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บทคดัย่อ   
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง และประเมินประสทิธภิาพรูปแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วย

การน�าตนเอง ม ี2 ขั้นตอน คือ 1. สร้างรปูแบบ โดยศกึษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก�าหนดกรอบรปูแบบ และ 

ตรวจสอบคุณภาพรปูแบบ คู่มอืการใช้รปูแบบ และเคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยผู้เช่ียวชาญ 6 ทา่น 

และ 2. ประเมินประสทิธภิาพของรูปแบบการจัดกจิกรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลปีการศึกษา 2561 

จ�านวน 40 คน ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดยีววัดก่อนและภายหลังการทดลอง สถติทิี่ใช้ มธัยฐาน 

พิสยัระหว่างควอไทล์ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิ์สหสมัพันธ ์และสถติคิวามแตกต่างค่าเฉล่ีย 2 

ค่าไม่เป็นอสิระต่อกนั ผลการวิจัยพบว่า 1. ขั้นสร้างรปูแบบ ผู้เช่ียวชาญมคีวามคิดเหน็สอดคล้องกนัว่า รปูแบบการ

จัดกจิกรรม ม ี4 ขั้นตอน คือ ประเมนิความพร้อม พัฒนาความรู้  พัฒนาความตระหนักรู้  และพัฒนาทกัษะในการ

ดูแลผู้รับบริการฯ มค่ีามธัยฐาน 4.10-4.68 และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ .50-.96  2. ขั้นประเมนิประสทิธภิาพ

ของรปูแบบฯ พบว่า ดชันีประสทิธผิลของรปูแบบฯ สงูกว่าเกณฑ ์(.58) กลุ่มตวัอย่างมค่ีาเฉล่ียคุณลักษณะผู้เรียนรู้

ด้วยการน�าตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 (t
39

=-7.406,  

p<.001) มสีมรรถนะทางวัฒนธรรม ด้านความรู้  ด้านการตระหนักรู้  ด้านทกัษะทางด้านวัฒนธรรม และโดยรวมภาย

หลังการเข้าร่วมสงูกว่าก่อนเข้าโครงการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าคุณลักษณะผู้เรียนรู้ ด้วย

การน�าตนเองมีความสมัพันธท์างบวกในระดบัสงูกบั สมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ด้านการตระหนักรู้  

และทกัษะทางด้านวัฒนธรรมอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั <.001 (r=.712 และ .774 ตามล�าดบั) จากผลการ

วิจัยแสดงให้เหน็ว่ารูปแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง สามารถพัฒนาสมรรถนะทางการ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาลได้จริง

ค�าส�าคญั: สมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม; การเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง; การวิจัยและพัฒนา 
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A Development of a self-directed learning model to develop transcultural nursing 

competencies for nursing students, Faculty of Nursing, Burapha university1

Abstract   
  The research aimed to create and evaluate the feasibility of a self-directed learning model to develop 

transcultural nursing competencies for nursing students. There were two research procedures. Firstly, a model 

was developed by studying relevant research documents in order to determine the model framework and examining 

the quality of the model, model manual and tools used for data collection by 6 experts. Secondly, the effectiveness 

of the model was assessed. The sample consisted of 40 nursing students in academic year 2018. A one group 

pre-test and post-test design was applied to this study. Statistics were used for the data analysis included median, 

interquartile range, mean, standard deviation, correlation coefficient and dependent t-tests. The study found that 

during the model formulation phase, the experts agreed to use 4 steps of learning: assessing readiness, developing 

knowledge, developing awareness and developing skills of caring for clients, with a median of 4.10-4.68 and 

a quartile range of .50-.96. The effectiveness index of the model was found higher than the criteria (.58). The 

participants in the program had a significantly higher mean score in self-directed learning than before the program 

(t
39

=-7.406, p<.001). The sample demonstrated a significantly higher score in the cultural competencies of 

knowledge, awareness, and cultural skills, after participation in the program (P<.05). Self-directed learning 

was positively related with awareness and cultural skills with statistical significance at the level of .001 (r=.712 

and .774, respectively). The research shows that this model could promote self-directed learning which can 

lead to the development of transcultural nursing competencies of nursing students.
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 จากสถานการณก์ารเปิดสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ท�าให้มกีาร

