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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา	(Descriptive research)	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะทาง

วฒันธรรมและเปรียบเทยีบสมรรถนะทางวฒันธรรมของนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่3	และชัน้ปีที	่4	ปีการศกึษา	2562	

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษาชั้นปีที่	3	จ�านวน140	คน	และชั้นปีที่	4	จ�านวน	137	คน	เครื่องมือ 

ได้แก่	แบบสอบถาม	ประกอบด้วย	2	ส่วน	ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไป	ส่วนที่	2	สมรรถนะทางวัฒนธรรม	แบบสอบถาม

สร้างโดยประยุกต์จากรูปแบบของแคมบินฮา-บาโคท	 (Campinha-Bacote model of cultural competence 

in healthcare delivery)	 ประกอบด้วย	 5	 ด้าน	 คือ	 ด้านความรู้ทางวัฒนธรรม (cultural knowledge) 

ด้านความตระหนักทางวัฒนธรรม	 (cultural awareness)	 ด้านทักษะทางวัฒนธรรม	 (cultural skill)	 ด้านการ

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม	 (cultural encounter)	 และด้านความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะ 

ทางวัฒนธรรม	(cultural desire)	คุณภาพของแบบสอบถาม	(Cronbach Coefficient) ได้เท่ากับ	0.82	วิเคราะห์

ข้อมูลโดยค่า χ , SD และ t-test (Independent)  

 ผลวจิยัพบว่า	 นกัศึกษาชัน้ปีที	่ 3	 และ4	 มรีะดบัสมรรถนะทางวฒันธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	 เมือ่

เปรยีบเทยีบสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนกัศกึษาพยาบาล	ชัน้ปีท่ี	3	และ	4	พบว่าไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถติ	ิ ผลทีไ่ด้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสรมิให้นกัศึกษาเกดิสมรรถนะทาง

วฒันธรรม	 โดยการบูรณาการเนือ้หาเกีย่วกบัวฒันธรรมเข้าไปในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฏแีละปฏบัิติ 
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Abstract
 This research is descriptive research that aims to study the level of cultural competency and 

to compare the cultural competency of third-year and fourth-year nursing students in Saint Louis 

College. The sample group was third-year students (140 students) and fourth-year students (137 

students) in the academic year 2019 and used the total selection. Tools used in this research can 

be divided into two parts; Part 1: personal characteristics and Part 2: cultural competency. These 

tools are applied from the Cambinha-Bachot model of cultural competence in healthcare delivery, 

which composes of cultural knowledge, cultural awareness, cultural skills, interacting with others 

from different cultures, and the desire for cultural competency. Data analysis was done by finding 
χ , SD และ t-test (Independent) . The research’s results showed that the third-year and the fourth 

third-year students had a moderate level of overall cultural competency. When comparing the cultural 

competency between the third-year and the fourth third-year students, there was no statistically 

significant difference. The research’s results will be used as base information for teaching and 

learning management to promote cultural competency, which is integrate into nursing theory and 

nursing practice subject.

Keywords: cultural competency, nursing student

บทน�า
	 โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าว

กระโดดอย่างรวดเร็วในทุกด้าน	 สืบเนื่องจากความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 ท�าให้การคมนาคมและการ

ติดต่อสื่อสารรวดเร็ว	 ส่งผลให้ประชากรโลกมีการเดิน

ทางย้ายถิน่	เพือ่การลงทนุ	การหางานท�า	การศึกษา	และ

การท่องเทีย่ว	ท�าให้สงัคมมกีารเปลีย่นแปลงไปจากสงัคม

เดิม	กลายเป็นสงัคมทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม	

โดยเฉพาะสงัคมไทยทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วส�าคัญของโลก	

ทัง้ทางด้านสถานที	่อาหาร	และด้านสขุภาพจนกลายเป็น

ศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชยี	(Medical Hub of Asia) 

และได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน	 (ASEAN 

Community)	ในปี	พศ.	2563	จึงมีความจ�าเป็นในการ

ยกระดับทรัพยากรในประเทศให้เป็นนานาชาติเพื่อก้าว

ให้ทันการเปลี่ยนแปลง			

 

 จากสถิติในปีพ.ศ.	 2560	 ชาวต่างชาติที่เดินทาง

เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย	 มีจ�านวน	 12,996,165	

คน	ร้อยละ31.75		และเพิ่มขึ้นในปี	พ.ศ.	2561	จ�านวน	

13,961,272	 คน	 ร้อยละ32.60	 	 จากสถิติการเดินทาง

เข้า-ออกคนต่างชาติ	ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองในพศ.	

