่ 2 เป็ น การวิจัย กึ่ งทดลอง การสุ่มกลุ่มตัวอย่ างเป็ น การสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
1.จากผลการวิจัย ระยะที่ 1 พบว่า “สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม” เป็ น ปั จ จัยที่ มีอิท ธิพ ล
สูงสุดต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ดังนันฝ่
้ ายพัฒนาอบรมพยาบาลขององค์กรที่ให้ บริการ
ลูกค้ าต่างประเทศควรพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมโดยเสริ มสร้ างให้ พยาบาลมีประสบการณ์
ข้ ามวัฒนธรรมและเจตคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม โดยมีการฝึ กประสบการณ์จริงทาง
คลิ นิ ก พัฒ นาการติ ด ต่อ สื่อ สารกับ ผู้ป่ วยต่างชาติ เพื่ อให้ พยาบาลมี พ ฤติ ก รรมการดูแ ลเชิ ง
วัฒ นธรรมที่ ดี โดยน าโปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิ คการเรี ยนรู้จ าก
ประสบการณ์ไปปรับใช้ ในการอบรมให้ เหมาะสมกับบริบทในองค์กร
2. จากผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า การรับ รู้องค์กรสนับ สนุน เป็ นปั จจัยด้ านสังคมที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ดังนัน้ องค์กรควรให้ การสนับสนุนในด้ านการอบรม
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนเพื่อเป็ นขวัญกาลังใจในการให้ การดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม เนื่องจากต้ องใช้
ความสามารถพัฒนาตนเองให้ มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและต้ องการแหล่งประโยชน์จากองค์กร
เช่น การมีลา่ มอย่างเพียงพอ การสื่อสารผ่านล่าม เอกสารให้ ความรู้ภาษาต่างๆ การมีแหล่งเรียนรู้
ที่สามารถนาไปศึกษาเพื่อนามาใช้ ในการดูแลผู้ป่วย
3. จากผลการวิจยั ระยะที่ 2 แสดงถึงประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมด้ วยการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม เทคนิคการ
เรี ยนรู้จากประสบการณ์ เป็ นกลวิธีการเรี ยนรู้ การน าประสบการณ์ จ ริ งมาเรี ยนรู้และสะท้ อนคิด
เพื่ อให้ เกิ ดการเปลี่ย นแปลงเจตคติ การเรี ยนรู้ใหม่จ ากการสังเกตจากตัวอย่างในขณะเข้ าร่วม
โปรแกรม ดังนันหากน
้
าโปรแกรมนี ้ไปใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมของพยาบาล ควร
คานึงถึงกิจกรรม ระยะเวลา การวัดประเมินผล และบริบทขององค์กรว่าผู้ป่วยที่ดแู ลเป็ นชนชาติใด
เพื่อปรับสถานการณ์ตวั อย่างจากประสบการณ์ให้ เหมาะสมกับกลุม่ ผู้ป่วยและสะท้ อนคิดโดยใช้
คาถามซึ่งผู้ดาเนินกิจกรรมมีบทบาทในการกระตุ้นผู้เข้ าร่วมกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นและ
สรุปรวบรวมเพื่อให้ เกิดข้ อสรุปที่จะนาไปปรับใช้ ตอ่ ไป
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1.สาหรับผู้บริ หารฝ่ ายการพยาบาล อาจจะพิจารณาให้ การสนับสนุนด้ านสื่อสาร การให้
ความรู้แก่ผ้ ปู ่ วย พิจารณาค่าตอบแทน การพิจ ารณาด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการทางาน
การให้ มีล่ามอย่ างเพี ย งพอ เพื่ อให้ พยาบาลมีขวัญ ก าลังใจ มีเจตคติที่ ดีในการดูแลผู้ป่วยต่าง
วัฒนธรรม ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาตนเองให้ มีพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
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2.สาหรับฝ่ ายพัฒนาบุคลากร อาจนาโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมไปใช้
เป็ นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่เพื่อเตรียมความพร้ อมให้ พยาบาลใหม่มีสมรรถนะด้ าน
วัฒนธรรมในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมในโรงพยาบาลเอกชน นานาชาติ
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1.การศึก ษาครัง้ นีใ้ นระยะที่ 1 เป็ น การวิจัยเชิงปริ มาณด้ วยวิธีการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ความสอดคล้ องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ อาจเป็ นข้ อจากัดที่อธิบายได้ เฉพาะอิทธิพล
ความเป็ นเหตุเป็ นผลเพียงอย่างเดียว ทัง้ นีก้ ารวิจัยเชิงปริ มาณนัน้ เป็ นการอธิบายความเป็ นเหตุ
และผลของตัวแปรที่ชดั เจน ว่าตัวแปรใดเป็ นสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลเชิงพฤติกรรมแต่อาจจะ
มีตัวแปรอื่น ที่เป็ นสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒ นธรรมตามบริ บ ทของงานวิจัยขึ ้นมาได้
อย่างไร ดังนัน้ แนวทางในการวิจัยครัง้ ต่อไปหากผู้วิจยั ได้ คาตอบที่ชดั เจนจากการวิจยั เชิงปริมาณ
แล้ ว ควรศึกษาด้ วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายตัวแปรสาเหตุในบริ บทของการวิจยั ตัวแปรนัน้
ได้ ก่อรูปขึ ้นได้ อย่างไร จะเสริ มสร้ างหรื อพัฒนาขึ ้นมาได้ อย่ างไร เพื่อเป็ น แนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมที่มีคณ
ุ ลักษณะให้ เกิดพฤติกรรมการดูแลเชิงพฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมายต่อไป
2.จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่า เจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม เป็ นปั จจัยส่วน
บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดที่สง่ ผลต่อสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ ต่อไปอาจจะพัฒนาโปรแกรมโดยพัฒนาเจตคติการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
เพื่อเสริมสร้ างให้ พยาบาลมีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
3.จากผลการวิจยั ระยะที่ 2 พบว่าแสดงประสิทธิผลของโปรแกรมของโปรแกรมเสริมสร้ าง
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ที่มีตอ่ พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
ในกลุม่ ตัวอย่างเป็ นวิชาชีพ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจจะนาไปศึกษาในกลุม่ นักเรียนพยาบาล
และมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่ างเพื่ อให้ ควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อนอื่น ๆ เช่น ประสบการณ์ การท างาน
แผนกที่ดแู ลผู้ป่วยที่เป็ นข้ อจากัดในการวิจยั ครัง้ นี ้