เคล่ือนย้ายถิ่นฐานของประชากรจากที่หน่ึงไปที่หน่ึง เพ่ือหางานท�า เพ่ือศกึษา หรือเพ่ือแสวงหาที่อยู่อาศยัใหม่ ส่งผลให้สงัคมมี

ความหลากหลายวัฒนธรรม1 ส่งผลต่อรปูแบบการดูแลสขุภาพผู้รับบริการโดยเร่ิมให้ความส�าคัญกบัความเช่ือ และความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการว่าส่งผลต่อภาวะสขุภาพ ท�าให้พยาบาลวิชาชีพต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือท�าความเข้าใจ รวมถงึต้อง

พัฒนาสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมส�าหรับพยาบาลวิชาชีพ2 ซ่ึงเป็นพฤตกิรรมที่แสดงถงึความตระหนักรู้  ความรู้  ทกัษะ 

ทศันคต ิการปฏบิตักิารพยาบาล3-4 โดยกระบวนการพัฒนาเป็นการกระตุ้นให้เกดิการรับรู้และการตระหนักรู้  ยอมรับและเคารพ

ในวัฒนธรรมของผู้รับบริการ สามารถประเมนิตนเองและประเมนิผู้รับบริการเกี่ยวกบัความต้องการทางวัฒนธรรม เกี่ยวกบัการ

ดูแลสขุภาพตามวัฒนธรรมสากลและวัฒนธรรมเฉพาะของผู้รับบริการ รวมถงึปรับการบริการให้ถูกต้องเชิงวิชาชีพและสอดคล้อง

กบัความเช่ือ ค่านิยม และบริบททางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ โดยสถาบนัการศกึษาทางการพยาบาลมคีวามส�าคัญใน

การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมให้แก่นักศกึษาพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพด้วย

 การจัดการเรียนการสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติในสถาบนัการศกึษา มวัีตถุประสงค์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักศกึษา

พยาบาลให้มคีวามพร้อมในการดูแลผู้รับบริการครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตสงัคม และจิตวิญญาณ ตั้งแต่ผู้รับบริการ

เกดิจนเสยีชีวิต และมุ่งเน้นให้การพยาบาลที่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการตามบริบททางสงัคม ค่านิยม วัฒนธรรม 

ความเช่ือ วิถชีีวิต ของผู้รับบริการ โดยก�าหนดผลลัพธก์ารเรียนรู้ครอบคลุม 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

2) ด้านความรู้  3) ด้านทกัษะปัญญา 4) ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทกัษะการปฏบิตัทิางวิชาชีพ ส�าหรับในรายวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพน้ัน มุ่งเน้นให้นักศกึษาพยาบาลสามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฏสีู่การปฏบิตักิารพยาบาล ซ่ึงทกัษะการปฏบิตัทิาง

วิชาชีพก�าหนดผลลัพธก์ารเรียนรู้ให้นักศกึษาพยาบาลจะต้องปฏบิตักิารพยาบาลและการผดุงครรภด้์วยความเมตตา กรณุา 

และเอื้ออาทร โดยค�านึงถงึสทิธผู้ิป่วยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม5 

 ส�าหรับหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเร่ิมฝึกประสบการณวิ์ชาชีพคร้ังแรกกบันักศกึษาพยาบาล

ช้ันปีที่ 2 ในรายวิชาปฏบิตักิารพยาบาลพ้ืนฐาน จากการวิเคราะห์กจิกรรมที่จัดการเรียนการสอนในปีการศกึษา 2560 เพ่ือปฏบิตัิ

การพยาบาลและการผดุงครรภโ์ดยค�านึงถงึความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการทีผ่่านมาส่วนใหญ่เป็นการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนที่ผู้สอนวางแผนและจัดการสอนด้วยตนเอง มุ่งเน้นการสร้างปฏสิมัพันธก์บัผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม 

และกระตุ้นให้นักศกึษาท�าความเข้าใจกบัวัฒนธรรมของตนเองซ่ึงแตกต่างจากผู้รับบริการท�าให้นักศกึษามคีวามรู้ในประเดน็

