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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ เพื่อศึกษาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา รวม จำนวน 172 คน แบบสอบถามที่ใช้ประกอบด้วย
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบวัดความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม และ แบบประเมินสมรรถนะทางวัฒนธรรมอีก 4 ด้าน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงแล้วได้ค่า
KR-20 เท่ากับ 0.81และค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.88 ตามลำดับ ผลการวิจัย พบว่า ระดับ
สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง (X=55.55,SD=6.16) เมื่อเปรียบเทียบ ระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3
และชั้นปีที่ 4 พบว่า ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน สำหรับในแต่ละด้านพบว่า ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่
ต่างวัฒนธรรม แตกต่างไปจาก ชั้นปีที่4 ( t=-2.663 ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบ
นักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม พบว่า สมรรถนะทางวัฒนธรรม ด้านการ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ด้านทักษะเกี่ยวกับวัฒนธรรม ด้านความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม
และในภาพรวม แตกต่างไปจากนักศึกษาพยาบาลที่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม
(t = -1.896 ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษา
พยาบาลจึงเป็นสิ่งจำเป็น และควรมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง
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ABSTRACT
The purpose of these research was to describe Cultural Competency of Nursing
Students in Three Southern Border Provinces of Thailand. The samples were fourth – year and third year
nursing students which included 172 persons from Faculty of Nursing, Princess of Narathiwas University,
and Boromarajonani College of Nursing, Yala. The research instrument was questionnaire that included
demographic data, cultural knowledge and cultural competence. Theirs Kuder- Richardson and
Cronbach’s alpha coefficient were .81 and .88,respectively. The findings revealed that the mean scores
of nursing students in Three Southern Border Provinces of Thailand were in moderate stage
(X =55.55 , SD = 6.16 ) There were no significant difference between fourth year students of the
cultural competency and third year students of the cultural competency. However , in the aspect of
cultural competency. There were significant difference of the cultural encounter (t=- 2.663, p ≤ .01 ).
There were significant difference of the cultural competency between nursing students who had
experience in nursing care of patient with different culture and nursing students who have
not had experience in nursing care of patient with different culture were less culturally competency
than students who had experience in nursing care of patient with different culture (t = -1.896 , ≤ p .05 ).
This study suggested that to develop cultural competency for student nurses It has essential and has to
assessment continue.
.
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บทนำ
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารซึ่งการเดินทาง
และการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าในอดีตทำให้สังคมมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนจากสังคมเดียวไปเป็น
สังคมที่หลากหลายไปด้วยผู้คนจากต่างวัฒนธรรมกันมากขึ้น (วันเพ็ญ พิชิตพรชัย,2541) คงไม่มีผู้ใดปฏิเสธว่า
สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นที่อยู่ของคนต่างวัฒนธรรมกันมาตั้งแต่ก่อตั้งเป็นชาติไทยมีผู้ศึกษาเรื่องเผ่าชนใน
ประเทศไทยและจำแนกได้ว่า เผ่าชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีอยู่ถึง 8 เผ่าด้วยกันแต่ละเผ่ายังมีชาติพันธุ์แยกย่อยไปอีก (บุญยงค์ เกศเทศ,2536)
พืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัด นราธิวาส ยะลา และปัตตานี เป็นพืน้ ที่
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีบริบททางวัฒนธรรม
แตกต่างจากพื้นที่อื่น ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู และมี ชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีนและ ชาว