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ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือระยะที่ 1

230
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือระยะที่ 1
แบบวัด พฤติ กรรมเชิงวัฒ นธรรม (หลังจากปรับ แบบวัด ) ค่าอานาจจ าแนกรายข้ ออยู่
ระหว่ า ง .42 ถึ ง .79 ค่ า วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อยู่ ร ะหว่ า ง .26 ถึ ง 67 และมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาทังฉบั
้ บเท่ากับ .966
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231
แบบวัด สมรรถนะด้ านวัฒ นธรรม (หลังจากปรับ แบบวัด) ค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่
ระหว่ า ง .34 ถึ ง .77 ค่ า วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อยู่ ร ะหว่า ง .32 ถึ ง .72 และมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาทังฉบั
้ บเท่ากับ .959
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232
แบบวัดประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม (หลังจากปรับแบบวัด)ค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่
ระหว่า ง .54 ถึ ง .86 ค่า วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยั น อยู่ร ะหว่าง .53 ถึ ง .98 และมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาทังฉบั
้ บเท่ากับ .956
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แบบวัดเจตคติในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม(หลังจากปรับแบบวัด)ค่าอานาจจาแนก
รายข้ ออยู่ระหว่าง .42 ถึง .72 ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอยู่ระหว่าง .27 ถึง .92 และมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาทังฉบั
้ บเท่ากับ .956

233
แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนองค์กร(หลังจากการปรับแบบวัด) มีคา่ อานาจจาแนกราย
ข้ อ อยู่ ระหว่า ง .56 - .86 ค่า วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อยู่ร ะหว่า ง .29- .64 และมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาทัง้ ฉบับเท่ากับ .96
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ภาคผนวก ค
โปรแกรมการเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์
ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
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แผนการจัดกิจกรรมกลุ่ม
โปรแกรมการเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมด้ วยเทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์
ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
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กิจกรรมที่ 1 สมรรถนะด้ านตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม
1.1 แนวคิดสมรรถนะด้ านตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม
การสร้ างความตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรม เป็ นกระบวนการทาให้ เห็นความสาคัญของการ
ให้ คุณ ค่าวัฒ นธรรมของผู้ป่ วยต่างวัฒ นธรรม การพัฒ นาสมรรถนะด้ านความตระหนัก รู้ ด้ าน
วัฒนธรรมโดยการเรี ยนรู้ ทาความเข้ าใจมีความไวต่อการรับรู้ในความแตกต่างในเรื่ องความเชื่ อ
ค่านิยม วิถีชีวิต ไม่ลาเอียงต่อวัฒนธรรมของผู้อื่น โดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อ
นาไปสูพ่ ฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ซึ่งทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมีการแสดงออกถึงการดูแลโดย
คานึงถึงความเป็ นมนุษ ย์ เป็ นการแสดงออกของพยาบาลด้ วยความเอาใจใส่ในการช่วยเหลือ
เกื ้อกูล อานวยความสะดวกแก่ผ้ ปู ่ วยเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ าร่วมกิจกรรม มีความสามารถดังนี ้
1) ความเข้ าใจ / เจคติที่ดีตอ่ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
2) เจตคติที่ดีตอ่ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
3) มีทกั ษะการแสดงออกในการดูแลผู้ป่วยเชิงวัฒนธรรม
1.3 สื่อ-อุปกรณ์
1) คลิปวิดีโอเรื่อง “โบสถ์หนูในอินเดีย” “ลิงลพบุรี พระปรางค์สามยอด”
2) ใบงาน ที่ 1 การสะท้ อนคิด และการสารวจตนเอง
3) ใบงานฝึ กปฎิบตั ิระหว่างสัปดาห์ ที่ 1
1.4 กิจกรรม/ระยะเวลา (2 ชัว่ โมง)
ผู้วิจัยสร้ างบรรยากาศเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมสร้ างสัมพันธภาพ ละลายพฤติกรรม
และแบ่งกลุม่ เป็ น 4 กลุ่ม จานวนกลุ่มละ 5-6 คน ให้ สมาชิกตังชื
้ ่อกลุ่ม จากนัน้ ให้ แนะนาตนเอง
เพื่อให้ สมาชิกได้ ทาความรู้จกั กัน โดยบอกชื่อ -นามสกุล ชื่อเล่น เป็ นต้ น ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมทา
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แบบวัดสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจยั เตรียมกิจกรรมนาเข้ า
สูก่ ารเรียนรู้ เตรียมพร้ อมเข้ าร่วมกิจกรรม (ใช้ เวลา 20 นาที)
ขัน้ ตอนที่ 1 การปฏิบตั ิเพื่อสัง่ สมประสบการณ์ ใช้ เวลา 25 นาที
เมื่ อ สมาชิ ก มาเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมครบทุ ก คน ผู้วิ จั ย ให้ ตัว แทนแต่ ล ะกลุ่ม บอกเล่ า
ประสบการณ์ที่เคยประสบเกี่ยวกับสถานการณ์ก ารดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมเนื่องจากขาดความ
ตระหนักรู้ ทางวัฒนธรรม ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น การต้ อนรับ การแสดงกิ ริย าที่ ไม่เหมาะสม
ได้ แก่ การชี ้นิ ้ว การสบตา น ้าเสียงระยะห่าง ในการสื่อสาร เป็ นต้ น สิ่งที่ผ้ ปู ่ วยตอบสนองหลังจากที่
ได้ รับ การดูแลกระท าของพยาบาลที่ ไม่เข้ า ใจความแตกต่างทางวัฒ นธรรม ท าให้ ก ารตีความ
แตกต่างกัน
ขัน้ ตอนที่ 2 การสะท้ อนคิดจากการสังเกต (Reflective observation) ใช้ เวลา 15 นาที
เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมุง่ ที่จะทาความเข้ าใจในความหมายของประสบการณ์ที่ได้ รับและนามา
พิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งผู้เข้ าร่วมกิ จ กรรมแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเองจาก
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิกิจกรรมและแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุม่ ผู้วิจยั กระตุ้นโดยใช้ คาถาม”
ผู้เข้ าร่วมกิจ กรรมได้ รับ ฟั งการแบ่ งปั น ประสบการณ์ ได้ รับเรี ยนรู้อะไรบ้ าง มีความคิดความรู้สึก
อย่างไร” ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมจะได้ เรี ยนรู้ที่กว้ างขวางขึ ้น และผลของการสะท้ อนความคิดเห็น หรื อ
การอภิปรายทาให้ ได้ แนวคิดหรือข้ อสรุป
ขัน้ ตอนที่ 3 การสร้ างความคิดรวบยอด (Abstract conceptualization)ใช้ เวลา 30 นาที
เมื่อสมาชิกได้ วิเคราะห์และทาสะท้ อนคิดปั ญหาที่เกิดจากการขาดความตระหนักทางวัฒนธรรม
แล้ ว ผู้วิจัย นาเข้ าสู่ประเด็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยให้ ดู คลิป วีดีโอ เรื่ อง “โบสถ์ห นูใ น
อินเดีย( Rat temple in India. The Temple of rats!)” ความยาว 6.37 นาที “ลิงลพบุรี พระปรางค์
ทศกาลโต๊ ะจี นลิง(Party Monkey)สามยอด”ความยาว 5.10 นาที ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิ จกรรมตัง้ ใจดู
คลิปวีดีโอพร้ อมๆกัน เมื่อชมคลิปจบถามผู้เข้ าร่วมกิจกรรมว่า “มีความคิดเห็นอย่างไรกับความเชื่อ
แนวทางปฏิบัติในแต่ละวัฒนธรรม” แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อผู้เข้ าร่วมกิจกรรมช่วยกันตอบ
และให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมดูรูปภาพ“ชาวอารบิคที่ใส่ผ้าคลุมหน้ าถ่ายรูป” และ “ดูภาพชุดแต่งกาย
ชาวเมีย นมา” โดยผู้วิจัย ใช้ ค าถาม เมื่อพบเห็น ชาวอาหรับ ในรูปสิ่งแรกที่ เราเห็น มีอะไรบ้ าง ให้
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมช่วยกันตอบ (ตัวอย่าง ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นและความรู้สกึ เราเห็น
อะไรบ้ าง เช่น ถ่ายทาไม ไม่ร้ ูวา่ เป็ นใคร เป็ นต้ น)
ผู้วิจัยสรุปความคิดเห็น สะท้ อนให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเข้ าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
การขจัดความอคติลาเอียงวัฒนธรรมของผู้อื่น ผู้วิจัยสรุปความคิดเห็น หลังจากนันผู
้ ้ วิจัยอาจใช้
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คาถามกระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมให้ ช่วยกันสรุปข้ อคิดเห็น เช่น “ได้ รับความรู้หรื อมีประเด็นใดที่
สามารถนามาใช้ หรือข้ อควรปรับปรุงอย่างไร จากการดูแลผู้ป่วยที่ผา่ นมา”
ขัน้ ตอนที่ 4 การทดลอง/ประยุกต์ใช้ ความรู้ (Active experimentation)ใช้ เวลา 30 นาที
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมวางแผนการปรับเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมอย่างไรให้ ผ้ ปู ่ วย แล้ วไป
ใช้ ในการทดลองปฏิบัติ จ ริ ง โดยผู้วิจัย ใช้ คาถามว่า “พัฒ นาตนเองให้ เป็ น ผู้ที่ มีสมรรถนะด้ าน
ตระหนักรู้อย่างไรในการดูแลผู้ป่วยที่มีความแตกต่างด้ านวัฒนธรรม” ผู้วิจัยสรุปแนวทางการวาง
แผนการดูแลผู้ป่วย และมอบหมายให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมฝึ ก ให้ ใบงานฝึ กปฏิบตั ิระหว่างสัปดาห์ที่ 1
จากนันผู
้ ้ วิจยั นัดหมายในการเข้ ากลุม่ ครัง้ ต่อไป กล่าวปิ ดกลุม่
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1.5 ประเมินผล
1.ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมเป็ นผู้ที่มีความตระหนักทางวัฒนธรรม
2. การแสดงออกถึงการดูแลโดยคานึงถึงความเป็ นมนุษย์
3. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีการแสดงออกเป็ นผู้ที่มีความเคารพความคิดความเชื่อในการ
ดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
1.6 การบ้ าน ใบฝึ กปฏิบตั ิระหว่างสัปดาห์ที่ 1
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กิจกรรมที่ 2 สมรรถนะด้ านความรู้ทางวัฒนธรรม
2.1 แนวคิด สมรรถนะด้ านความรู้ทางวัฒนธรรม
พยาบาลผู้ที่ให้ การดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ควรมีพืน้ ฐานความรู้เกี่ย วกับ วัฒนธรรม
ต่างๆของผู้ป่วยที่มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม เรียนรู้ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับหลัก
ปฏิ บัติ ท างศาสนา วัฒ นธรรม วิ ถี ชี วิต ประเพณี ที่ เกี่ ย วกับ สุขภาพ การรัก ษาพื น้ บ้ าน ท าให้
พยาบาลเข้ าใจในความคิด ความเชื่อค่านิยมของผู้ใช้ บริการด้ านสุขภาพ และปั จจัยที่อาจมีผลต่อ
สุขภาพ ท าให้ ผ้ ปู ่ วยมีก ารรับ รู้ ทัศนคติ การตีความแตกต่างกัน พยาบาลจาเป็ น ต้ องให้ ข้อมูล
ความรู้และให้ เหตุผลแก่ผ้ ปู ่ วยเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิที่เหมาะสมเพื่อแก้ ปัญหาการดูแล
ที่ตอบสนองความต้ องการผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ าร่วมกิจกรรม มีความสามารถดังนี ้
1) มีความรู้และความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆ ได้ แก่ ชาวอาหรับ และ
พม่า
2)ให้ ข้อมูลความรู้แก่ผ้ ปู ่ วยเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิที่เหมาะสม
2.3 สื่อ-อุปกรณ์
1) ใบความรู้เรื่องวัฒนธรรมชาวอาหรับและพม่า
2) ใบความรู้ เรื่ อง การรักษาความเจ็บป่ วยในเดือนถือศีลอด ความเชื่อด้ านสุขภาพ
ของพม่า
3) ใบงานฝึ กปฎิบตั ิระหว่างสัปดาห์ ที่ 2
2.4 กิจกรรม/ระยะเวลา (3 ชัว่ โมง)
ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกกลุ่มและทบทวนกติกาการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ทาข้ อตกลงไปใน
ครัง้ ก่อน และลาดับต่อไป ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิ จกรรมเล่าถึง ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมบอกเล่าประสบการณ์การ
ดูแลผู้ป่วยในใบงานฝึ กปฏิบตั ิระหว่างสัปดาห์ที่ผา่ นมานาสิ่งที่ได้ เรียนรู้นาไปปฏิบัติใช้ อย่างไรบ้ าง
จากการพัฒนาสมรรถนะด้ านการตระหนักรู้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นอย่างไร (ใช้ เวลา 20 นาที)