ดงักล่าวเพ่ิมมากขึ้น6 แต่เมื่อพิจารณาจากแผนการพยาบาลที่นิสติวางแผนเพ่ือดูแลผู้รับบริการแล้วไม่พบการวางแผน

การพยาบาลของนักศกึษาพยาบาลตามแนวคิดของการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม โดยไม่ได้น�าข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัความต้องการ

ของผู้รับบริการตามบริบททางสงัคม ค่านิยม วัฒนธรรม ความเช่ือ วิถชีีวิต ตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ 

มาเป็นประเดน็ในการวางแผนการพยาบาล และให้การพยาบาลที่สอดคล้องกบัวัฒนธรรมของผู้รับบริการ จึงท�าให้ส่วนใหญ่

ไม่ครบถ้วนอย่างเป็นองค์รวม ในประเดน็ด้านจิตสงัคม7 และจากการวิเคราะห์การจัดหลักสตูรการเรียนการสอนคณะ

พยาบาลศาสตร์ในสถาบนัการศกึษา 5 สถาบนั 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า สถาบนัการศกึษาส่วนใหญ่มกีารจัดการเรียน

การสอนเกี่ยวกบัวัฒนธรรม โดยการสอดแทรกข้อมูลทางวัฒนธรรมในการให้บริการผู้รับบริการแบบองค์รวมเป็นปัจเจกบุคคล 

แต่ไม่พบว่ามกีารจัดเน้ือหาสาระหรือกจิกรรมการเรียนการสอนในเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ8

 จากการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกบัการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของ Leininger9  แบบจ�าลองสมรรถนะ

ทางวัฒนธรรมของ Campinha-Bacote3 และแบบจ�าลองการประเมนิข้ามวัฒนธรรมของ Giger&Davidhizar4 สรปุได้ว่า 

การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ม ี5 องค์ประกอบ คือ ความตระหนักทางวัฒนธรรม ความรู้ เกี่ยว

กบัวัฒนธรรม ทกัษะทางวัฒนธรรม การมปีฏสิมัพันธท์างวัฒนธรรม และความปรารถนาที่จะมสีมรรถนะทางวัฒนธรรม 
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ซ่ึงสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมที่ควรเร่ิมพัฒนาได้ตั้งแต่เป็นนักศกึษาพยาบาล คือ ความรู้ทางวัฒนธรรม 

การตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม และ ทกัษะในการดูแลทางวัฒนธรรม10 ซ่ึงสมรรถนะดังกล่าวหากได้รับการถ่ายทอดสู่

นักศกึษาพยาบาลในสถาบนัการศกึษาก่อนการปฏบิตังิานจริงด้วยการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะฯ 

ดงักล่าว เมื่อนักศกึษาจบการศกึษาจะมคีวามพร้อมในการดูแลผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนัมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยผู้เรียนมส่ีวนร่วมในการสร้าง และพัฒนาคุณลักษณะ

ของตนเองให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณต่์างๆ ซ่ึงผู้เรียนต้องสมคัรใจเรียนรู้  ไม่มกีารบงัคับ มวิีนัยและ

ความรับผดิชอบ รวมถงึต้องให้ความหมาย รู้ จักการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ซ่ึงน�าไปสูก่ารสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(lifelong learning) เป็นการเรียนรู้ที่มปีระสทิธภิาพและคงทนย่ังยืน7 การเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง (self–directed learning) 

เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญวิธหีน่ึง ซ่ึงเหมาะสมกบัผู้เรียนที่มคีวามรู้ ด้านทฤษฎพีร้อมที่จะบูรณาการ

สูก่ารปฏบิตั ิตามความคิดของโนลส ์กล่าวว่า ความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองเกดิจากความคิดริเร่ิมของบุคคล

ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามความต้องการ และความสนใจของตนเอง มกีารวางแผนวางจุดมุ่งหมายในการเรียน โดยอาศยั

ความช่วยเหลือจากผู้อื่นน้อยที่สดุ11 และคุณลักษณะในการน�าตนเองของผู้เรียนเป็นส�าคัญ ซ่ึงคุณลักษณะการเรียนรู้ ด้วย