2562	พบว่าชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศไทย

เพิม่ขึน้ร้อยละ	4.42	(สถติกิารเดนิทางเข้า-ออกคนต่างชาติ 

สถิติส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง,	 2562)	 สถิติท่ีน่า

สนใจ	คือ	มีชาวต่างชาติจ�านวนมากเข้ามาเพื่อรักษาตัว	

ข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ปี	พ.ศ.2560	พบชาว 

ต่างชาติเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน	 จ�านวน	

4,230,000	คน	ในแผนกผู้ป่วยนอก	ร้อยละ	95.6	และ

ผู้ป่วยในร้อยละ	 4.4	 	 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	 2561)	

และศูนย์วิจัยกสิกรคาดการณ์ว่าชาวต่างชาติจะเข้ามา
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ใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนมากกว่า	3,420,000	คนใน

ปีพศ.	2561	(มนต์ชัย	วงษ์กิตติไกรวัล,	2561)	

	 ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนความต้องการด้านรักษา

พยาบาลในประเทศไทย	ซึง่มคีวามก้าวหน้า	ความพร้อม	

และมศีกัยภาพในการให้บรกิารด้านสขุภาพ	ค่าใช้จ่ายไม่

สูงมาก	 บุคคลากรทางการแพทย์จึงจ�าเป็นต้องมีความ

รู้และความเข้าใจในการดูแลผู้รับบริการ	 พยาบาลเป็น

บุคคลกรที่ให้การดูแลผู้รับบริการอย่างใกล้ชิด	 ให้การ

พยาบาลโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ตระหนัก

ถึงความเท่าเทียมกันในสังคม	 และมีทัศนคติบวกใน

การให้บริการผู ้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

เมื่อพยาบาลสามารถให้การพยาบาลเหมาะสมตาม

วัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้รับบริการแล้วย่อมจะก่อให้เกิด

ความไว้วางใจ	 และเชื่อมั่นในสมรรถนะทางวัฒนธรรม

ของพยาบาล	(สกาวเดอืน	โอดม	ีและสภุาวดี	เครือโชติกุล, 

2561)	จากการศึกษาของ	Songwathana & Siriphan 

พบว่า	การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนะรรมของพยาบาล

มีความส�าคัญ	 เพราะสามารถลดความเครียด	 ความขัด

แย้งกับผู้รับบริการได้	 และยังสนับสนุนการปรับตัวของ

พยาบาลให้สามารถดูแลผูร้บับริการทีม่คีวามหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม	(P. Songwathana, S. 

Siriphan, 2015)	สอดคล้องกับการศึกษาของปิยะฉัตร	

สจุริตธรรม,	พทัยา	แก้วสาร	และประกาย	จโิรจน์กลุ	พบว่า 

หลังจากพยาบาลได้รับการอบรมโปรแกรมพัฒนา

สมรรถนะทางวัฒนธรรมแล้ว	สามารถพัฒนาสมรรถนะ

ทางวัฒนธรรมของตนเอง	โดยน�าไปปฏิบัติการพยาบาล

ผู้รับบริการท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่าง

เหมาะสม	 และมีประสิทธิภาพ	 (ปิยะฉัตร	 สุจริตธรรม,	

พัทยา	แก้วสาร	และประกาย	จิโรจน์กุล,	2562)

	 จากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 สาขา

พยาบาลศาสตร์	พ.ศ.	2560	(มคอ.1)	ก�าหนดคุณลกัษณะ

บัณฑิตที่พีงประสงค์	 คือบัณฑิตต้องมีสมรรถนะทาง

วัฒนธรรม	 และสามารถปฏิบัติงานในสภาพการณ์

ของความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการอุดมศึกษา,	 2560)	 จึงเป็นหน้าที่ของสถาบัน

อุดมศึกษาท่ีจะผลิตบัณฑิตให้พึงมีคุณลักษณะดังกล่าว	

โดยสมรรถนะทางวัฒนธรรมนี้ควรเริ่มสอนและสอด

แทรกในขณะเป็นนักเรียนพยาบาล	 	 เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีต้องให้การพยาบาล

แบบองค์รวมโดยยดึผูร้บับรกิารเป็นศนูย์กลาง	สมรรถนะ

ทางวัฒนธรรมจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญส�าหรับนักเรียน

พยาบาล	 (Leininger & McFarland, 2006)	และยัง

เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนพยาบาลเพื่อให้การ

พยาบาลผูร้บับรกิารทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม

หลงัจบการศกึษา	(ประกาย	จโิรจน์กลุ	และคณะ,	2562) 

ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของ

นกัศกึษาพยาบาลวิทยาลยัเซนต์หลย์ุ	ซึง่เป็นสถาบันการ

ศึกษาเอกชน	 มีโอกาสจบการศึกษาไปให้การพยาบาล

ผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรมของ 

นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่3	และชัน้ปีที	่4	วทิยาลยัเซนต์หลยุส์ 

	 2.เพือ่ศกึษาเปรยีบเทียบสมรรถนะทางวัฒนธรรม

ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3	 และชั้นปีที่4	 วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์

สมมติฐานการวิจัย
	 สมรรถนะทางวัฒนธรรม	ทั้ง	5	ด้าน	ได้แก่	ความ

รู้ทางวัฒนธรรม	(cultural knowledge)	ความตระหนัก

ทางวัฒนธรรม	 (cultural awareness)	 ทักษะทาง

วัฒนธรรม	 (cultural skill)	 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับ

บริการต่างวัฒนธรรม	 (cultural encounter)	 ความ

ปรารถนาท่ีจะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม	 (cultural 

desire)	ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่	3	และชั้น

ปีที่	4วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	มีความแตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
	 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดสมรรถนะ

ทางวัฒนธรรมของ	 Campinha-Bacote	 (2002)	 มา

ใช้เน่ืองจากแนวคิดดังกล่าวมาจากปรัชญาความเชื่อที่

ว่าสมรรถนะทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได	้

แนวคิดนี้ได้มีการน�ามาใช้ในงานวิจัยภายในประเทศ		

เช่น	 การศึกษาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษา

พยาบาล	ในพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศิริพันธุ์	ศิริ

พันธุ,์	ดารนิ	โต๊ะกาน,ิ	และมสุลนิท์	โต๊ะกาน,ิ	2552)	การ

ศกึษาสมรรถนะทางวฒันธรรมของอาจารย์และนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 (อัคณา	

จิรโรจน์,	2558)	การศึกษาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของ

นักศึกษาพยาบาลกรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนน	ีพระพทุธบาท	(เยาวดี	สวุรรณนาคะ,	บญุสบื	โสโสม, 

และกนกอร	ชาวเวียง,	2558)	การศึกษาสมรรถนะทาง

วัฒนธรรมของพยาบาล	 กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนีพระพุทธบาท	 (ผุสนีย์	 แก้วมณีย์,	 วานีตา 

สาเมาะ,	เรวตัร	คงผาสขุ,	และพัชรินทร์	คมข�า,	2561)	และ

สมรรถนะทางวฒันธรรมของนักศึกษาพยาบาล	วทิยาลยั

พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	 กระทรวง

สาธารณะสุข	 (รุ ่งนภา	 จันทรา,	 สุทธานันท์	 กัลกะ, 

อติญาณ์	 ศรเกษตริน,	 ดาราวรรณ	 รองมเอง,	 และ 

รัถยานภิศ	 รัชตะวรรณ,	 2563)	 และการศึกษาเปรียบ

เทียบสมรรถนะทางวัฒนธรรมระหว่าง	 2	 ประเทศ	

เช่น	 การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้สมรรถนะทาง

วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาพยาบาลของประเทศไทย

และประเทศจีน:	 กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนีพระพุทธบาท	 ประเทศไทยและมหาวิทยาลัย

ทางการแพทย์แห่งชาติ	 ยูเจียง	 ประเทศจีน	 (กรกอร 

ชาวเวียง,	 เยาวดี	 สุวรรณนาคะ	 และบุญสืบ	 โสโสม,	

2558)	 และงานวิจัยในต่างประเทศ	 เช่น	 Cultural 

competency of Saudi Student nurses as rated by 

Filipino clinical instructors at the University of 

Hail, Kingdom (Vcencio, Albagawi, Alshammari & 

Elsheikh, 2017)	การศกึษาทีก่ล่าวมาได้น�าแนวคดิของ	

Campinha-Bacote model of cultural competence 

in healthcare delivery	 ประกอบด้วย	 5	 ด้าน	 คือ 

1.	 ความรู ้ทางวัฒนธรรม	 (cultural knowledge) 

2.	ความตระหนกัทางวฒันธรรม	(cultural awareness) 

3.	 ทักษะทางวัฒนธรรม	 (cultural skill)	 4.	 การมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู ้รับบริการต่างวัฒนธรรม	 (cultural 

encounter)	 5.	 ความปรารถนาท่ีจะมีสมรรถนะทาง

วัฒนธรรม	 (cultural desire)	 กรอบแนวคิดการวิจัย	

(ดังแผนภาพที่1)

ตัวแปรตาม :สมรรถนะทางวัฒนธรรม
1.	ความรู้ทางวัฒนธรรม	(Cultural knowledge)

2.	ความตระหนักทางวัฒนธรรม	(Cultural awareness)

3.	ทักษะทางวัฒนธรรม (Cultural skill)

4.	การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม
 (Cultural encounter)

5.	ความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม 

 (Cultural desire)  

ตัวแปรต้น
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	3

และ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	4

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 เป็นการวิจยัเชงิพรรณนา	(Descriptive research) 

กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	ปีการ

ศึกษา	 2562	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ชั้นปีที่	 3	 จ�านวน	