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ขัน้ ตอนที่ 1 การปฏิบัติเพื่อสัง่ สมประสบการณ์ ใช้ เวลา 40 ผู้วิจัยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
แสดงบทบาทสมมุติ กลุ่มละ 1 เรื่ อง เกี่ ย วกับ ความเชื่ อด้ านสุขภาพของผู้ป่วยต่างวัฒ นธรรม
สถานการณ์ตวั อย่างกิจกรรมสมรรถนะความรู้ด้านวัฒนธรรม
สถานการณ์ที่1 ผู้ป่วยหญิ งชาวUAE อายุ 43 ปี มีอาการปวดท้ อง ถ่ายอุจจาระสีดา มีประวัติเป็ น
ความดัน โลหิ ต สูง ผู้ป่ วยมาโรงพยาบาลพร้ อมญาติ ผู้ป่ วยพูด ภาษาอังกฤษไม่ได้ ญาติ พู ด
ภาษาอังกฤษได้ เล็กน้ อย ผู้ป่วยต้ องการมาตรวจ มาพบแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และแพทย์อายุ
รกรรมต่อมไร้ ท่อ หลังจากพบแพทย์ แพทย์ มีคาสั่งให้ ท า ultrasound abdomen และ เอ็ก ซเรย์
คอมพิวเตอร์ ช่องท้ อง (CT abdomen) กรณีผ้ ปู ่ วยมีสิทธิ์เบิกค่าใช้ จ่ายจากสถานทูตพยาบาลต้ อง
เตรียมอย่างไรบ้ าง พยาบาลทานัดตรวจ ultrasound abdomen CT abdomen และแจ้ งค่าใช้ จ่าย
และการเตรียมตัวก่อนทาให้ ทราบ แพทย์ระบบทางเดินอาหารนัดฟังผลหลังจากได้ ผลตรวจ และ
แพทย์ อ ายุ รกรรมนั ด ตรวจเลื อ ด FPG HbA1C BUN Creatinine ก่ อ นพบแพทย์ ผู้ป่ วยจะ
วางแผนอยู่เมืองไทยอีก 3วัน จากสถานการณ์ดงั กล่าวให้ แสดงบทบาทสมมุติ
สถานการณ์ที่ 2 ผู้ป่วยหญิ งชาวอาหรับ อายุ 45 ปี ผู้ป่วยไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ต้ องการ
ตรวจสุขภาพและตรวจเต้ านม (mammogram) ผลการตรวจร่างกายพบว่ามีก้อนเต้ านม แพทย์
อธิบายผลและแนะนาให้ นดั ตัดชิ ้นเนื ้อ biopsy ผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจก่อนรับการรักษาได้ คอย
ให้ สมาชิกในครอบครัวตัดสินใจเซ็นต์ยินยอมได้ รับการบอกกล่าว เมื่อสมาชิกครอบครัวตัดสินใจ
ให้ ผ้ ปู ่ วยตัดชิน้ เนือ้ ส่งตรวจ ผลตรวจชิ ้นเนื ้อพบว่าเป็ นมะเร็งเต้ านม แพทย์แนะนาให้ ผ่าตัด หรื อ
ฉายแสง ให้ ผ้ ปู ่ วยตัดสินใจ พยาบาลจะทาอย่างไร ผู้ป่วยไม่ทราบผลการวินิจฉัย จากสถานการณ์
ดังกล่าวให้ แสดงบทบาทสมมุติ
ขัน้ ตอนที่ 2 การสะท้ อนคิดจากการสังเกตใช้ เวลา 20 นาที เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
มุง่ ที่จะทาความเข้ าใจในความหมายของประสบการณ์ที่ได้ รับและนามาพิจารณาอย่างรอบคอบ
ผู้วิจยั ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเองจากประสบการณ์ที่ได้ รับ
ชมบทบาทสมมติ ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้ คาถามว่า “หลังจากชมการ
แสดงจบแล้ ว ได้ เ รี ย นรู้ อะไรบ้ าง มีค วามคิด และมีค วามรู้สึก อย่ างไรต่อเหตุก ารณ์ ” ผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรมจะได้ เรียนรู้ที่กว้ างขวางขึ ้น และผลของการสะท้ อนความคิดเห็น หรือการอภิปรายทาให้ ได้
แนวคิดหรือข้ อสรุป
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ขัน้ ตอนที่ 3 การสร้ างความคิดรวบยอด ใช้ เวลา 80 นาที เมื่อสมาชิกได้ วิเคราะห์และ
ทาสะท้ อนคิด แล้ วบรรยายให้ ความรู้เรื่องที่1 ความหมายของวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีการดูแลเชิง
วัฒนธรรม และใบความรู้เรื่องที่ 2สมรรถนะด้ านวัฒนธรรม นิ ยามความหมายและองค์ประกอบ
กระบวนการสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
ผู้วิ จั ย เชิ ญ วิ ท ยากรล่ า มอารบิ ค และล่ า มพม่ า แนะน าความรู้ เรื่ อ ง วัฒ นธรรม
ประกอบด้ วย 1)การปฏิบัติตามหลักทางศาสนาด้ านความเชื่อด้ านสุขภาพ 2) ความเชื่อค่านิย ม
ด้ านสุขภาพ 3) รูปแบบปฏิสมั พันธ์การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม (ดังตาราง)
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หัวข้ อการบรรยายโดยล่ าม

ประเด็นเรื่องการรับรู้ในความแตกต่างความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต หากพยาบาลมีความรู้
และตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม ทาให้ ผ้ ปู ่ วยรู้สกึ ไว้ วางใจ เนื่องจากพยาบาลเข้ าใจความต้ องการของ
ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม เมื่อพยาบาลเป็ นผู้มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมจะทาให้ พยาบาลแสดงออก
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม และให้ ผ้ รู ่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อดีประโยชน์
ของการเป็ นผู้ที่มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม หลังจากนัน้ ผู้วิจัยอาจใช้ คาถามกระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมให้ ช่วยกันสรุปประเด็นข้ อคิดเห็น เช่น “ มีข้อสังเกตประเด็นใดที่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมคิ ดเห็น
ว่าเป็ นประโยชน์สามารถนามาใช้ และประเด็นที่ควรนามาปรับในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม”
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ขัน้ ตอนที่ 4 การทดลอง/ประยุกต์ใช้ ความรู้ ใช้ เวลา 20 นาที ผู้วิจัยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
วางแผนการปรับเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมอย่างไรให้ ผ้ ปู ่ วย แล้ วไปใช้ ในการทดลอง
ปฏิบัติจริ งเข้ าร่วมกิจกรรม โดยผู้วิจัย ใช้ คาถามว่า “ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมวางแผนในการดูแลผู้ป่วย
อย่างไรเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยปลอดภัยและพึงพอใจ ” ผู้วิจยั สรุปแนวทางการวางแผนการดูแลผู้ป่วย และ
มอบหมายให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมนาไปฝึ กปฏิบตั ิระหว่างสัปดาห์ที่ 2 จากนัน้ ผู้วิจยั นัดหมายในการ
เข้ ากลุม่ ครัง้ ต่อไป กล่าวปิ ดกลุม่
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ตัวอย่ าง การวางแผนในการดูแลผู้ป่วยจากสถานการณ์ การเข้ าไปทากิจกรรมทางการพยาบาลใน
ห้ องขณะผู้ป่ วยก าลังละหมาด การวางแผนการดูแลผู้ป่วยดังนี ้ เราต้ องรับ ทราบก่ อนว่าการ
ละหมาดทา 5 เวลา ต้ องทาความตกลงกับผู้ป่วย เราจะทาอย่างไร เพื่อไม่ให้ รบกวนการละหมาด
ของคุณ ได้ แก่ ทาป้าย, ให้ ผ้ ปู ่ วยและญาติแจ้ งเวลา (เริ่ มต้ น - สิ ้นสุด) โดยไม่กระทบการให้ การ