การน�าตนเอง คือ ต้องเป็นผู้ที่ยอมรับตนเอง สามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง มแีรงจูงใจภายใน มกีารประเมนิตนเอง 

เปิดกว้างต่อประสบการณ ์มกีารยืดหยุ่นในการเรียนรู้  เป็นตวัของตวัเอง และมอีสิระในการเรียนรู้ 12

 จากข้อมูลข้างต้นการพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาลรปูแบบการจัดกจิกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ควรเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองเพ่ือให้เกดิการเรียนรู้ที่มี

ประสทิธภิาพและคงทนย่ังยืน7 โดยการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้รับบริการหลากหลายวัฒนธรรมทั้งด้านเช้ือชาต ิ

ศาสนา ภาษา และชาตพัินธุ ์ให้กบันักศกึษาพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรมตั้งแต่ช้ันปีที่ 2 ซ่ึงเป็นการขึ้น

ฝึกประสบการณใ์นคร้ังแรก ได้อย่างมศีกัยภาพ โดยวิธกีารจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สดุต้องเป็นการจัดการเรียน

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ คือ การจัดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการ

พยาบาลใน 3 องค์ประกอบคือ ความรู้ทางวัฒนธรรม การตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม และ ทกัษะในการดูแลทางวัฒนธรรม 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการวิจัยในคร้ังน้ีจะมปีระโยชน์ ช่วยให้นักศกึษาพยาบาลมคีวามตระหนักรู้  ความเข้าใจ และมทีกัษะ

ในการให้การพยาบาลผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรมด้วยตนเอง เพ่ือให้ผลการปฏบิตังิานการดูแลผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม

มปีระสทิธภิาพสงูสดุและย่ังยืนตลอดไปด้วย

วตัถุประสงคก์ารวิจยั
 1. เพ่ือสร้างและพัฒนารปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง เพ่ือพัฒนา สมรรถนะทางการ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 2. เพ่ือประเมนิประสทิธภิาพรปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรอบแนวคิดการวิจยั
 กรอบแนวคิดการวิจัยคือแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ12 การเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง11 

ของโนลส ์ว่าด้วยความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองของผู้เรียนตามความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน โดย

ท�าการวางแผนและจุดมุ่งหมายในการเรียนด้วยตนเอง โดยอาศยัความช่วยเหลือจากผู้อื่นน้อยที่สดุ ส่งผลให้การเรียนรู้

น้ันย่ังยืน11 โดยก�าหนดรูปแบบ ประเดน็การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมส�าหรับ

นักศกึษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง ตามแนวคิด
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การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม10ประกอบด้วย ขั้นตอนการประเมนิความพร้อม ขั้นตอนการพัฒนา

สมรรถนะด้านความรู้ทางวัฒนธรรม ขั้นตอนการพัฒนาด้านความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม และขั้นพัฒนาสมรรถนะด้านทกัษะ

การดูแลผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรมผ่านกจิกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และกจิกรรมบูรณาการสู่การปฏบิตัิ9,12

วิธีด�าเนนิการวิจยั
  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) เพ่ือพัฒนา และประเมนิประสทิธภิาพรปูแบบ

การจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมส�าหรับ

นักศกึษาพยาบาล แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี

 ระยะที่ 1 ศกึษาข้อมูลพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้ศกึษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกบัแนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม โดยศกึษาในประเดน็ดงัน้ี 

1) การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ12 โดยเน้นการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง11ผู้เรียนแสดงความสนใจในประเดน็

ที่ต้องการเรียนรู้  ร่วมวางแผนการเรียนรู้  ก�าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน โดยอาศยัความช่วยเหลือจากผู้อื่นน้อยที่สดุ11 

2) คุณลักษณะของผู้เรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง ประกอบด้วย ต้องเป็นผู้ที่ยอมรับตนเอง สามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง 

มแีรงจูงใจภายใน มกีารประเมนิตนเอง เปิดกว้างต่อประสบการณ ์มกีารยืดหยุ่นในการเรียนรู้  เป็นตวัของตวัเอง และมอีสิระ

ในการเรียนรู้12 3) สมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาล ประกอบด้วย ความรู้ทางวัฒนธรรม 

การตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม และ ทกัษะในการดูแลทางวัฒนธรรม3-4,9-10 และ 4) ศกึษาแนวทางการจัดกจิกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ12 การเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง (Self–directed Learning)11 และแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะทางการ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรม10

 เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยก�าหนดค�าส�าคัญที่ใช้ในการสบืค้นเพ่ือศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดงัน้ี “การจัดการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ” “การเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง” “คุณลักษณะของผู้เรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง” “สมรรถนะ

ทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม” และ “แนวทางการจัดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง” วิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เพ่ือสรปุ

ข้อมูลเป็นกรอบในการพัฒนารปูแบบ เมื่อได้ข้อมูลตามที่สบืค้นสรปุสาระส�าคัญและจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเดน็ข้างต้น 

 ระยะที่ 2 พัฒนารปูแบบ คู่มอืการใช้รปูแบบ และเคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ของรปูแบบการจัดกจิกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง

 ด�าเนินการวิจัยโดยการสงัเคราะห์เอกสาร งานวิจัย ตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ12 

การเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง (Self–directed Learning)11 และแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้าม

วัฒนธรรม10 ในระยะที่ 1 ยกร่างรปูแบบ สร้างเอกสารประกอบ และเคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมนิร่างรปูแบบมีรายละเอยีด ดงัน้ี

 2.1 สร้างรปูแบบ โดยน�าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการศกึษาในระยะที่ 1 มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แนวคิด/ทฤษฎพ้ืีนฐาน 

น�าสาระส�าคัญของแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง ตามความคิดของโนลส์11 

การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม และการวัดและประเมนิผลทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เพ่ือก�าหนดกรอบแนวคิด

รปูแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

4 ขั้นตอน คือ 1) ประเมนิความพร้อมของผู้เรียน โดยการทดสอบความรู้  วางแผนการเรียนรู้  ในประเดน็ ด้านความรู้  

ด้านทกัษะ และด้านการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม และการท�าสญัญาทางการเรียน 2) พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ทางวัฒนธรรม 

ด้วยวิธกีารกระตุ้นให้กลุ่มตวัอย่างค้นคว้าหาความรู้  3) พัฒนาสมรรถนะด้านความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม ด้วยการสะท้อนคิด 

และ 4) พัฒนาสมรรถนะด้านทกัษะในการดูแลผู้รับบริการโดยค�านึงถงึวัฒนธรรม โดยใช้กจิกรรมการแบ่งปัน แลกเปล่ียน

ความรู้  และบูรณาการความรู้สู่การปฏบิตั ิผ่านกจิกรรมการวางแผนการพยาบาล และให้การดูแลผู้รับบริการ
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 2.2 สร้างเอกสารประกอบรปูแบบ ม ี2 ส่วนคือ คู่มอืการใช้รปูแบบ และเคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล

  2.2.1 คู่มอืการใช้รปูแบบ เป็นเอกสารแนะน�าการใช้รปูแบบ ประกอบด้วย หลักการของรปูแบบ วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ตามรปูแบบ เน้ือหาการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  กจิกรรมการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  การวัดและ

ประเมนิผลการเรียนรู้

        2.2.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลม ี5 ฉบบั คือ 1) แบบประเมนิความพร้อมด้านคุณลักษณะผู้เรียนรู้

ด้วยการน�าตนเอง 2) แบบประเมนิสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: ด้านความรู้ทางวัฒนธรรม 3) แบบประเมนิ

สมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: ด้านความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม 4) แบบประเมนิสมรรถนะทางการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรม: ด้านทกัษะในการดูแลผู้รับบริการโดยค�านึงถงึวัฒนธรรม และ 5) แบบประเมนิรปูแบบและคู่มอืการใช้รปูแบบ 

ซ่ึงแบบประเมนิทั้ง 5 ฉบบั เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มค่ีาดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ .66-1.00 มค่ีาอ�านาจ

จ�าแนก (rxy) ตามล�าดบั ดงัน้ี .45-.74, .60-.90, .54-.73, .40-.74 และ .35-.81 มค่ีาความเช่ือมั่นทั้งฉบบั (α) 