140	คน	และชั้นปีที่	4	จ�านวน	137	คน	รวม	277	คน		

นักศึกษาทุกคนเป็นกลุ่มตัวอย่างและสมัครใจเข้าร่วม

โครงการวิจัย	

 1. เครื่องมือการวิจัย   

	 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูครัง้น้ี	เป็น

แบบสอบถามสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษา	

ประกอบด้วย

	 1.1	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่	 เพศ	

เกรดเฉลี่ย	เกรดภาษาอังกฤษ		การนับถือศาสนา	ระยะ

เวลาการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย	 สถานที่ฝึกปฏิบัติ

ปัจจุบัน	 ประสบการณ์ในการดูแลหรือให้ค�าแนะน�า

ผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม	ประสบการณ์การเดินทางไป

เท่ียวต่างประเทศ	และประสบการณ์การได้รบัทุนไปต่าง

ประเทศ	

	 1.2	 แบบสอบถามความรู ้ทางวัฒนธรรม 

ซ่ึงผู ้วิจัยได้พัฒนาข้ึน	 ได้แก่	 แบบแผนด้านสังคม		

แบบแผนวิธีชุมชน	 แบบแผนพิธีกรรม	 และแบบแผน

ประเพณี	 แบบแผนละ	 5	 ข้อ	 รวม	 20	 ข้อ	 เป็น

แบบสอบถามถูกผิด	 ตอบถูกได้	 1	 คะแนน	 ตอบผิด 

ได้	0	คะแนน	แปลผลคะแนนเป็น	4	ระดับ	คือ	มีความรู้ 

ในระดบัน้อย	(ตอบถกู	1-5	ข้อ)	ได้	1	คะแนน	ระดับพอใช้	

คือ	คะแนน	2	(ตอบถูก	6-10	ข้อ)	ระดับปานกลาง	คือ	

คะแนน	3	(ตอบถูก	11-15	ข้อ)	ระดับมาก	คือ	คะแนน	

4	(ตอบถูก	16-20	ข้อ)		

	 1.3	 แบบประเมินตนเองด้านสมรรถนะทาง

วัฒนธรรม	 ซึ่งผู ้วิจัยได้น�าแบบสอบถามของอัคณา 

จิรโรจน์	 (2558)	 ที่ประยุกต์มาจากแนวคิดของแคมบิน

ฮา-บาโคท		(Campinha-Bacote, 2002)	ประกอบด้วย

	 	 1.3.1	การตระหนักทางวัฒนธรรม		4	ข้อ

	 	 1.3.2	ทักษะทางวัฒนธรรม	จ�านวน	6	ข้อ

	 	 1.3.3	 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการต่าง

วัฒนธรรม	จ�านวน	3	ข้อ

	 	 1.3.4	 ความปรารถนาท่ีจะมีสมรรถนะทาง

วัฒนธรรม	จ�านวน	3	ข้อ

	 	 แบบสอบถามที่	1.3.1,	1.3.2,	1.3.3,	1.3.4	

เป็นแบบ	Linkert  scale		4	ระดบั	โดย	คะแนน	1	หมายถงึ 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 คะแนน	 2	 หมายถึง	 ไม่เห็นด้วย	

คะแนน	3	หมายถึง	เห็นด้วย	คะแนน	4	หมายถึง	เห็น

ด้วยอย่างยิง่	แปลผลการประเมินท้ัง	4	ด้าน	เป็น	4	ระดบั	

คือ	มีสมรรถนะในระดับต�่า		(คะแนน	0-1)		มีสมรรถนะ

ในระดับพอใช้	(คะแนน	1.1-2.0)		มีสมรรถนะในระดับ

ปานกลาง	 (คะแนน	2.1-3.0)	 และมีสมรรถนะในระดับ

มาก	(คะแนน	3.1-4.0)		

 2. การตรวจสอบเครื่องมือ

	 ผูว้จิยัน�าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบความ

ตรงตามเนื้อหาและได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้

กับนักศึกษาพยาบาลสถาบันเอกชนอื่น	จ�านวน	30	คน	

จากนั้นน�าข้อมูลท่ีได้ไปหาความความเท่ียงด้วยวิธีของ

สัมประสิทธิ์ครอนบาค	 (Cronbach Coefficient)	 ได้

เท่ากับ	0.82	

 3. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

	 ผู้วจัิยน�าโครงร่างวิจยัเข้าคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัย	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ได้รับเลขจริยธรรมเลขที่ 

E.040/2562	อนุมัติวันที่	 12	พฤศจิกายน	 2562	 จาก

นัน้ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูและพทิกัษ์สทิธิ

กลุ่มตัวอย่าง	 โดยจัดท�าหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้า

ร่วมการวิจัย	 (informed consent form)	 ผู้วิจัยช้ีแจง

วัตถุประสงค์การท�าวิจัย	 การรวบรวมข้อมูล	 และระยะ

เวลาในการรวบรวมข้อมูล	พร้อมทั้งชี้แนะสิทธิของกลุ่ม

ตวัอย่างในการตอบรับหรอืปฏเิสธการเข้าร่วมวิจยัครัง้นี้ 

กลุ ่มตัวอย่างสามารถถอนตัวจากการวิจัยได้ทันทีท่ี

ต้องการโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล	 ข้อมูลที่ได้จะถูกปกปิด
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และน�าเสนอในภาพรวม	 น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ทาง

วิชาการเท่านั้น	และไม่มีผลต่อการประเมิล	หรือกระทบ

ต่อเกรดของกลุ่มตัวอย่าง			รวมทั้งจะท�าลายข้อมูลทันที

หลังจากได้รายงานวิจัยที่แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

	 ใช้การวิเคราะห์การความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน	

ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล  

	 1.1	 เพศ	พบว่า	นักศึกษาชั้นปีที่	 3,4	ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง	 รองลงมาเป็นเพศชาย	 ร้อยละ99.3,	 0.7	

และ	ร้อยละ	97.1,	2.9	ตามล�าดับ	

	 1.2	เกรดเฉลี่ยสะสม	นักศึกษาชั้นปีที่	3	มีเกรด

เฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง	 3.00-3.49	 และช่วง2.50-2.99		