รักษาพยาบาล แนะนาให้ ไปทาละหมาดที่ห้องละหมาด
2.5 ประเมินผล
1) ผู้เข้ าร่วมกิ จกรรมมีความรู้ความสามารถประยุกต์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยต่าง
วัฒนธรรม
2) ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมให้ ความรู้ในเชิงวิชาชีพแก่ผ้ ปู ่ วยต่างวัฒนธรรม
2.6 การบ้ าน ใบฝึ กปฏิบตั ิระหว่างสัปดาห์ที่ 2
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กิจกรรมที่ 3 สมรรถนะด้ านทักษะทางวัฒนธรรม
3.1แนวคิดสมรรถนะด้ านทักษะทางวัฒนธรรม
พยาบาลผู้ที่ให้ การดูแลผู้ป่วยควรมีทกั ษะในการประเมินความคิด ความเชื่อค่านิยมและ
การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม เพื่อทราบ
ความต้ องการและนามาวางแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลสุขภาพให้ เหมาะสมความต้ องการ
ของผู้ป่ วยต่างวัฒนธรรม พยาบาลควรประเมิน ความต้ องการปั ญ หาของผู้ป่วยที่ เกี่ ยวข้ องกับ
วัฒนธรรมอย่างถูกต้ องตามลัก ษณะพื น้ ฐานทางวัฒนธรรม โดยพยาบาลควรทาความเข้ าใจใน
ประเด็น ต่า งๆดังต่อ ไปนี ค้ ื อ (The Giger and Davidhizar Transcultural Assessment Model,
2002) 1) การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การใช้ ภาษาพูด (Communication) ใช้ ลา่ มแปลภาษาให้ เกิด
ความเข้ าใจที่ตรงกัน การสื่อสารโดยท่าทาง เช่นการใช้ มือประกอบการพูดการแสดงออกโดยการ
ยกนิว้ จะมีความหมายทัง้ ในเรื่ องที่ดีและไม่เหมาะสม และมีความหมายที่แตกต่างกัน เช่น การ
สวมกอด การจับมือ การสัมผัสทางใบหน้ า ในด้ านการแสดงออกของการทักทายเบื ้องต้ น 2) พี ้นที่
ส่วนตัว (Space) หมายถึ ง ระยะห่างในการสื่ อสาร การสื่ อสารมีระยะห่ างในการนั่งคุย บาง
ประเทศใช้ ภาษาพูดอย่างใกล้ ชิด 3) องค์กรทางสังคม (Social organization) หมายถึง เป็ นคนเชื ้อ
ชาติใด ศาสนาใด อยู่ในครอบครัวลักษณะอย่างไร 4) เวลา (Time) หมายถึง วิถีชีวิตแบบแผนการ
ดาเนินชีวิตของคนหลายวัฒนธรรม 5) สิ่งแวดล้ อม (Space) หมายถึง สภาพแวดล้ อมค่านิยมที่
เกี่ยวข้ องกับการดูแลด้ านสุขภาพ ความเชื่อและการปฎิบัติในวัฒนธรรมหนึ่ง เช่น วิธีป ฏิบัติเมื่อ
ใกล้ เสียชีวิต ความเชื่อเรื่องการเจ็บป่ วย การปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตามความเชื่อพืน้ บ้ าน เมื่อ
รวบรวมได้ แล้ วนามาวิเคราะห์ การปฏิบัติการดูแลในแต่ละวัฒนธรรมจะแตกต่างกัน มีแบบแผน
หรือกระบวนการเฉพาะแต่จะมีลกั ษณะร่วมที่เป็ นสากลหรือการปฏิบตั ิที่เหมือนกันร่วมกัน
3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ าร่วมกิจกรรม มีความสามารถดังนี ้
1) เป็ น ผู้ที่ มี ค วามสามารถในการประเมิ น ปั ญ หาความต้ อ งการของผู้ป่ วยทาง
วัฒนธรรม
2) เป็ นผู้ที่มีทักษะในการแสดงออกถึงความเคารพต่อความคิดความเชื่อของผู้ป่วย
ต่างวัฒนธรรม
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3.3 สื่อ-อุปกรณ์
1) Power point หลัก ปฏิบัติใ นการประเมิน ผู้ป่วยต่างวัฒ นธรรมของ Giger และ
Davidhizar
2) แผ่นภาพติดบอร์ดเรื่องสิ่งที่ควรทาและไม่ควรทา
3) กระดานสาหรับติดภาพ
4) ใบงานฝึ กปฎิบตั ิระหว่างสัปดาห์ที่ 3
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3.4 กิจกรรม/ระยะเวลา (2 ชัว่ โมง)
เมื่อสมาชิกมาเข้ าร่วมกิจกรรมครบทุกคน ผู้วิจัยกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่มและทบทวน
กติกา
การเข้ าร่วมกิจกรรมที่ทาข้ อตกลงไปในครัง้ ก่อน และลาดับต่อไป ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
บอกเล่าประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยในใบงานฝึ กปฏิบัติระหว่างสัปดาห์ที่ผา่ นมานาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้
นาไปปฏิบัติใช้ อย่ างไรบ้ าง จากการพัฒนาสมรรถนะด้ านความรู้ทางวัฒนธรรม และผลลัพธ์ ที่
เกิดขึ ้นเป็ นอย่างไร (ใช้ เวลา 20 นาที)
ขัน้ ตอนที่ 1 การปฏิบัติเพื่ อสั่งสมประสบการณ์ ใช้ เวลา 40 นาที ผู้วิจัย ให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมแต่ละกลุ่ม ร่วมกันระดมสมองและนาเสนอปั ญหาการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมโดยให้
บอกเล่าประสบการณ์ที่เคยประสบในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการ
แสดงออกถึงการเคารพความคิดความเชื่อของผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ผู้วิจยั สรุปประเด็นที่ได้ จากการ
นาเสนอ และให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิ จกรรมร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เพื่ อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมมีความรู้
ความเข้ าใจมากขึ ้น
ขัน้ ตอนที่ 2 การสะท้ อนคิดจากการสังเกต ใช้ เวลา 20 นาที เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
มุง่ ที่จะทาความเข้ าใจในความหมายของประสบการณ์ที่ได้ รับและนามาพิจารณาอย่างรอบคอบ
ผู้วิจยั ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเองจากประสบการณ์ที่ได้ รับ
จากการนาเสนอ โดยใช้ คาถามว่า “ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นอย่างไรจากการสิ่งที่กลุ่มอื่น
นาเสนอ มีประเด็นใดบ้ างที่เป็ นจุดดี และจุดใดที่เป็ นโอกาสพัฒนาให้ ดียิ่งขี ้น” ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมจะได้ เรียนรู้ที่ กว้ างขวางขึ ้น และผลของการสะท้ อน
ความคิดเห็น หรือการอภิปรายทาให้ ได้ แนวคิดหรือข้ อสรุป
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ขัน้ ตอนที่ 3 การสร้ างความคิ ดรวบยอด ใช้ เวลา 20 นาที ห ลังจากนัน้ ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วม
กิจกรรมฟั งบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดหลักปฏิบัติในการประเมิน ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ของ Giger
และ Davidhizar 10 นาที และให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์สิ่งที่ควรทาและไม่ควรทา เลือกภาพ
ติดบอร์ดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทาและไม่ควรทาในใช้ ภาษากายในสถานการณ์ตา่ งๆให้ ถกู ต้ อง เมื่อต้ อง