ตามล�าดบั ดงัน้ี .96, .92, .95, .94 และ .90

 2.3 น�ารปูแบบและคู่มอืการใช้รปูแบบไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 6 ทา่น ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล ผู้มปีระสบการณ์

การจัดการเรียนการสอนโดยน�าแนวคิดการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมไปใช้ฯ อย่างน้อย 3 ปี จ�านวน 4 คน และ พยาบาลวิชาชีพ 

ที่มปีระสบการณก์ารพยาบาลผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม อย่างน้อย 5 ปี จ�านวน 2 คน ตวัอย่างผลการวิจัยตพิีมพ์ เช่น การพัฒนา

รปูแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศกึษาพยาบาล13 วิธกีารสอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ

ทางวัฒนธรรมของนักศกึษาพยาบาล14 และสภาพการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมทกัษะศตวรรษที ่21 ของนักศกึษาพยาบาล15 

เป็นต้น ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องและความเป็นไปได้ของรปูแบบ และคู่มอืการใช้รปูแบบ ในประเดน็ ความเหมาะสม

ของรปูแบบ และ ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ของรปูแบบและคู่มอืการใช้รปูแบบ หลังจากน้ันผู้วิจัย

ท�าการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบด้วยการวิเคราะห์ค่ามธัยฐาน (median) และพิสยัระหว่างควอไทล์ (interquatile range) 

โดยก�าหนดค่าที่ยอมรับได้ต้องมค่ีามธัยฐานเทา่กบัหรือมากกว่า 3.50 และมค่ีาพิสยัระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 1.50 

 ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการเหน็ชอบว่ารปูแบบและคู่มือการใช้รปูแบบมีความเหมาะสมในระดบัมากถงึมากที่สดุ 

คือมค่ีามธัยฐานอยู่ระหว่าง 4.10-4.68 และมค่ีาพิสยัระหว่างควอไทล์ อยู่ระหว่าง .50-.96 น้ันคือ กจิกรรมทุกกจิกรรม

ในทุกขั้นตอน มคีวามเหมาะสมใช้จัดท�ารปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   

 โดยรปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง ใช้เวลาในการเรียนรู้รวม 5 คร้ัง 20 ช่ัวโมง ดงัน้ี 

เรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้  : กรณเีข้ากลุ่ม จ�านวน 4 คร้ัง  เวลา 16  ช่ัวโมง และเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้  : กรณเีรียนรู้

ด้วยการน�าตนเอง จ�านวน 1  คร้ัง เวลา 4 ช่ัวโมง หลังจากน้ันผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์กระบวนการด�าเนินการ และพัฒนารปูแบบ 

ให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของนักศกึษาพยาบาลตามข้อเสนอแนะ เพ่ือน�าไปทดลองใช้จริงกบันักศกึษาพยาบาลในขั้นตอนต่อไป

 ระยะที่ 3 ประเมนิประสทิธภิาพรปูแบบการพัฒนารปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง

 ผู้วิจัยทดลองใช้รปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง

แบบศกึษากลุ่มเดยีววัดก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างวันที่ 1- 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศกึษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ช้ันปีที่ 2 ในปีการศกึษา 2561 จ�านวน 40 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างน้ีได้มาโดยความ

สมคัรใจเข้าร่วมโครงการ และเป็นผู้เรียนที่มคีวามสนใจในการพัฒนาสมรรถนะในการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม กจิกรรมที่จัดขึ้น

เป็นกจิกรรมเตรียมความพร้อมนักศกึษาก่อนขึ้นปฏบิตังิานในรายวิชาปฏบิตัพ้ืินฐานทางการพยาบาล ใช้เวลาในการเรียนรู้

รวม 5 คร้ัง 20 ช่ัวโมง ดงัน้ี

 3.1 เตรียมการก่อนทดลองใช้รปูแบบ 1) ด�าเนินการโดยขออนุมตัคิณบดคีณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือเกบ็ข้อมูล

กบักลุ่มตวัอย่าง 2) รับสมคัรกลุ่มตวัอย่างทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ และ 3) ผู้วิจัยช้ีแจงให้กลุ่มตวัอย่างทราบวัตถุประสงค์

