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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล สิง่ แวดล้อมในการท�ำงาน ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย กับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลประจ�ำการ จ�ำนวน 309 คน จากโรงพยาบาล
เอกชน 4 แห่ง ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล
แบบสอบถามสิง่ แวดล้อมในการท�ำงาน แบบสอบถามภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย และแบบสอบถามสมรรถนะ
การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารการ
พยาบาล และหาค่าความเที่ยงโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ 0.95, 0.98 และ 0.97 ตามล�ำดับ ผลการวิจัยพบว่า
1. สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับดี                       
( = 3.84, SD = 0.47)
2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านความสามารถทางด้านภาษา สิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้าหอผู้ป่วย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .146, r = .488 และ .489 ตามล�ำดับ) ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การท�ำงาน และประสบการณ์การดูแลผู้รับบริการที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ไม่มีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะการ พยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ค�ำส�ำคัญ : สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย
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Abstract

The purposes of this research were to study the transcultural nursing competencies of professional
nurses, and to examine the relationships between personal factors, workplace environments, transformational
leadership of head nurses, and transcultural nursing competencies of professional nurses in private hospitals,
Bangkok Metropolis. The samples were 309 professional nurses, randomly selected by simple random sampling
technique. The research instruments were personal factors, workplace environments, transformational
leadership of head nurses, and transcultural nursing competencies as perceived by professional nurses
questionnaires. Content validity was established by a panel of experts. The Cronbach’s alpha reliability
coefficients were 0.95, 0.98 and 0.97 respectively. The data were analyzed by using frequency, percentage,
mean, standard deviation, Point biserial correlation coefficient and Pearson’s product moment correlation
coefficient. The major findings were as follows:
1. Transcultural nursing competencies as perceived by professional nurses in private hospitals,
Bangkok Metropolis were at the good level ( = 3.84, SD = 0.47)
2. There were positively significant relationships between language proficiency, workplace
environments, transformational leadership of head nurses and transcultural nursing competencies as perceived
by professional nurses, private hospitals, Bangkok Metropolis at .05 level (r= .146, r = .488 and r = .489
respectively). Personal factors consisting of educational level, work experience, and experience with patients
from different cultures were not significantly related to transcultural nursing competencies as perceived by
professional nurses, private hospitals, Bangkok Metropolis.
Keywords : Transcultural nursing, Competencies of professional nurses, Workplace environments,
Transformational leadership of head nurses

บทนำ�

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และเทคโนโลยี มีผลท�ำให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้อง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น
ประเทศที่อยู่ห่างไกลกันกลับได้ใกล้ชิดกันและไปมาหาสู่กัน
มากกว่ า เดิ ม สามารถติ ด ต่ อ กั น ได้ ภ ายในเวลาเสี้ ย ววิ น าที              
จนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้คน      
ต่างถิน่ ต่างชาติ ต่างภาษา สามารถไปมาหาสูก่ นั ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้น ท�ำให้ถิ่นที่อยู่เดิม
กลายเป็นถิ่นที่มีคนต่างถิ่น ต่างชาติพันธุ์ ต่างวัฒนธรรมเข้ามา
อยู่อาศัย ซึ่งแต่ละท้องถิ่นในสังคมจึงไม่ได้มีวัฒนธรรมเดียวกัน
อีกต่อไป1
จากทิศทางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ ที่มุ่งขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในการบริการ
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย ล่าสุด