ร้อยละ	46.4,	39.3	นักศกึษาชัน้ปีที	่4	มเีกรดเฉลีย่สะสม

อยูใ่นช่วง	3.00-3.49	และช่วง	2.50-2.99		ร้อยละ	47.4,	

40.9	ตามล�าดับ	

	 1.3	เกรดวิชาภาษาอังกฤษเทอมล่าสุด	นักศึกษา

ชั้นปีที่	3	ได้เกรด	4,3	ร้อยละ	31.4,	27.1	และนักศึกษา

ชั้นปีที่	4	ได้เกรด	2.5,	2	ร้อยละ	35.8,	35.0	ตามล�าดับ	

	 1.4	ศาสนา	นกัศึกษาชัน้ปีที	่3	นับถอืศาสนาพุทธ,	

ศาสนาคริสต์	ร้อยละ	79.3,		20.0	และ	นักศึกษาชั้นปีที่	

4	นับถือศาสนาพุทธ,	ศาสนาคริสต์	ร้อยละ	82.5,	16.8	

ตามล�าดับ

	 1.5	 ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย	

นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 มีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานอยู่ท่ี	

6,4	เดือน	ร้อยละ	70.7,	27.1	และนักศึกษาชั้นปีที่	4	มี

ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานอยู่ที่	12,	10	เดือน	ร้อยละ	

46.0,	21.2	ตามล�าดับ	

	 1.6	 สถานที่ฝึกปฏิบัติปัจจุบันของ	นักศึกษาชั้น

ปีท่ี	 3	 ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลเลิดสิน,	 โรงพยาบาล

เจรญิกรงุ	ร้อยละ	36.4,	18.6	และ	นกัศกึษาชัน้ปีที	่4	ไม่

ได้ฝึกปฏบิตังิาน,	ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ		ร้อยละ	61.3,	

38.7	ตามล�าดับ

	 1 . 7 	 ป ระสบการณ ์ ใ นก า รดู แ ลหรื อ ให ้ 

ค�าแนะน�าผู ้รับบริการต ่างวัฒนธรรม	 (ต ่างชาติ )	

นักศึกษาช้ันปีท่ี	 3	 มีประสบการณ์ในการดูแลหรือ

ให้ค�าแนะน�าผู ้รับบริการต่างวัฒนธรรม	 (ต่างชาติ)	

ไม่มีประสบการณ์,	 มีประสบการณ์	 ร้อยละ	 36.4,	

63.6	 และนักศึกษาชั้นปีที่	 4	 มีประสบการณ์ในการ

ดูแลหรือให ้ค�าแนะน�าผู ้รับบริการต ่างวัฒนธรรม 

(ต่างชาติ)	เคยมีประสบการณ์,	ไม่มี	ร้อยละ	57.6,	47.4	

ตามล�าดับ	(ดังตารางที่	1)

	 	 	 	1.8	ประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ	

นักศึกษาช้ันปีท่ี	 3	 ส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางไปเท่ียวต่าง

ประเทศ,	 เคยไปเที่ยวต่างประเทศ	ร้อยละ	80.7,	19.3	

และนักศึกษาชั้นปีที่	4	ส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางไปเที่ยว

ต่างประเทศ,	เคยไปเทีย่ว	ร้อยละ	76.6,	23.4	ตามล�าดบั	

(ดังตารางที่	1)

	 	 	 1.9	 ประสบการณ์การได้รับทุนไปต่างประเทศ	

นกัศกึษาชัน้ปีที	่3	ส่วนใหญ่ไม่เคยรบัทนุไปต่างประเทศ,	

เคยรับทุนไปต่างประเทศ	 ร้อยละ	 95.0,	 5.0	 และ

นกัศกึษาชัน้ปีที	่4	ส่วนใหญ่ไม่เคยรบัทนุไปต่างประเทศ,	

เคยรับทุนไปต่างประเทศ	ร้อยละ	95.6,	4.4	ตามล�าดับ	

(ดังตารางที่	1)
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ตารางที่ 1	 จ�านวนและร้อยละตามประสบการณ์ในการดูแลหรือให้ค�าแนะน�าผู ้รับบริการต่างวัฒนธรรม, 

	 ประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ	 และประสบการณ์การได้รับทุนไปต่างประเทศ 

	 ของนักศึกษาชั้นปีที่	3	และชั้นปีที่	4	

ตารางที่ 2	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความรู้ทางวัฒนธรรม

ประสบการณ์

ความรู้ทางวัฒนธรรม

รวม

ประสบการณ์ในการดูแลหรือให้ค�าแนะน�า
ผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม
	 -	ไม่เคย
	 -	เคย
ประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ  
	 -	ไม่เคย
	 -	เคย
ประสบการณ์การได้รับทุนไปต่างประเทศ
	 -	ไม่เคย
	 -	เคย