ไทยที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอื่นๆของประเทศ เช่น ชาวไทยอีสาน ชาวเขา เป็นต้นและยังพบว่า ในบางพื้นที่ของ
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีชาวพม่าอาศัยอยู่ ( สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี , 2549 ) จากการที่มีความ
แตกต่างกัน จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้มีวิถีชีวิตที่ต่างกันส่งผลต่อสังคมรวมถึงภาวะสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ ( กิตติ สมบัติ และคณะ,2546 ) มีรูปแบบการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกัน เช่น วัฒนธรรมพุทธ
มีความเชื่อเรื่องโชคลาง ผีสาง การปัดเป่า โดยใช้น้ำมนต์รักษาโรค แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ
แบบแผนปัจจุบันมากกว่าแบบแผนโบราณ วัฒนธรรมอิสลามยึดคำสอนของศาสดาเป็นหลัก จึงปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักศาสนาซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการรักษา ( จรุณี
ขวัญแก้ว, 2539 ) จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่จึงอาจนำไป
สู่ปัญหาสุขภาพที่ขาดความเข้าใจกันและขาดปฏิสัมพันธ์ในการดูแลมากขึ้นทำให้ประชาชนไม่ให้ความร่วม
มือในการให้การพยาบาล รู้สึกไม่ไว้วางใจและไม่สบายใจในการรับบริการจนไม่มารับบริการของโรงพยาบาลเมื่อ
เกิดการเจ็บป่วย เนื่องจากรู้สึกขัดแย้งกับความเชื่อและวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการงานวิจัยที่พบ
ว่า สาเหตุหลักที่ผู้รับบริการไม่มาคลอดที่โรงพยาบาล เพราะว่า เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจและไม่เคารพวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความแตกต่างระหว่างศาสนา ทำให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านรู้สึกไม่ใช่พวกเดียวกัน ( ขวัญชัย เกิดบางบ่อ,
2542 ) สิ่งสำคัญคือ ประชาชนต่างต้องการพยาบาลที่เข้าใจวัฒนธรรมของเขา ดังเช่น การศึกษาของประณีต
ส่งวัฒนาและคณะ (2548) พบว่า ชุมชนมีความต้องการพยาบาล มีความเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยและญาติ
และใช้ภาษาที่เหมาะสม โดยเฉพาะถ้าพยาบาลสามารถใช้ภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษามลายูได้บ้างหรือมีความ
พยายามที่จะใช้แม้จะพูดไม่คล่องหรือชัดเจนก็ตาม จะสร้างความประทับใจกับผู้ป่วยได้มาก และควรเป็นคนใน
พื้นที่ โดยให้เหตุผลจะอยู่ในพื้นที่ได้นาน สามารถเข้าใจปัญหาของชุมชน และเข้ากับคนในชุมชนได้ดีเพราะมีความ
รู้ความเข้าใจพื้นที่ของตนเองรวมทั้งเข้าใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมได้ดีกว่า นอกจากนี้ชุมชุนยังต้องการให้
พยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาด้านความรู้ความสามารถของพยาบาลให้เข้าใจถึงวิถีการดำเนิน
ชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชนได้ ในขณะที่สถานบริการต้องการให้สถาน
ศึกษาพยาบาลจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นสมรรถนะทางวัฒนธรรมมากขึน้ ดังนัน้ การผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพ
จึงต้องผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะทางวัฒนธรรมด้วย โดยเริ่มตั้งแต่สถานศึกษาทางการพยาบาล ต้องจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นสมรรถนะทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะนักศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา ที่ส่วนใหญ่
เป็นคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อสำเร็จการศึกษา
จึงมีความจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมเพื่อให้การปฏิบัติการพยาบาลเป็นไปอย่างสมบูรณ์
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู ้ ป ่ ว ยและสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรมที ่ ม ี ค วามหลากหลาย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะทางวัฒนธรรมและการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวัฒนธรรม พบว่า การพัฒนารูปแบบการให้บริการทางสุขภาพ ตามกรอบแนวคิดของ แคมบินฮา-บาโคท