ติดต่อกับผู้ป่วยและครอบครัวดังนี ้ ข้ อห้ ามสาหรับชาวอาหรับ ได้ แก่ การชีน้ ิ ้ว การOK sign การจุ๊
ปากให้ ลดเสียง การเข้ าห้ องเยี่ ย มโดยไม่ขออนุญ าต การสัมผัสผู้ป่วยหญิ งในกรณี แพทย์ ห รื อ
พยาบาลเป็ นชาย เป็ นต้ น สาหรับชาวพม่า สิ่งที่ไม่ควรทาด้ แก่ ไม่เรียกชาวพม่า ให้ เรี ยกว่าเมียน
มา ไม่หน้ าบึง้ ให้ ยิม้ ทักทายสบตา พูดมีหางเสียง ไม่แตะหัวหรือสะโพกคนไข้ ไม่ส่งของด้ วยมือ
ข้ างเดียว ไม่ชี ้นิว้ กวักมือ ให้ ผายมือบอกตาแหน่งทิศทาง เมื่อสมาชิกได้ วิเคราะห์และสะท้ อนคิด
ปัญ หาที่เกิดจากการขาดการประเมินความต้ องการของผู้ป่วยทางวัฒนธรรม หลังจากนันผู
้ ้ วิจัย
อาจใช้ ค าถามกระตุ้น ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิ จ กรรมให้ ช่วยกันสรุป ข้ อคิดเห็น เช่น “ ผู้เข้ าร่วมกิ จ กรรมมี
ข้ อเสนอแนะประเด็นใดที่จากที่ได้ เรียนรู้ในครัง้ นี ”้
ขัน้ ตอนที่ 4 การทดลอง/ประยุกต์ใช้ ความรู้ ใช้ เวลา 20 นาที ผู้วิจัยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
วางแผน การปรับเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมอย่างไรให้ ผ้ ปู ่ วย แล้ วไปใช้ ในการทดลอง
ปฏิบัติจริ งเข้ าร่วมกิจกรรม โดยผู้วิจัย ใช้ คาถามว่า “ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมวางแผนในการดูแลผู้ป่วย
อย่างไร ให้ ผ้ ปู ่ วยพึงพอใจ ผู้ป่วยปลอดภัย ” ผู้วิจัยสรุปแนวทางการวางแผนการดูแลผู้ป่วย และ
มอบหมายให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมนาไปฝึ กปฏิบัติระหว่างสัปดาห์ที่ 3 จากนัน้ ผู้วิจยั นัดหมายในการ
เข้ ากลุม่ ครัง้ ต่อไป กล่าวปิ ดกลุม่
3.5 ประเมินผล
1) ผู้เข้ าร่วมกิจ กรรมมีค วามรู้ และทักษะในการประเมิน ความต้ องการของผู้ป่วยต่าง
วัฒนธรรม
2) ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมบอกการกระทาที่แสดงออกมีความเคารพความคิดความเชื่อในการ
ดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
3.6 การบ้ าน ใบฝึ กปฏิบตั ิระหว่างสัปดาห์ที่ 3
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กิจกรรมที่ 4 สมรรถนะด้ านการติดต่ อสื่อสาร
4.1แนวคิดสมรรถนะด้ านการติดต่อสื่อสารทางวัฒนธรรม
สมรรถนะด้ านการติดต่อสื่อสารทางวัฒนธรรมเป็ นความสามารถในการปฏิสมั พันธ์กับ
ผู้ป่ วยที่ มี ภูมิ ห ลังทางวัฒ นธรรมที่ แ ตกต่างกัน โดยการปรั บ ประยุก ต์ หรื อ เลื อ กใช้ วิ ธีก ารมี
ปฏิสมั พันธ์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล สิ่งใดควรทาและไม่ควรทา มีการสื่อสาร
ทังวั
้ จนภาษาและอวัจนภาษา รวมทัง้ การสื่อสารผ่านล่ามแปลภาษาทาให้ เข้ าใจบรรลุเป้าหมาย
สุขภาพที่ดีแบบองค์รวม โดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์ ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมสะท้ อน
คิด และวิเคราะห์สร้ างความคิดรวบยอด แล้ ววางแผนการนาไปใช้ ทาให้ พยาบาลมีสมั พันธภาพที่
ดีกบั ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
4.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ าร่วมกิจกรรม มีความสามารถดังนี ้
1)เป็ นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
2) เป็ นผู้ที่แสดงออกเป็ นผู้ที่มีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
4.3 สื่อ-อุปกรณ์ ได้ แก่ อุปกรณ์เล่นเกมส์ จับคู่คาศัพท์ วีดีทศั น์เรื่อง Cleveland Clinic
Empathy ใบงานฝึ กปฎิบตั ิระหว่างสัปดาห์ที่ 4
4.4 กิจกรรม/ระยะเวลา (2 ชัว่ โมง)
ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกกลุ่มและทบทวนกติกาการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ทาข้ อตกลงไปใน
ครัง้ ก่อน และลาดับต่อไป ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมบอกเล่าประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยในใบงานฝึ ก
ปฏิ บัติ ระหว่างสัป ดาห์ ที่ ผ่านมาน าสิ่ งที่ ได้ เรี ย นรู้น าไปปฏิ บัติใ ช้ อ ย่ างไรบ้ าง จากการพัฒ นา
สมรรถนะด้ านทักษะทางวัฒนธรรม และผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นอย่างไร (ใช้ เวลา 20 นาที)
ขัน้ ตอนที่ 1 การปฏิบตั ิเพื่อสัง่ สมประสบการณ์ ใช้ เวลา 30 นาที เมื่อสมาชิกเข้ ามาร่วม
กิ จ กรรมครบทุก คน ผู้วิจัย ให้ ผู้เ ข้ า ร่ วมกิ จ กรรม ชมวี ดี ทัศน์ เ รื่ อ ง Cleveland Clinic Empathy
เพื่ อ ให้ พยาบาลมี ค วามเข้ า ใจความรู้ สึก ของผู้ป่ วยและญาติ เมื่ อ เจ็ บ ป่ วยขณะมารั ก ษาใน
โรงพยาบาล หลังจากนัน้ บรรยายการสื่ อสารภาษาอารบิ ค พม่าอย่ างง่ายแต่ล ะกลุ่ม แบ่ งปั น
ประสบการณ์การติดต่อสื่อสารปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมที่มีความรู้สกึ ยากในการจัดการ
ดูแลกลุม่ ผู้ป่วยอาหรับ และพม่า ตัวอย่างปัญหาที่พบบ่อย เช่น
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1) ห้ ามเข้ าไปในห้ องก่อนได้ รับอนุญาต ผู้ป่วยและญาติไม่พอใจที่เราเปิ ดประตูโดย
ไม่แจ้ งก่อน
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2) ภาษากาย
2.1) กรณีผ้ ปู ่ วยถามซ ้าแล้ วเจ้ าหน้ าที่แสดงกิริยาชี ้นิ ้ว แสดงอารมณ์ไม่พอใจ การ
แสดงออกไม่สภุ าพ ขณะยื่นโทรศัพท์ด้วยกิริยาที่ไม่เต็มใจให้ บริการ
2.2) ผู้ป่วยส่ายหน้ า หมายถึงว่า ตกลง แต่พยาบาลตีความหมายผิด เป็ นต้ น
ผู้วิจัยนากรณี ศึกษาผู้ป่ วยและครอบครัวไม่พอใจเรื่ องการติดต่อสื่อสารปฏิสมั พันธ์กับ
พยาบาล
ขัน้ ตอนที่ 2 การสะท้ อนคิดจากการสังเกต ใช้ เวลา 15 นาที เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
มุง่ ที่จะทาความเข้ าใจใน ผู้วิจัยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่
ได้ รับจากการนาเสนอ โดยใช้ คาถามว่า “ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นอย่างไรการสิ่งที่เพื่อนใน
กลุ่มได้ นาเสนอ มีจดุ ดี และจุดใดที่เป็ นโอกาสพัฒนาให้ ดียิ่งขี ้น” ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมจะได้ เรียนรู้ที่
กว้ างขวางขึ ้น และผลของการสะท้ อนความคิดเห็น หรือการอภิปรายทาให้ ได้ แนวคิดหรือข้ อสรุป