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม             
แห่งชาติ2 ได้จัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อที่ 5 คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค โดยเน้นการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ได้ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้าน
สาธารณสุขทั้งบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการ เพื่อก้าวสู่
การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค (Medical
Hub) ส่งผลให้ผู้รับบริการชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทาง
เข้ามารับบริการด้านสุขภาพในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก
ประเทศไทยจึ ง จั ด ได้ ว ่ า เป็ น ประเทศที่ มี ศั ก ยภาพทางด้ า น
การแพทย์ เป็นที่รู้จักของภูมิภาคแถบเอเชีย ทั้งในด้านความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรทางการแพทย์ และคุณภาพ
การให้บริการในระดับมาตรฐานสากล
จากสถิ ติ ที่ ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ ส� ำ รวจ           
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทย พบว่า        
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มีโรงพยาบาลเอกชนจ�ำนวนทั้งหมด 316 แห่ง อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 95 แห่ง และภูมภิ าค 221 แห่ง โดยมีทงั้ ทีเ่ ป็น
โรงพยาบาลเดี่ยวและกลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาล มีโรงพยาบาล
เอกชนจ�ำนวน 55 แห่งเท่านั้น ที่มีความพร้อมในการให้บริการ
ชาวต่างชาติ โรงพยาบาลเอกชนจึงถือเป็นหน่วยงานหลักที่มี
บทบาทส�ำคัญในระบบบริการสาธารณสุข ที่จะสามารถพัฒนา
ประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia) ได้ และ
จากสถิติจ�ำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามารับบริการทางการ
แพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน ปี พ.ศ. 2553 มีผู้ป่วยจ�ำนวน
1,980,000 คน ก่อให้เกิดรายได้ 78,740 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2554
มีผปู้ ว่ ยจ�ำนวน 2,240,000 คน ก่อให้เกิดรายได้ 97,870 ล้านบาท
และปี พ.ศ. 2555 มีผู้ป่วยจ�ำนวน 2,530,000 คน ก่อให้
เกิดรายได้ 121,658 ล้านบาท ซึง่ พบว่ามีจำ� นวนผูป้ ว่ ยชาวต่างชาติ
เพิ่ ม มากขึ้ น ตามล� ำ ดั บ จากการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ                    
ของประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายการบริการและ
รองรับคนไข้ชาวต่างชาติที่จะมาใช้บริการ ปัจจุบันโรงพยาบาล
เอกชนในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(Hospital Accreditation: HA) มีจ�ำนวน 58 แห่ง ส�ำหรับ
มาตรฐานหนึง่ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั และเริม่ มีบทบาทมากในประเทศไทย
คือ ระบบมาตรฐานการรับรองสถานพยาบาลของสหรัฐอเมริกา
หรือ JCIA (Joint Commission International Accreditation)
ซึ่ ง ในปั จ จุบัน มีโรงพยาบาลเอกชนไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน JCIA จ�ำนวน 22 แห่ง ซึ่งถือว่ามีจ�ำนวนมากพอ และ
สะท้อนให้เห็นว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยมีความโดดเด่น
ทางด้านมาตรฐานของสถานพยาบาล3, 4
สมรรถนะการท� ำ งานข้ า มวั ฒ นธรรม (CrossCultural Competency) ถูกจัดเป็นหนึ่งในทักษะที่ส�ำคัญต่อ
ยุคแห่งการเปลีย่ นแปลงในอนาคต ซึง่ สอดคล้องกับ Leininger5
ที่กล่าวว่า ในปี 2020 พยาบาลจะต้องพบกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และต้องใช้แนวทางการดูแลเชิงวัฒนธรรมที่
เหมาะสม โดยเฉพาะประเด็นการจัดการการพยาบาลข้าม
วัฒนธรรม ซึ่งมีความส�ำคัญต่อพยาบาลและผู้รับบริการที่มี
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน จากบริบทของพยาบาลในโรงพยาบาล
เอกชน ที่ต้องให้การดูแลกับผู้ป่วยชาวต่างชาติที่จะมีเพิ่มมาก
ขึ้นในอนาคต ดังนั้นหากพยาบาลไม่เข้าใจวัฒนธรรมของผู้ป่วย
ก็ไม่สามารถให้การพยาบาลทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมได้ พยาบาล
ที่จะท�ำงานได้ดีต้องมีความคิดพื้นฐานที่มีความเป็นสากล จาก
ปัญหาความแตกต่างทางเชื้อชาติและความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรมดังกล่าว อาจน�ำมาซึ่งพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่
แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของภาษาและความเชื่อ มีโอกาสเกิด
ความเข้ า ใจไม่ ถู ก ต้ อ ง ความล่ า ช้ า ในการรั ก ษา การไม่ ใ ห้           
ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ และการวินิจฉัยที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการดูแลสุขภาพและอาจท�ำให้
ถึงแก่ความตายได้6 ดังนั้น พยาบาลซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขและเป็นวิชาชีพทีใ่ ห้การดูแลทางด้านสุขภาพ
กับผูร้ บั บริการโดยตรง หากพยาบาลไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งวัฒนธรรม
ของผูร้ บั บริการแล้ว ย่อมน�ำไปสูป่ ญ
ั หาความเข้าใจผิดหรือความ
ขัดแย้งทางด้านความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และการปฏิบัติ
ระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการได้ พยาบาลจึงจ�ำเป็นต้องมี
สมรรถนะทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติ
งานในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ7
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีปัจจัยต่างๆ
ที่ท�ำให้เกิดสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาล
วิชาชีพซึ่งรวมถึงปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง
คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการ
พยาบาลข้ามวัฒนธรรม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับการเกิดสมรรถนะการพยาบาล
ข้ามวัฒนธรรมของพยาบาล ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ทำ� งาน ประสบการณ์การดูแลผูร้ บั บริการทีม่ คี วาม
แตกต่างทางวัฒนธรรม และความสามารถทางด้านภาษา
สิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาล
วิ ช าชี พ ดั ง ที่ Jeffreys 8 กล่ า วว่ า การให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ                  
สิง่ แวดล้อมในการท�ำงาน จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความตระหนัก
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างพนักงาน        
ด้วยกันในสิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบไปด้วยความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
นอกจากนี้ สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
ยังต้องอาศัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย
เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ผู้น�ำทางการพยาบาลจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญ
ที่จะน�ำพาให้งานส�ำเร็จตามเป้าหมาย โดยคุณลักษณะของผู้น�ำ
ที่มีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง คือ สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชาปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ และสามารถพัฒนา
ศักยภาพการท�ำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สูงขึ้น โดยยึด           
เป้าหมายขององค์การเป็นหลัก
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อมในการทำ�งานภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร

จากความส�ำคัญดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สิง่ แวดล้อมในการท�ำงาน
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับสมรรถนะ
การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
เอกชน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริหารน�ำผลการวิจัยที่ได้ไป
พิจารณาปัจจัยที่สนับสนุนการมีสมรรถนะการพยาบาลข้าม
วัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นข้อมูลส�ำหรับผู้บริหาร
ทางการพยาบาลในการน�ำไปวางแผนพัฒนาสมรรถนะการ
พยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
สิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

หัวหน้าหอผู้ป่วย กับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม        
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน ประสบการณ์การดูแลผู้รับบริการ          
ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม และความสามารถทางด้าน
ภาษา มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ สมรรถนะการพยาบาล           
ข้ า มวั ฒ นธรรมของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร
2. สิง่ แวดล้อมในการท�ำงาน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
3. ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
1.
2.
3.
4.

ปัจจัยส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
ประสบการณ์การดูแลผู้รับบริการที่มีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
ความสามารถทางด้านภาษา

สิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
1. สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
2. สิ่งแวดล้อมด้านการบริหาร
3. สิ่งแวดล้อมด้านผู้ร่วมงาน
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย
1. การสร้างบารมี
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
4. การกระตุ้นทางปัญญา
5. การให้รางวัลตามสถานการณ์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
ของพยาบาลวิชาชีพ
สมรรถนะด้านการตระหนักรู้และรับรู้แตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
สมรรถนะด้านความรู้ทางวัฒนธรรม
สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสาร
สมรรถนะด้านกระบวนการพยาบาล
สมรรถนะด้านความคิดริเริ่มนวัตกรรมการให้
บริการ
สมรรถนะด้านการบริหารความเสี่ยง
สมรรถนะด้านจริยธรรม
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Relationships Between Personal Factors, Workplace Environments, Transformational Leadership
Of Head Nurses, And Transcultural Nursing Competencies Of Professional Nurses,
วารสารพยาบาลทหารบก
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วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive
research) ในลักษณะของการศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation
study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพระดับ
ปฏิบัติการ ที่ให้บริการพยาบาลแก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติ
โดยตรง ที่มีประสบการณ์การท�ำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ทเี่ น้นการให้บริการแก่ผรู้ บั บริการ
ชาวต่างชาติเป็นหลัก ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 4 แห่ง
ได้ แ ก่ โรงพยาบาลบ� ำ รุ ง ราษฏร์ โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลบี เอน เอช และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
จ�ำนวนทั้งหมด 1,226 คน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ จ ากการสุ ่ ม ตั ว อย่ า งอย่ า งง่ า ย          
(Simple random sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จาก
การค�ำนวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ค�ำนวณได้จ�ำนวน
302 คน เพื่อป้องกันการสูญหายและให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่
ใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรมากที่สุด จึงเพิ่มแบบสอบถามอีก
ร้อยละ 5 ของกลุ่มตัวอย่างที่ค�ำนวณได้ (เพิ่มขึ้น 15 คน) ท�ำให้
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ�ำนวน 317 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง จ�ำนวน 81 ข้อ
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของ
พยาบาลวิชาชีพ จ�ำนวน 9 ข้อ ลักษณะข้อค�ำถามเป็นแบบ        
เติมค�ำและเลือกตอบ ประกอบด้วยข้อค�ำถามเกี่ยวกับอายุ  
ระดับการศึกษา แผนกที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์การท�ำงาน
ประสบการณ์ ก ารดู แ ลผู ้ รั บ บริ ก ารที่ มี ค วามแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรม ปัญหาหรืออุปสรรคในการให้การพยาบาลข้าม
วัฒนธรรม และความสามารถทางด้านภาษา
2. แบบสอบถามสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน สร้าง      
จากแนวคิดของ Astin9 ลักษณะข้อค�ำถามเป็นแบบปลายปิด
และเป็นค�ำถามด้านบวกทุกข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Likert scale) จ�ำนวน 16 ข้อ
3. แบบสอบถามภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้าหอผู้ป่วย ได้ปรับปรุงข้อค�ำถามจากแบบสอบถามภาวะ
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยของ มยุรา ส�ำเร็จกิจ10
ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของ Bass and Avolio11 ลักษณะ              
ข้อค�ำถามเป็นแบบปลายปิดและเป็นค�ำถามด้านบวกทุกข้อ        
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เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) จ�ำนวน 21 ข้อ
4. แบบสอบถามสมรรถนะการพยาบาลข้ า ม
วั ฒ นธรรม ลั ก ษณะข้ อ ค� ำ ถามเป็ น แบบปลายปิ ด และเป็ น        
ค�ำถามด้านบวกทุกข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert
scale) จ�ำนวน 35 ข้อ
ลั ก ษณะแบบสอบถามที่ เ ป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Likert scale)12 ใช้หลักการแปลผลค่าเฉลี่ย          
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับพอใช้
คะแนนเฉลีย่ 1.50-2.49 หมายถึง ระดับควรปรับปรุง
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.49 หมายถึง ระดับควรปรับปรุง
อย่างยิ่ง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) โดยน�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้เรียบเรียงแล้ว น�ำไปให้ผทู้ รง
คุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน เป็นผูต้ รวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ จากนั้นน�ำมาค�ำนวณหาค่า
ดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index : CVI)
จากการค�ำนวณค่า CVI ของแบบสอบถามทั้งหมด 3 ส่วน         