(Campinha-Bacote,1999) เป็นแนวคิดหนึ่ง ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลเพื่อให้เข้า
ถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้ป่วย ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) การตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
(Cultural awareness) 2) การมีองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (Cultural knowledge) 3) การมีทักษะ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม (Cultural skill) 4) ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม (Cultural
encounter) และ 5) การมีความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural desire) โดยเน้นความ
สำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของผู้ป่วยอย่างเป็นกระบวนการ ได้มีผู้พัฒนาเครื่องมือ
ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ และทดลองใช้ในการประเมินสมรรถนะทางวัฒนธรรม เพื่อการติดตามและพัฒนานักศึกษา
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 หลังสิ้นสุดการศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน
107 คน นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 121 คน และอาจารย์พยาบาล จำนวน 42 คนพบว่า สมรรถนะ
ทางวัฒนธรรมโดยรวมของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความตระหนักทางวัฒนธรรม เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของทั้งสองกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ เมื่อจำแนกตามรายด้านพบว่า สมรรถนะทางวัฒนธรรมด้านความรู้ของนักศึกษาและอาจารย์อยู่ใน
ระดับปานกลาง ขณะที่คะแนนสมรรถนะทางวัฒนธรรมด้านการมีความตระหนักและทักษะอยู่ในระดับสูง
(ประณีต ส่งวัฒนาและคณะ,2552) นอกจากนี้มีการศึกษาของ วงศา เลาหศิริวงศ์,เบญจามุกตะพันธุ์และรุจิรา
ดวงสงค์( 2551 ) ที่ได้ศึกษาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 จำนวน 151 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างซึ่งให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ตอบเอง ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี
( มากกว่าร้อยละ 80 ) ในทุกข้อคำถาม แต่ยังมีนักศึกษาบางส่วน (ร้อยละ 20) ที่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ครอบครัว ศาสนา ความเชื่อ ศิลปะ ภาษา พิธีกรรม เป็นเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพล
ต่อการดูแล
สุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจทำให้ไม่เข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ ของ
ชุ ม ชนอี ก ทั ้ ง ยั ง มี น ั ก ศึ ก ษาบางส่ ว นที ่ ย ั ง ขาดทั ก ษะในด้ า นการใช้ ภ าษาถิ ่ น ต้ อ งใช้ ล ่ า มช่ ว ยแปลภาษา
ขาดทักษะในการจัดการกับความขัดแย้งจากวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างเกีย่ วกับการวินจิ ฉัยโรคหรือ การรักษา ขาดทักษะ
ในการจัดการกับปัญหาการยึดติดกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ขาดทักษะในการจัดการกับผู้ร่วมงาน สำหรับ
การศึกษาในต่างประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา ที่ศึกษาเรื่อง สมรรถนะทางวัฒนธรรมในนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 1 จำนวน 88 คน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 121 คน อาจารย์พยาบาล จำนวน 51 คนของวิทยาลัยพยาบาล
ในมหาวิทยาลัยเคนท์สเตท์ ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้เครื่องมือวัด การประเมินกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวัฒนธรรม ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะทางวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวก กับตัวแปรพื้นฐานภูมิหลัง
เช่น การมีประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศ หลักสูตรที่มี เนื้อหาทางวัฒนธรรม และ ระดับชั้นปี โดยระดับ
สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ( ร้อยละ 13.2 ) จะมี มากกว่า นักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่ 1 ( ร้อยละ 5.7 ) และอาจารย์พยาบาลมีระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรมมากที่สุด ( ร้อยละ 39.2 ) ( Sargent,
Sedlak & Martsolf, 2005 ) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆ ที่พบว่า ระดับชั้นปีที่สูงขึ้น มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรม ( Brennan & Cotter , 2008)
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า สมรรถนะทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับ การ
จัดการศึกษาพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวทางการศึกษา
พบว่า นักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสมรรถนะทางวัฒนธรรมมากน้อยเพียงใด เพราะยัง
ไม่มีการศึกษาในเขตพื้นที่นี้ และ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การพัฒนาศักยภาพพยาบาลและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนและการให้บริการสุขภาพที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 และ 4
3. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะทางวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาพยาบาลที่มีและไม่มีประสบการณ์
ตรงในการดูแลผู้รับบริการที่มีความต่างทางวัฒนธรรม

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย ( descriptive research ) เพื่อศึกษา ระดับสมรรถนะทาง
วัฒนธรรม ของนักศึกษาพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปรียบเทียบระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรม
ระหว่างนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 และ เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะทางวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษา
พยาบาลที่มีและไม่มีประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้รับบริการที่มีความต่างทางวัฒนธรรม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้คือ นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2551
จำนวน 299 คน ซึ่งสามารถคำนวณกลุ่มตัวอย่าง (sample size) โดยใช้วิธีของ ยามาเน่ ( Yamane , 1976 )
และให้ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 172 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจาก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จำนวน 90 คน จากประชากร 156 คน และกลุ่มตัวอย่าง
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จำนวน 82 คน จากประชากร 143 คน ซึ่งใช้หลักความน่าจะเป็นโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ของนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย อายุ เพศ ศาสนา ระดับชั้นปี ท่านมีเพื่อนต่างวัฒนธรรมหรือไม่ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน กลุ่มผู้รับบริการที่เคยฝึกการปฏิบัติการดูแล การมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม การมีประเด็นข้อขัดแย้งด้านการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม แบบประเมินสมรรถนะด้านวัฒนธรรม ดัดแปลงจากแคมพินฮาบาโคท ( IAPCC-R ของ Campinha–Bacote, 1999 ) ซึ่งแปลโดยประณีต ส่งวัฒนาและคณะ (2552)
โดยมีการประเมินตนเอง 5 ด้านต่อไปนี้ คือ
2.1 ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ( 20 ข้อ ) เป็นแบบเลือกตอบข้อละ 1 คะแนน
คะแนนเต็ม 20 ข้อ ตรวจสอบหาความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย โดยใช้สูตรการคำนวณของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน
( KR-20 ) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.81
2.2 สมรรถนะเฉพาะ 4 ด้าน คือ ด้านการตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (4ข้อ)
ด้านทักษะเกี่ยวกับวัฒนธรรม (6ข้อ) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรม (3ข้อ) และด้านความปรารถนา
ที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม (2 ข้อ) รวมทั้งหมด 15 ข้อ ตรวจสอบหาความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย ด้วยวิธี
คำนวณค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach ‘ Alpha Coefficient ) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.88