ขัน้ ตอนที่ 3 การสร้ างความคิดรวบยอด ใช้ เวลา 15 นาที โดยผู้วิจัยกระตุ้นสมาชิกได้
วิเคราะห์และสะท้ อนคิด ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมให้ ช่วยกันสรุปข้ อคิดเห็น ผู้วิจยั อาจใช้ คาถามกระตุ้น “
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะประเด็นใดจากที่ได้ เรียนรู้ในครัง้ นี ”้
ขัน้ ตอนที่ 4 การทดลอง/ประยุกต์ใช้ ความรู้ ใช้ เวลา 40 นาที ผู้วิจัยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
วางแผนการปรับเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมอย่างไรให้ ผ้ ปู ่ วย แล้ วไปใช้ ในการทดลอง
ปฏิบัติจริ งเข้ าร่วมกิจกรรม โดยผู้วิจัย ใช้ คาถามว่า “ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมวางแผนในการดูแลผู้ป่วย
อย่างไร ให้ ผ้ ปู ่ วยพึงพอใจ ผู้ป่วยปลอดภัย ” ผู้วิจัยสรุปแนวทางการวางแผนการดูแลผู้ป่วย และ
มอบหมายให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมนาไปฝึ กปฏิบตั ิระหว่างสัปดาห์ที่ 4 จากนัน้ ผู้วิจยั นัดหมายในการ
เข้ ากลุม่ ครัง้ ต่อไป กล่าวปิ ดกลุม่
4.5 ประเมินผล
1) ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
2) ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีการแสดงออกเป็ นผู้ที่มีความเคารพความคิดความเชื่อในการ
ดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
4.6 การบ้ าน ใบฝึ กปฏิบตั ิระหว่างสัปดาห์ที่ 4
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กิจกรรมบรรยายการฝึ กการพูดคาศัพท์ ง่ายที่ใช้ บ่อยๆในการสื่อสารกับผู้ป่วย โดยล่ าม
กล่ าวทักทายภาษาอาหรับ
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ชาวพม่ าแสดงการทักทาย
โดยการจับ มือกัน กรณี ผ้ สู ูงอายุ จะทัก ทายคา ว่า “เม่ง-กะ-ล่า-บ๊ า” ไม่ต้องจับ มือชาวพม่า จะ
ทักทายกล่าวคาสวัสดี ไม่ต้องจับมือ เพื่อแสดงความเคารพ แต่ถ้าเอามือ กอดอก และก้ มศีรษะ
แสดงถึงความสุภาพตังใจฟั
้ ง และให้ เกียรติถือเป็ นวัฒนธรรมเฉพาะของคนพม่า
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กิจกรรมการสอนภาษา เพื่อการพัฒนาการติดต่ อสื่อสารทางวัฒนธรรม: ภาษา
เล่นเกมส์ ชื่อ จับคู่คาศัพท์
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ความหมายสัญญาณมือของชาวอาหรับ
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กิจกรรมที่ 5 สมรรถนะด้ านความปรารถนาทางวัฒนธรรม
5.1แนวคิดสมรรถนะด้ านความปรารถนาทางวัฒนธรรม
สมรรถนะด้ านความปรารถนาทางวัฒนธรรม เป็ นความตังใจที
้ ่ทาให้ พยาบาลต้ องการ
เข้ าไปสู่กระบวนการพัฒนาตนเองในการเป็ นผู้มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม การมีความตระหนักรู้
องค์ค วามรู้ ทัก ษะและความสามารถในการมีป ฏิสัมพัน ธ์ จ าเป็ น ต้ องกระท าร่วมกับ การมีแรง
บันดาลใจหรือความปรารถนาอย่างแท้ จริงที่จะให้ บริการแก่ผ้ ปู ่ วยต่างวัฒนธรรม พยาบาลดูแล
ผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมต้ องแสดงถึงความเข้ าใจความแตกต่างแต่ละเชือ้ ชาติวฒ
ั นธรรม ต้ องการให้
ผู้ป่ วยได้ รับ การดูแลดี ที่ สุด ตามปณิ ธ านของพยาบาลที่ ตัง้ ไว้ มีเ ข้ าใจว่าผู้รับ บริ ก ารมี ความ
เจ็บ ป่ วย พยาบาลมีบ ทบาทในการดูแ ลผู้ป่ วยทุก คนเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็ น ผู้ป่ วยที่ มี ความ
แตกต่างเชื ้อชาติ ศาสนาก็ตาม
5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ าร่วมกิจกรรม มีความสามารถดังนี ้
1) พัฒนาตนเองให้ มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
2) มีความปรารถนาที่ให้ การดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
5.3 สื่อ-อุปกรณ์
1)ใบงานสาหรับผู้เข้ าร่วมโปรแกรมตังเป้
้ าหมาย และมีความคาดหวังอย่างไรในการ
พัฒนาตนเอง
2) ใบงานฝึ กปฎิบตั ิระหว่างสัปดาห์ ที่ 2
3) แบบสอบถาม
5.4 กิจกรรม/ระยะเวลา (2-3 ชัว่ โมง)
ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกกลุ่มและทบทวนกติกาการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ทาข้ อตกลงไปใน
ครัง้ ก่อน และลาดับ ต่อไป ผู้เข้ าร่วมกิ จกรรมบอกเล่าประสบการณ์ ก ารดูแลผู้ป่วยในใบงานฝึ ก
ปฏิ บัติ ระหว่างสัป ดาห์ ที่ ผ่านมาน าสิ่ งที่ ได้ เรี ย นรู้น าไปปฏิ บัติใ ช้ อ ย่ างไรบ้ าง จากการพัฒ นา
สมรรถนะด้ านติดต่อสื่อสาร และผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นอย่างไร (ใช้ เวลา 20 นาที)
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ขัน้ ตอนที่ 1 การปฏิบตั ิเพื่อสัง่ สมประสบการณ์ ใช้ เวลา 40 นาที เมื่อสมาชิกเข้ ามาร่วม
กิจกรรมครบทุกคน ผู้วิจยั ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมทุกท่านบอกเล่าประสบการณ์ประทับใจที่ได้ ให้ การ
ดูแลผู้ป่วยในระหว่างเข้ าร่วมกิจกรรม
ขัน้ ตอนที่ 2 การสะท้ อนคิดจากการสังเกตใช้ เวลา 20 นาที เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
มุง่ ที่จะทาความเข้ าใจในความหมายของประสบการณ์ที่ได้ รับและนามาพิจารณาอย่างรอบคอบ
ผู้วิจยั ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเองจากประสบการณ์ที่ได้ รับ
ฟั งสมาชิกในกลุ่ม ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้ คาถามว่า “หลังจากได้
แบ่ งปั น ประสบการณ์ ค วามประทับ ใจจากสมาชิ ก แล้ วได้ เ รี ย นรู้ อะไรบ้ าง มี ค วามคิ ด และมี
ความรู้ สึก อย่ างไรต่อ ความประทับ ใจจากสมาชิ ก ในกลุ่ม ” ผู้เข้ าร่ วมกิ จ กรรมจะได้ เรี ย นรู้ ที่
กว้ างขวางขึ ้น และผลของการสะท้ อนความคิดเห็น หรือการอภิปรายทาให้ ได้ แนวคิดหรือข้ อสรุป
ขัน้ ตอนที่ 3 การสร้ างความคิดรวบยอด ใช้ เวลา 20 นาที เมื่อสมาชิกได้ วิเคราะห์และ
ทาการสะท้ อนคิดถึงตนเองในการเป็ นผู้มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและมีแสดงออกในการดูแ ลเชิง
วัฒนธรรม และให้ ผ้ รู ่ วมกิจ กรรมแสดงความคิดเห็นจะพัฒ นาตนเองอย่ างไรต่อไปให้ เป็ น ผู้ที่ มี
สมรรถนะด้ านวัฒนธรรมที่ มีป ระสิท ธิภาพที่ ดีขึน้ โดยท าใบงานกิ จกรรมครัง้ ที่ 5 การประเมิน