แบบแผนด้านสังคม

แบบแผนด้านวิถีชุมชน

แบบแผนด้านพิธีกรรม	

แบบแผนด้านประเพณี

รวม

 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4

 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4

 จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

  SD  SD

51
89

113
27

133
7

140

3.99

4.12

4.32

3.78

16.21

.901

.785

.722

.972

3.38

3.93

4.10

4.34

3.80

16.17

.904

.876

.743

1.024

2.62

36.4
63.6

80.7
19.3

95.0
5.0

100.0

65
72

105
32

131
6

137

47.4
52.6

76.6
23.4

95.6
4.4

100.0

 2. ความรู้ทางวัฒนธรรม

	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความรู้ทาง

วัฒนธรรม	 พบว่า	 ความรู้แบบแผนด้านสังคม	 ด้านวิถี 

ชุมชน	ด้านพิธีกรรม	และด้านประเพณีของนักศึกษาชั้น 

ปีที่	3	และชั้นปีที่	4	ทุกด้านอยู่ในระดับมาก	(ดังตาราง

ที่	2)
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 3. สมรรถนะทางวัฒนธรรม 

	 3.1	 ค ่าเฉล่ียและส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สมรรถนะทางวัฒนธรรม	 รายด้าน	 ได้แก่	 ความรู้ทาง

วัฒนธรรม	พบว่า	นักศึกษาชั้นปีที่	3,	4	อยู่ในระดับมาก

เช่นเดยีวกนั	การตระหนักทางวัฒนธรรม	พบว่า	นักศึกษา

ชัน้ปีที	่3,	4	อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั	ทกัษะทาง

วัฒนธรรม	 พบว่า	 นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 อยู่ในระดับมาก	

ส่วนชัน้ปีที	่4	อยูใ่นระดบัปานกลาง	การมปีฏสิมัพันธ์กบั

ผูร้บับรกิารต่างทางวฒันธรรม	พบว่า	นกัศึกษาชัน้ปีที	่3,	

4	อยู่ในระดบัพอใช้	และความปรารถนาทีจ่ะมสีมรรถนะ

ทางวัฒนธรรม	พบว่า	นักศึกษาชั้นปีที่	3,	4	อยู่ในระดับ

พอใช้เช่นเดียวกัน	สมรรถนะทางวัฒนธรรมในภาพรวม

นักศึกษาชั้นปีที่	3,	4	อยู่ในระดับปานกลางทั้งสองชั้นปี	

(ดังตารางที่	3)

	 3.2	เปรยีบเทยีบสมรรถนะทางวฒันธรรมด้วยวธิี

ทางสถิติ	Independent t-test	ทั้ง	5	ด้าน	ได้แก่	ความรู้ 

ทางวัฒนธรรม	 การตระหนักทางวัฒนธรรม	 ทักษะทาง

วัฒนธรรม	 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้รับบริการต่างทาง

วัฒนธรรม	 และความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทาง

วฒันธรรม	พบว่า	สมรรถนะทางวฒันธรรมของนกัศกึษา

ชั้นปีที่	3,	4	ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	(ดังตารางที่	3)

ตารางที่ 3	 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะทางวัฒนธรรม	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ความรู้ทางวัฒนธรรม 

	 การตระหนักทางวัฒนธรรม	ทักษะทางวัฒนธรรม	การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการต่างทางวัฒนธรรม	 

	 และความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม	ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	3,4	

สมรรถนะทางวัฒนธรรม

1.	 ความรู้ทางวัฒนธรรม

2.	 การตระหนักทางวัฒนธรรม		

3.	 ทักษะทางวัฒนธรรม

4.	 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

	 ต่างวัฒนธรรม

5.	 ความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะ

	 ทางวัฒนธรรม

รวม

 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4

  SD ระดับ	  SD ระดับ

16.21

13.07

16.00

10.16

11.22

66.68

3.38

2.47

3.21

1.89

1.35

12.32

มาก

ปานกลาง

มาก

พอใช้

พอใช้

ปานกลาง

16.17

13.25

16.40

9.99

10.65

66.46

2.62

2.54

2.90

1.96

1.68

11.71

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

พอใช้

พอใช้

ปานกลาง 1.56 34.1

t

test

p

value
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. สมรรถนะทางวัฒนธรรมโดยรวมของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3,4	 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

โดยมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านเกือบเท่าๆ

กนั	โดยด้านความรูท้างวฒันธรรมมคีะแนนสงูทีส่ดุ		รอง

ลงมาคอืการตระหนกัทางวฒันธรรมมคีะแนนปานกลาง			

ส่วนด้านอืน่มคีะแนนรองลงมาตามล�าดบั	อภปิรายได้ว่า 

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

ได้สอดแทรกเน้ือหาการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในราย 

วชิาทฤษฏีและวชิาปฏบิตัทิกุรายวิชา	และเนือ่งจากเป็น

วิทยาลัยเอกชน	นักศึกษาจึงต้องฝึกวิชาปฏิบัติในหลาก

หลายโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน	 ท�าให้มีโอ

กาศได้ดูแลหรือให้ค�าแนะน�าผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม		

และจากคะแนนการตระหนักทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นขั้น

ตอนแรกของการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของ

นักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง	 มีส่วนท�าให้นักศึกษา

ตระหนัก	และให้ความส�าคัญต่อความต่างทางวัฒนธรรม

ซ่ึงจะเชื่อมโยงไปสู่การเข้าใจในความต้องการของผู้รับ

บริการ	 และการดูแลด้วยความเอาใจใส่สอดคล้องกับ

บริบททางวัฒนธรรม	 (ประกาย	 จิโจรน์กุล	 และคณะ,	

2562)	และอกีเหตผุลหนึง่คอื	นกัศกึษาทีเ่ข้ามาศกึษาใน

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ส่วนใหญ่จบมัธยมปลายจากทั่วทุก

ภูมิภาคของประเทศไทย	 เมื่อสอบได้จึงต้องย้ายถิ่นฐาน

มาศึกษาในวิทยาลัยฯที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง	 เป็น

สถาบันคาทอลิกทีมีนักบวช	 และอาจารย์ที่เป็นชาวต่าง

ชาติ	 นักศึกษาต้องเรียนรู้เพ่ือการปรับตัว	 การสื่อสาร	

และการปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อของสถาบัน	 อยู่

ร่วมกบัสงัคมทีม่วีฒันธรรมแตกต่างกนัได้อย่างกลมกลนื	

สอดคล้องกับการศกึษาของเยาวดี	สวุรรณนาคะ,	บญุสบื	

โสโสม,	และกนกอร	ชาวเวียง	(2558)	พบว่า	สมรรถนะ

ทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	2และ3	ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เช่นเดียวกับการศึกษา

ของผุสนีย์	แก้วมณีย์,	วานีตา	สาเมาะ,	เรวัตร	คงผาสุข, 

และพัชรินทร์	 คมข�า	 (2561)	 พบว่า	 สมรรถนะทาง

วฒันธรรมของนกัศกึษาพยาบาลในภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง	และการศกึษาของรุง่นภา	จนัทรา,	สทุธานนัท์	

กลักะ,	อตญิาณ์	ศรเกษตรนิ,	ดาราวรรณ	รองมเอง,	และ

รัถยานภิศ	 รัชตะวรรณ.	 (2563)	 พบว่า	 สมรรถนะทาง

วัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	3และ4	ในภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง	เช่นเดียวกับการศึกษาครั้งนี้

 2. เปรียบเทียบสมรรถนะทางวัฒนธรรม 

สมรรถนะทางวฒันธรรมของนกัศกึษาชัน้ปีที ่3, 4	ไม่มี

ความแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต	ิซ่ึงผลการวจิยั

แตกต่างกบัการศกึษาของ	อคัณา	จริโรจน์	(2558)	พบว่า 

สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่	 4	 สูงกว่า

ชั้นปีที่	3	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	0.05	

 อภิปรายได้ 2 ประเด็น ดังนี้

 ประเดน็ที ่1.	เกรดวชิาภาษาองักฤษ	นกัศกึษาชัน้

ปีที3่	ส่วนใหญ่ได้เกรดวิชาภาษาองักฤษมากกว่าชัน้ปีที	่4 

อภิปรายได้ว่าการที่ชั้นปีที่3ได้เกรดวิชาภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับดีแสดงว่าได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา

ภาษาอังกฤษ	เมื่อภาษาอังกฤษดีก็จะส่งเสริมทักษะการ

สื่อสารให้ดียิ่งข้ึน	 เนื่องจากเป็นภาษาท่ีใช้ในการติดต่อ

สื่อสารกับนานาประเทศทั่วโลก	 โดยทุกประเทศได้มี

การยดึเอาภาษาองักฤษเป็นภาษากลางทีใ่ช้ในการตดิต่อ

สื่อสารในด้านต่าง	ๆ	(กาญจนาพร	รุจิโฉม,	2561)		การ

สือ่สารระหว่างวฒันธรรมเป็นการสือ่สารประเภทหนึง่ที่

เกิดข้ึนกับกลุ่มคนท่ีมาจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมท่ีแตก

ต่างกันมาอยู่ร่วมกัน	 ต้องเรียนรู้และยอมรับถึงความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม	(พัชราภา	เอื้ออมรวนิช,	2560)	

ภาษาอังกฤษจึงสามารถท�าให้เกิดการสื่อสารระหว่าง

วัฒนธรรมได้ง่ายดายมากขึ้น	 ซึ่งการสื่อสารระหว่าง

วัฒนธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักศึกษาพยาบาลใน

การสื่อสารหาข้อมูลทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ	เพื่อ

ให้เป็นแนวทางในการดูแลผู้รับบริการที่แตกต่างทาง

วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม	 (สกาวเดือน	 โอดมี	 และ
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สุภาวดี	 เครือโชติกุล,	 2561)	 สอดคล้องกับการศึกษา

ของ	Vcencio, Albagawi, Alshammari, & Elsheikh 

พบว่า	 อุปสรรค์ด้านภาษาและความต่างทางวัฒนธรรม	

เป็นปัญหาใหญ่ของประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่าง

อาจารย์	นกัศกึษา	และผูร้บับรกิาร	และยงัส่งผลกระทบ 

ต่อสมรรถนะทางวฒันธรรมของนกัศกึษาอกีด้วย (Vcencio, 

Albagawi, Alshammari, & Elsheikh, 2017) เช่นเดียว 

กับการศึกษาของ	Liu, Stone, & McMaster	จากการ

สมัภาษณ์	พบว่า	นักศกึษาต้องการสือ่สารกับผู้รบับรกิาร

ให้เกิดความเข้าใจก่อนจะต้ังข้อวนิจิฉยัการพยาบาล	เพือ่

ให้การพยาบาลท่ีเหมาะสมกบับรบิททางวฒันธรรม	(Liu, 

Stone, & McMaster, 2018)  