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ผู้วิจัยทำหนังสือผ่าน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ถึงนักศึกษาพยาบาล ที่ได้จากการคัดเลือกดังกล่าว และทำหนังสือผ่านคณบดีส่งไปยังผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 ภายหลังได้รับอนุญาตจึงขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยชี้แจง
วัตถุประสงค์ ชี้แจงการพิทักษ์สิทธ์ของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวาจาและการเขียน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและวิธี
การดำเนินการวิจัยกับผู้ประสานงานของนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 2 สถาบัน
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ผู้วิจัยประสานงานกับประธานรุ่นของนักศึกษาแต่ละแห่งขอความร่วมมือในการ
ประสานงานกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 ในทั้งสองสถาบัน ในการกรอกแบบสอบถามและดำเนินการเก็บ
แบบสอบถาม จัดส่งทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หากไม่ได้รับในเวลาดังกล่าว ผู้วิจัยจะโทรศัพท์

ประสานงานกับตัวแทนผู้วิจัย เพื่อติดตามงานวิจัยที่เหลือและจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ เพื่อให้ได้รับแบบสอบถาม
กลับมาทั้งหมด หากไม่ได้รับคืนภาย 2 สัปดาห์ จะสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด
สมบูรณ์
2.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินทุกด้าน ก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำข้อมูลมาลงรหัสจัดหมวดหมู่และประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยการแจกแจงหาความถี่ ร้อยละ
2. ข้อมูลระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิเคราะห์
โดยการหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แต่ละด้านและโดยรวม
3. ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างของคะแนน สมรรถนะทางวัฒนธรรม
ระหว่างนักศึกษาพยาบาลระดับชั้นปีที่ 3 , 4 และเปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างของคะแนนสมรรถนะทาง
วัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาพยาบาล ที่มีประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม กับ นักศึกษา
ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรมโดย ใช้สถิติ Independent paired t- test

ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 95.3 มีอายุในช่วง 19-24 ปี ร้อยละ 78.5, และ
21.5 ตามลำดับ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 86.0 มีภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัด ปัตตานี ร้อยละ 33.1
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบิดามารดา ร้อยละ 77.9 มีเพื่อนต่างวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 98.8 ใช้ภาษากลางใน
การสือ่ สารในชีวติ ประจำวัน ร้อยละ 95.3 กลุม่ ผูร้ บั บริการทีเ่ คยดูแลขณะฝึกภาคปฏิบตั ิ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม
ร้อยละ 94.8 มีประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม ร้อยละ 83.1 ดูแลผู้รับบริการประเภท
โรคเรื้อรัง ร้อยละ 79.1 และ ไม่มีประเด็นข้อขัดแย้งด้านการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรมร้อยละ 82.0
2. การประเมินระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X=55.55,SD=6.16) ส่วนในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ด้านการตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ด้านทักษะเกี่ยวกับวัฒนธรรม ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ที่ต่างวัฒนธรรม และด้านความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.27, 12.28, 18.37,
9.70 และ 6.94 ตามลำดับ

3. เปรียบเทียบความแตกต่าง ของคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำแนกตามระดับชั้นปี ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันส่วนในแต่ละด้าน พบว่า
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 มีสมรรถนะทางวัฒนธรรม ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรม แตกต่าง
ไปจากนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้จำแนกตามระดับชั้นปี
สมรรถนะ
ด้านความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ด้านการตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ด้านทักษะเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ต่าง
วัฒนธรรม
ด้านความปรารถนาที่จะมี สมรรถนะ
ทางวัฒนธรรม
รวม
ns
*
**

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 3 (n = 105 ) ชั้นปีที่ 4 (n = 67 )
X
SD
X
SD
8.21
2.29
8.37
2.44
12.31
1.61
12.22
1.79
18.24
2.67
18.58
2.77

ค่า t p-value
-.445
.343
-.813

.796ns
.283ns
.620ns

9.45

1.40

10.07

1.57

-2.663 .007**

6.09

1.06

6.99

1.27

-.447

54.30

5.74

56.23

6.76

-1.168 .487ns

.376ns

4. เปรียบเทียบความแตกต่างระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำแนกตามประสบการณ์ในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม (n=172 ) พบว่า นักศึกษา
พยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรมมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม ด้านการตระหนักรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ด้านทักษะเกี่ยวกับวัฒนธรรม ด้านความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม และโดย
รวมทุกด้าน แตกต่างไปจากนักศึกษาพยาบาลที่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้จำแนกตามประสบการณ์ในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม (n=172 )
สมรรถนะ
ด้านความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ด้านการตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ด้านทักษะเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ต่าง
วัฒนธรรม
ด้านความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทาง
วัฒนธรรม
รวม

ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 3 (n = 105 ) ชั้นปีที่ 4 (n = 67 ) ค่า t p-value
X
SD
X
SD
8.29
2.41
8.21
2.04 -.166 .441ns
12.39
1.69
11.72
1.53 -2.100 .042*
18.59
2.62
17.31
2.92 -2.186 .020*
9.72

1.46

9.55

1.66

-.552

.317ns

7.04

1.05

6.45

1.45

-2.067 .011*

56.03

5.78

53.24

7.45

-1.896 .026*

อภิปรายผล
ผลการวิจัยที่พบว่า สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยรวม เท่ากับ 55.55 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการจัดการเรียนการสอนของสถาน
ศึกษาทางการพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ได้มกี ารจัดเนือ้ หาหลักสูตรทีเ่ น้นทางด้านวัฒนธรรมอยูแ่ ล้ว
ทำให้นักศึกษาพยาบาล มีสมรรถนะทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์หลักสูตรในสถาบันการ
ศึกษา 5 แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ วงจันทร์
เพชรพิเชิฐเชียร ศิริรัตน์ โกศัลยวัฒน์และ พรทิวา คงคุณ (2548) พบว่า ส่วนใหญ่ทุกสถาบันมีการเรียนการสอน
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและให้นักศึกษา ได้คำนึงถึง วัฒนธรรมของผู้รับบริการ ในขณะปฏิบัติงานแม้ไม่ได้จัดเนื้อหา
สาระหรือกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ แต่ได้สอดแทรกและให้ผู้เรียนมองผู้รับบริการ
แบบองค์รวม ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลในการให้บริการอยู่แล้ว ทำให้สมรรถนะทางวัฒนธรรมโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 3
โดยรวมพบว่า

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ประณีต ส่งวัฒนาและคณะ ( 2552 )ที่ศึกษาการรับรู้สมรรถนะ
ทางวัฒนธรรม ในนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 หลังสิ้นสุดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 107 คน
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 121 คน และอาจารย์พยาบาล จำนวน 42 คน พบว่า สมรรถนะทางวัฒนธรรม
โดยรวมของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความตระหนักทางวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของทั้งสองกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนผลการ
วิจัยที่พบว่า สมรรถนะทางวัฒนธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรมนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
แตกต่างจากชั้นปีที่ 3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม และ ได้ฝึก
ปฎิบัติการพยาบาลทั้งในคลินิกและในชุมชนมากกว่าทำให้ ระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรมด้านนี้แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ การศึกษาของ ซาเกน เซ็นเล็ค และ มาร์ซอฟ ( Sargent , Sedlak & Martsolf, 2004 : 214-221 )
ที่ได้มีการศึกษาวิจัย เรื่องสมรรถนะทางวัฒนธรรมในนักศึกษาพยาบาล พบว่า ระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรมของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีสูงกว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ส่วนผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษาพยาบาล
ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรมมีสรรถนะทางวัฒนธรรม ด้านการตระหนักรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมด้านทักษะเกี่ยวกับวัฒนธรรม ด้านความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม และโดยรวมทุกด้าน
แตกต่างไปจากนักศึกษาพยาบาลที่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรมอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า นักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม
ได้มีโอกาสสัมผัส เรียนรู้ผู้ป่วยจริงบนคลินิกและชุมชน มากกว่านักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้รับ
บริการต่างวัฒนธรรม และในหลักสูตรได้เน้นแนวคิดการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและตอบสนองความเป็นปัจเจก
บุคคล ทำให้นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม ได้นำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยที่สอดคล้องกับ ความแตกต่างของบุคคลได้ ทำให้มีสมรรถนะทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน

สรุป
จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีสมรรถนะทางวัฒนธรรมในระดับปานกลาง ทั้งที่เป็น
สมรรถนะที่จำเป็น สำหรับพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น สถานศึกษาทางการพยาบาล ควรมีการ
สร้างหลักสูตรที่มีเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และ ปรับวิธีการเรียนการสอน ให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพหุวัฒนธรรม และควรมีการประเมิน
สมรรถนะทางวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรมี การทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ที่มีบริบทวัฒนธรรม
เฉพาะ เพื่อการให้การดูแลทางด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับผู้รับบริการ
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