ตนเองและความคาดหวังในการพัฒนาตนเองเป็ นผู้ที่ มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม หลังจากนัน้
ผู้วิจยั อาจใช้ คาถามกระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมให้ ช่วยกันสรุปประเด็นข้ อคิดเห็น เช่น “มีข้อสังเกต
ประเด็นใดที่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมคิดเห็นว่าเป็ นประโยชน์สามารถนามาใช้ ในการพัฒนาตนเองในการ
ดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมให้ มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขี ้น”
ขัน้ ตอนที่ 4 การทดลอง/ประยุกต์ใช้ ความรู้ ใช้ เวลา 20 นาที ผู้วิจัยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม
วางแผนการปรับเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมอย่างไรให้ ผ้ ปู ่ วย แล้ วไปใช้ ในการทดลอง
ปฏิบตั ิจริงเข้ าร่วมกิจกรรม โดยผู้วิจยั ใช้ คาถามว่า “ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมวางแผนในการพัฒนาตนเอง
ให้ เป็ นผู้ที่มีสมรรถนะที่ดี เป็ นคนเก่ง ทาให้ ผ้ ปู ่ วยปลอดภัยและมีความพึงพอใจได้ อย่างไร ” ผู้วิจัย
สรุปแนวทางการวางแผนการดูแลผู้ป่วย และมอบหมายให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมนาไปฝึ กปฏิบตั ิเป็ น
เวลา 1 เดื อน จากนัน้ ผู้วิจัย ให้ ผู้เข้ าร่วมโปรแกรมตอบแบบวัดสมรรถนะด้ านวัฒ นธรรมและ
พฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม และสอบนัดหมายในการเข้ ากลุม่ ครัง้ ต่อไป กล่าวปิ ดกลุม่
ตัวอย่างการวางแผนในการดูแลผู้ป่วยจากสถานการณ์ การเข้ าไปทากิจกรรมทางการ
พยาบาลในห้ องขณะผู้ป่วยกาลังละหมาด การวางแผนการดูแลผู้ป่วยดังนี ้ เราต้ องรับทราบก่อน
ว่าการละหมาดทา 5 เวลา ต้ องทาความตกลงกับผู้ป่วย เราจะท าอย่างไร เพื่อไม่ให้ รบกวนการ
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ละหมาดของคุณ ได้ แก่ ทาป้าย, ให้ ผ้ ปู ่ วยและญาติแจ้ งเวลา (เริ่ มต้ น - สิ ้นสุด) โดยไม่กระทบการ
ให้ การรักษาพยาบาล แนะนาให้ ไปทาละหมาดที่ห้องละหมาด
5.5 ประเมินผล
1) ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีคะแนนสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมเพิ่มขึ ้น
2) ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีคะแนนพฤติกรรมดูแลเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ ้น
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5.6 การบ้ าน ใบฝึ กปฏิบตั ิระหว่างสัปดาห์ที่ 4
SWU iThesis gs571150048 dissertation / recv: 19122562 15:20:24 / seq: 182

272
กิจกรรมที่ 5

3143273375

SWU iThesis gs571150048 dissertation / recv: 19122562 15:20:24 / seq: 182

273
กิจกรรมที่ 6 ติดตามผล
6.1 วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ที่มีสมรรถนะด้ านวัฒนธรรม
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6.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ าร่วมกิจกรรม มีความสามารถดังนี ้
1) ประเมินตนเองด้ านสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
2) ผู้เข้ าร่ วมกิ จ กรรมมี ค วามภูมิ ใ จในการพัฒ นาตนเองเป็ น ผู้ที่ มีส มรรถนะด้ า น
วัฒนธรรม
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6.3 สื่อ-อุปกรณ์ ได้ แก่
1) แบบวัดสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรม
2) ภาพกิจกรรมแสดงขณะผู้เข้ าร่วมโปรแกรมทากิจกรรมที่ผา่ นมา
3) กระดาน และกระดาษ A2
6.4 กิจกรรม/ระยะเวลา (2 ชัว่ โมง)
ผู้วิจยั กล่าวทักทายสมาชิกกลุม่ เปิ ดภาพผู้เข้ าร่วมโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผา่ นมาให้
ชมความยาว 5 นาที หลังจากนัน้ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมบอกเล่าประสบการณ์ความรู้สกึ ในการพัฒนา
ตนเองในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม ประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะด้ านวัฒนธรรมหลังจาก
เข้ าร่วมโปรแกรม 1 เดือนที่ผา่ นมานาสิ่งที่ได้ เรียนรู้นาไปปฏิบตั ิใช้ อย่างไรบ้ าง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น
เป็ น อย่ างไร (ใช้ เวลา 60 นาที ) โดยให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิ จ กรรมน าคาตอบที่ ตนเองตอบมาติดไว้ บ น
กระดาน และผู้วิจยั สรุปข้ อความที่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเขี ยนตอบ หลังจากนันผู
้ ้ วิจัยสะท้ อนคิดและ
สรุ ป จากการรับ ฟั งสมาชิก บอกเล่า และชื่ น ชมให้ ก าลังใจในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒ นธรรมโดย
คัด เลือกผู้เ ข้ าร่ วมกิ จ กรรมที่ พัฒ นาตนเองอย่ างมี ป ระสิท ธิ ภาพ ให้ มารับ รางวัล จาก หัวหน้ า
พยาบาล เพื่อให้ ร้ ูสกึ ภูมิใจที่จะทาต่อไป และ เป็ นตัวอย่างให้ แก่ผ้ อู ื่นด้ วย
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1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประณีต ส่งวัฒนา

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมชื่น สมประเสริฐ

สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม

สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ง
เอกสารแสดงการพิทักษ์ สิทธิ์และจรรยาบรรณการวิจัย
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ประวัติ ผู้ เขี ยน

ประวัตผิ ้ เู ขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
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ที่อยู่ปัจจุบัน

รางวัลที่ได้ รับ

ธนิดา คงสมัย
19 กรกฎาคม 2512
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2536 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2548 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2563 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
70/15 ซอยภาวนา ถนนลาดพร้ าว
ตาบลสามเสนนอก อาเภอห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2559 รางวัลพยาบาลดีเด่นด้ านการสร้ างชุมชน และ
องค์กรปลอดบุหรี่ ประจาปี 2559