 ประเด็นที่ 2.	 ประสบการณ์ในการดูแลหรือให้

ค�าแนะน�าผู้รับบริการต่างวัฒนธรรมของนักศึกษาช้ัน

ปีที่3	 ใกล้เคียงกับช้ันปีที่	 4	 คืออยู่ในระดับปานกลาง		

อภิปรายได้ว่าประสบการณ์ดังกล่าวท�าให้นักศึกษามี

ความเข้าใจถึงวัฒนธรรม	 วิธีชีวิตของผู้รับบริการที่มี

ความแตกต่างทางเชื้อชาติ	 ศาสนา	 บริบทความเป็นอยู่

มากขึ้น	 (รุ่งนภา	 จันทรา,	 สุทธานันท์	 กัลกะ,	 อติญาณ์	

ศรเกษตริน,	 ดาราวรรณ	 รองมเอง,	 และรัถยานภิศ 

รัชตะวรรณ,	 2563)	 เนื่องจากการที่นักศึกษาได้ใช้เวลา

ในการพูดคุยกับผู้รับบริการสุขภาพ	 ย่อมเกิดการเรียน

รู้จากประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติการพยาบาลใน

แต่ละวนั		อาจารย์สนบัสนนุให้นกัศกึษาเกดิการสะท้อน

คิดเรียนรู้ด้วยตนเอง	 จะน�าไปสู่การตระหนักรู้	 ความรู ้

และทักษะทางวัฒนธรรม	 เป็นขั้นตอนการพัฒนา

สมรรถนะทางวัฒนธรรม	(เยาวดี	สุวรรณนาคะ,	บุญสืบ	

โสโสม,	และกนกอร	ชาวเวียง,	2558)	สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	Liu, Stone, &McMaster	พบว่า	สิ่งแรกที่

นักศึกษาต้องการคือการเรียนรู้ภูมิหลังของผู้รับบริการ	

จากการสังเกต	 และการรับฟังความต้องการก่อนให ้

การพยาบาลที่ เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม	

สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู ้ผ ่านประสบการณ  ์

(experiential learning)	เป็นกระบวนการสร้างความรู้ 

ที่เกิดข้ึนจากผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง	 เป็นผู้ลงมือ

กระท�าด้วยตนเอง	มกีารสะท้อนคดิจากประสบการณ์นัน้ 

เกิดการโต้แย้งด้วยเหตุผล	 และได้รับข้อมูลย้อนกลับ	

ท�าให้นักศึกษาพยาบาลสร้างความรู้หรือมโนทัศน์ใหม	่

สามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์ให้การดูแลหรือให้ค�า

แนะน�าผู้รับบริการต่างวัฒนธรรมรายอื่นได้	(บุศย์รินทร์	

อารยะธนิตกุล,	2557)	

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 สมรรถนะทางวัฒนธรรมภาพรวมของนักศึกษา

อยู่ในระดับปานกลาง	 ดังนั้นนักศึกษาควรได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	 คณะ

พยาบาลศาสตร์ควรสนับสนุนด้วยการจัดการเรียนการ

สอนท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดสมรรถนะทางวัฒนธรรม	

โดยการบูรณาการเนือ้หาเกีย่วกบัวฒันธรรมเข้าไปในการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฏีและปฏิบัติ		ดังนี้

	 วิชาทฤษฏี	 ได ้แก่	 วิชาแนวคิดพื้นฐานและ

กระบวนการพยาบาล	 วิชาพื้นฐานศาสตร์และศิลปะ

ในการพยาบาล	 โดยสอดแทรกแนวคิดและแบบจ�าลอง

สมรรถนะทางวัฒนธรรม	 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักว่า

ในการประเมินภาวะสุขภาพ	 และการใช้กระบวนการ

พยาบาลนั้น	 ต้องให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมของผู้รับ

บริการ	ต้องท�าความเข้าใจ	และยอมรับ	ให้การพยาบาล

ได้อย่างเหมาะสมตามบริบททางวัฒนธรรม		

	 วิชาปฏิบัติ	 ได้แก่	 วิชาปฏิบัติการพยาบาลทุก

รายวิชา	 	 	 โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู ้จากการ

ดูแลผู้รับบริการที่มีความต่างทางวัฒนธรรม	 (Service 

-Learning)	 เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงประจักษ	์

(experiential education)	 ซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษาเกิด

การเรียนรูเ้ชงิประสบการณ์ตรง	ก่อให้เกดิความตระหนกั

ทางวัฒนธรรม	 และสามารถประยุกต์องค์ความรู้สู่การ

ดูแลผู้รับบริการที่มีความต่างทางวัฒนธรรม
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