ได้แก่ แบบสอบถามสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน แบบสอบถาม
ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของหั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ย และ
แบบสอบถามสมรรถนะการพยาบาลข้ า มวั ฒ นธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพ ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.92, 0.8 และ 0.82
ตามล�ำดับ
2. การหาค่ า ความเที่ ย ง (Reliability) โดยน� ำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ท�ำการศึกษา โดยเป็นพยาบาล
วิชาชีพที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติโดยตรง และ
มีประสบการณ์การท�ำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 30 คน
จากนัน้ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาหาค่าความเทีย่ ง โดยใช้สตู รสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)          
ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
เท่ากับ 0.95 แบบสอบถามภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้าหอผู้ป่วย เท่ากับ 0.98 และแบบสอบถามสมรรถนะ       
การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ เท่ากับ 0.97
ตามล�ำดับ
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อมในการทำ�งานภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้รับพิจารณาการรับรองการวิจัย       
จากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน กลุ ่ ม            
สหสถาบัน ชุดที่1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใบรับรองโครงการ
วิจัยเลขที่ 044/57 ผ่านการอนุมัติวันที่ 19 เมษายน 2557           
ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างโดย ชี้แจงเรื่องการพิทักษ์สิทธิ์
กลุ่มตัวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วม     
วิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยบอก
วัตถุประสงค์ในการท�ำวิจัย รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้อง
ปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย และความเสี่ยง
หรือความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมวิจัย ซึ่งผู้มี
ส่วนร่วมในการวิจัยสามารถถอนตัวจากการเข้าร่วมการวิจัยได้
ตลอดเวลา และจะไม่ มี ผ ลกระทบใดๆ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน           
เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนแล้ว จะท�ำลายเอกสารทั้งหมด
ทิ้งเมื่อสิ้นสุดการวิจัย โดยค�ำตอบหรือข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์ขอ้ มูลและน�ำเสนอในลักษณะภาพรวม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยติดต่อกับผู้ประสานงานการวิจัยของแต่ละ        
โรงพยาบาล เพื่อขอความร่วมมือและชี้แจงรายละเอียดใน         
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย โดยเริ่มด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557
หลังเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ และ
สามารถน�ำไปวิเคราะห์ได้ จ�ำนวนทั้งหมด 309 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 97.48 ของจ�ำนวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
การวิเคราะห์ข้อมูล
น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ค ่ า สถิ ติ ด ้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป (SPSS) ดังนี้
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน ประสบการณ์การดูแลผู้รับบริการ         
ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม และความสามารถทางด้าน
ภาษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ และหา
ค่าร้อยละ
2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับสมรรถนะ
การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตคิ า่ เฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
สิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้าหอผู้ป่วย และสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
ของพยาบาลวิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์               
สหสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล และสถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของพยาบาลวิ ช าชี พ          
โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
กลุม่ ตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ
ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท�ำงาน ประสบการณ์
การดูแลผูร้ บั บริการทีม่ คี วามแตกต่างทางวัฒนธรรม และความ
สามารถทางด้านภาษา พบว่าพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 57 มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 92.90 มีประสบการณ์
การท�ำงานเฉลี่ย 6.06 ปี ประสบการณ์การดูแลผู้รับบริการที่มี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เฉลี่ย 6.63 ปี กลุ่มประเทศของ
ผูร้ บั บริการชาวต่างชาติทเี่ คยให้บริการส่วนใหญ่เป็นผูร้ บั บริการ
ที่มาจากกลุ่มประเทศเอเชียมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.09  
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ พ บปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคในการให้ ก ารพยาบาล
ข้ามวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 59.22 กลุ่มประเทศของผู้รับ
บริการที่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการให้การพยาบาลข้าม
วัฒนธรรม คือ กลุ่มผู้รับบริการที่มาจากตะวันออกกลางมาก
ทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 71.49 ปัญหาทีพ่ บจากการให้การพยาบาล
ข้ า มวั ฒ นธรรมส่ ว นใหญ่ พบปั ญ หาทางด้ า นภาษาและ
การสื่อสารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.45 พยาบาลวิชาชีพ      
ส่วนใหญ่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 95.80 ภาษาต่างประเทศที่พยาบาลสามารถ
สื่อสารได้เป็นส่วนใหญ่ คือ ภาษาอังกฤษ
2. การศึกษาสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร          
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามรายด้านและโดยรวม (n = 309)
สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
สมรรถนะด้านจริยธรรม
สมรรถนะด้านตระหนักรู้และรับรู้ความแตกต่างวัฒนธรรม
สมรรถนะด้านความรู้ทางวัฒนธรรม
สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสาร
สมรรถนะด้านกระบวนการพยาบาล
สมรรถนะด้านการบริหารความเสี่ยง
สมรรถนะด้านความคิดริเริ่มนวัตกรรมการให้บริการ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ

4.05
4.04
3.86
3.82
3.79
3.72
3.64
3.84

0.54
0.52
0.59
0.54
0.54
0.56
0.60
0.47

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย กับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร (n = 309)
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value

ปัจจัยส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
ประสบการณ์การดูแลผู้รับบริการที่มี
ความแตกต่างวัฒนธรรม
ความสามารถทางด้านภาษา
สิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย

การแปลผล

.098
.017

.084
.766

ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

.002
.146*
.488**
.489**

.652
.010
.000
.000

ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์

* หมายถึง p < 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า สมรรถนะการพยาบาลข้าม
วัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี
( = 3.84, SD = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
สมรรถนะด้านจริยธรรม มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ( = 4.05, SD = 0.54)
ส่วนสมรรถนะด้านความคิดริเริ่มนวัตกรรมการให้บริการ มีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับต�่ำสุด ( = 4.02, SD = 0.60)
3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
สิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้าหอผู้ป่วย กับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม        
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร           
ดังตารางที่ 2

จากตารางที่ 2 พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า น              
ความสามารถทางด้ า นภาษา สิ่ ง แวดล้ อ มในการท� ำ งาน              
และภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของหั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ย มี            
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
ของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
ส่ ว นปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นระดั บ การศึ ก ษา ประสบการณ์             
การท�ำงาน และประสบการณ์การดูแลผู้รับบริการที่มีความ        
แตกต่างทางวัฒนธรรม ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการ
พยาบาลข้ า มวั ฒ นธรรมของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาล           
เอกชน กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อมในการทำ�งานภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร

การอภิปรายผลการวิจัย

1. สมรรถนะการพยาบาลข้ า มวั ฒ นธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร มีคา่ เฉลีย่
โดยรวมอยู่ในระดับดี อธิบายได้ว่า การที่พยาบาลวิชาชีพ           
โรงพยาบาลเอกชนมีสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมอยู่ในระดับดี
เนื่องจากหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทย      
เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub) ท�ำให้ปัจจุบัน            
มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามารักษาในประเทศไทยมีจ�ำนวน        
เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชน จากบริบทดังกล่าว
ท�ำให้พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนต้องเผชิญกับการให้
บริการพยาบาลแก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการ
สุขภาพจ�ำนวนมาก จากเดิมที่เคยให้บริการแบบไทยเปลี่ยน        
มาเป็นการให้บริการพยาบาลแก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติที่มา
จากหลากหลายประเทศ และมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนจึงสามารถปรับตัวในการ
ให้บริการพยาบาลแก่ผรู้ บั บริการชาวต่างชาติในภาพรวมได้ดี ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ที่ให้การดูแลผู้ป่วยต่างชาติในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง13          
ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ย
ชาวต่างชาติ มีคุณลักษณะ คือ ต้องมีความรู้การพยาบาลข้าม
วัฒนธรรม สามารถสื่อสารและเข้าใจได้หลายภาษา มีความรู้
และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเชื่อถือและ
ยอมรับ ให้การพยาบาลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีความ
สามารถในการประสานงาน สามารถจัดการปัญหา และบริหาร
ความเสี่ยงทางวัฒนธรรมที่อาจเกิดขึ้นได้
2. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
สิ่ ง แวดล้ อ มในการท� ำ งาน ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง                     
ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
2.1 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล         
กับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาปัจจัย         
ส่วนบุคคลด้านความสามารถทางด้านภาษา มีความสัมพันธ์      
ทางบวกกับสมรรถนะพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับต�่ำ          
(r = .146) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายได้ว่า
พยาบาลเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการสื่อสารกับผู้รับบริการ
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชน ที่พบว่าสถิติของผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น พยาบาลที่มี
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ความสามารถในการสื่อสารได้หลายภาษาจึงมีความได้เปรียบ
มากกว่า โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความส�ำคัญกับพยาบาล
ในการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติมาก ทั้งในเรื่องการ
ให้ข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนการรักษาของ
แพทย์ การให้ความรู้และค�ำแนะน�ำต่างๆ ในการปฏิบัติตนให้
สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ เพราะพยาบาลเป็น
ศูนย์กลางของทีมสหสาขาวิชาชีพ เป็นผู้ที่ดูแลใกล้ชิดกับผู้รับ
บริการ และสื่อสารด้วยมากที่สุด ได้คาดการณ์ผลกระทบต่อ
พยาบาลไทย จากการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
กล่าวว่า การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการ
ทางการแพทย์ ท�ำให้มผี รู้ บั บริการมาจากหลากหลายประเทศ14
พยาบาลที่มีความสามารถในการใช้ภาษา และการสื่อสารของ
พยาบาล ทั้งภาษาอังกฤษที่ก�ำหนด และภาษาของประเทศ
อาเซียนแต่ละประเทศ พยาบาลไทยจึงมีความจ�ำเป็นในการ
เตรียมตัวด้านภาษา และการพัฒนาเทคนิคบริการด้านต่างๆ ให้
ดียงิ่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาประสบการณ์ของพยาบาลใน
การสื่อสารกับผู้ป่วยที่มีภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
(Culturally and linguistically diverse : CLD)15 ผลการวิจัย
พบว่า การมีล่ามและทีมสุขภาพที่สามารถพูดได้สองภาษา
สามารถท�ำให้พยาบาลได้แสดงถึงความเอาใจใส่ เคารพ และ
ยินดีที่จะให้เกิดกระบวนการ ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ป่วย CLD
และได้เสนอแนะว่า ควรมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญในการเข้า
ถึงบริการทางด้านภาษาให้เหมาะสม เพื่อเป็นสนับสนุนการ
ท�ำงานของพยาบาลและทีมสุขภาพให้ได้ข้อมูลทางสุขภาพ
ในเชิงลึก ระดับการศึกษา พบว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั สมรรถนะ
การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
เอกชน กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาสมรรถนะ
การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลทีร่ ฐั นอร์ทแคโรไลนา16
ที่พบว่า ระดับการศึกษา และการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาล ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นเพราะปัจจุบนั ในโรงพยาบาลเอกชน ได้มกี ารส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ ความสามารถทางด้านภาษา และฝึกทักษะการปฏิบัติ
งานให้กับพยาบาลวิชาชีพทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ดูแลผู้ป่วยชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ      
ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาของพยาบาล ประสบการณ์
การท�ำงาน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการพยาบาล
ข้ า มวั ฒ นธรรมของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษา สมรรถนะทาง
วัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
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ภาคใต้17 ทีพ่ บว่า นักศึกษาพยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์ในการดูแล
ผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม มีสมรรถนะทางวัฒนธรรมแตกต่าง
ไปจากนักศึกษาพยาบาลที่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้รับ
บริการต่างวัฒนธรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประสบการณ์การ
ท�ำงานขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
หรือโอกาสทีไ่ ด้รบั การพัฒนา ให้เกิดสมรรถนะการพยาบาลข้าม
วัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนปีในการ
ท�ำงาน ประสบการณ์การดูแลผู้รับบริการที่มีความแตกต่าง
ทางวั ฒ นธรรม พบว่ า ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมรรถนะ
การพยาบาลวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่จะต้องให้ความ
ช่วยเหลือทางวัฒนธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย18 พบว่า
พยาบาลที่เคยมีประสบการณ์ดูแลผู้รับบริการที่มาจากหลาก
หลายทางวัฒนธรรม และการเข้าถึงขององค์การในการให้การ
ดูแลทางวัฒนธรรม ส่งผลต่อมุมมองของพยาบาลและความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมได้มาก รวมถึงความเชื่อ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการให้บริการทางวัฒนธรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ประสบการณ์ในการท�ำงานให้กับผู้รับบริการที่มีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมในบริบทหนึ่ง อาจไม่เหมาะสมกับอีกบริบทหนึ่ง
ก็เป็นได้ เนื่องด้วยผู้รับบริการชาวต่างชาติ มีความแตกต่าง
ในแต่ละบุคคล ทั้งทางด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมนั้นๆ ของผู้รับบริการ
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในการ
ท�ำงาน กับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน ผลการศึกษาพบว่า สิ่งแวดล้อมใน
การท�ำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะการพยาบาล
ข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน อยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง (r = .488) อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่             
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ความสัมพันธ์ของภาวะ
สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน และความสามารถในการ
ท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี19 พบว่า สิง่ แวดล้อมในการท�ำงาน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการท�ำงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ทั้งนี้อธิบายได้ว่า โรงพยาบาลเอกชนที่มีการ
สนับสนุนสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี นการท�ำงานด้านต่างๆ สามารถส่งผล
ต่อความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้รับบริการ
ชาวต่างขาติ
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2.3 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับสมรรถนะการพยาบาล
ข้ า มวั ฒ นธรรม ของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลเอกชน              
ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า         
หอผู้ป่วย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะการพยาบาล     
ข้ า มวั ฒ นธรรมของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง (r = .489) อย่างมี             
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายได้ว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยที่
มีภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน
และเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพ
มีความสามารถในการดูแลผู้รับบริการที่มีความหลากหลาย      
ทางวัฒนธรรม ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การเรียนรู้
ตลอดชีวิตกับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
เอกชน กรุงเทพมหานคร20 พบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารโรงพยาบาลควรมีการวางแผนพัฒนา      
ให้พยาบาลมีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย
2 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช้ เ ป็ น ภาษากลางใน              
การสื่อสาร เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้รับบริการชาวต่างชาติ         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารโรงพยาบาลควรให้ความส�ำคัญกับการ
สนับสนุนสิง่ แวดล้อมในการท�ำงานด้านต่างๆ ให้มากขึน้ เพือ่ ให้
พยาบาลวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผูบ้ ริหารทางการพยาบาลควรพัฒนา และส่งเสริม
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ศึกษาผลของการจัดโปรแกรม เพือ่ พัฒนาสมรรถนะ
การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
เอกชนในเรื่องความสามารถทางด้านภาษา ด้านสิ่งแวดล้อมใน
การท�ำงาน และด้านภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อมในการทำ�งานภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
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