โครงการวิจัย แนวปฏบิตัใินขณะเข้าร่วมโครงการ และบทบาทหน้าที่ขณะเข้าร่วมโครงการ กลุ่มตวัอย่างคือนักศกึษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ช้ันปีที่ 2 ในปีการศกึษา 2561 จ�านวน 40 คน
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 3.2 ด�าเนินการทดลองใช้รปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรม ดงัน้ี

       3.2.1 ก�าหนดแบบแผนการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบ one group pretest-posttest design

       3.2.2 ประเมนิกลุ่มตวัอย่างก่อนเข้าร่วมโครงการในวันเตรียมการใช้รปูแบบด้วย 5 แบบประเมนิ คือ 1) แบบ

ประเมนิความพร้อมด้านคุณลักษณะผู้เรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง 2) แบบประเมนิสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: 

ด้านความรู้ทางวัฒนธรรม 3) แบบประเมนิสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: ด้านความตระหนักรู้  ทางวัฒนธรรม 

และ 4) แบบประเมนิสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: ด้านทกัษะในการดูแลผู้รับบริการโดยค�านึงถงึวัฒนธรรม 

       3.2.3 ด�าเนินการใช้รปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ตามกจิกรรม 4 ขั้นตอน โดยใช้ระยะเวลา

ในการจัดกจิกรรม 5 คร้ัง 20 ช่ัวโมง ซ่ึงมรีายละเอยีด 4 ขั้นตอน คือ 1) ประเมนิความพร้อมของผู้เรียน ม ี2 กจิกรรม คือ ระบุ

ประเดน็การเรียนรู้  และวางแผนการเรียนรู้   2) พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ทางวัฒนธรรม เป็นกจิกรรมกระตุ้นให้กลุ่มตวัอย่าง

ค้นคว้าหาความรู้   3) พัฒนาสมรรถนะด้านความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม เป็นกจิกรรมการสะท้อนคิด และ 4) พัฒนาสมรรถนะ

ด้านทกัษะในการดูแลผู้รับบริการโดยค�านึงถงึวัฒนธรรม เป็นกจิกรรมการแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้

  3.2.4 ประเมนิกลุ่มตวัอย่างหลังเข้าร่วมโครงการวิจัย ดงัน้ี

   3.2.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ด้วยการหาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

   3.2.4.2 วิเคราะห์ดชันีประสทิธผิล (efficiency index: EI) ของรปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  

   3.2.4.3 เปรียบเทยีบคะแนนความพร้อมด้านคุณลักษณะผู้เรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง และค่าเฉล่ียคะแนน

สมรรถนะทางวัฒนธรรม : ด้านความรู้ทางวัฒนธรรม ความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม และด้านทกัษะในการดูแลทางวัฒนธรรม 

ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการด้วยการหาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) และ การทดสอบค่าท ี(paired t-test)

การพทิกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอย่าง
 ในการท�าวิจัยคร้ังน้ี โครงการวิจัยและเคร่ืองมอืการวิจัยผ่านการเหน็ชอบจากคณะกรรมการ พิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ Hu 007/2562 ผู้วิจัยได้ตดิต่อกบักลุ่มตวัอย่างแต่ละทา่นด้วยตนเองเพ่ือ

ช้ีแจงรายละเอยีดเกี่ยวกบัการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการวิจัย โดยงานวิจัยน้ีไม่มผีลกระทบต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

ของกลุ่มตวัอย่าง เมื่อกลุ่มตวัอย่างยินดเีข้าร่วมการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจัดส่งเอกสารให้กลุ่มตวัอย่างพิจารณา และตอบกลับ 

ข้อมูลในเอกสาร ประกอบด้วย หนังสอืลงนามยินยอมเพ่ือเป็นกลุ่มตวัอย่างการวิจัย และคู่มอืผู้เรียน ให้กลุ่มตวัอย่าง

พิจารณาในการท�าวิจัยทุกขั้นตอนผู้วิจัยค�านึงถึงจริยธรรม ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถหยุดการเข้าร่วมการวิจัยได้ตาม

ความสมัครใจโดยไม่มีผลกระทบใดๆ การตอบแบบสอบถามถือเป็นความลับ ผู้วิจัยไม่เปิดเผยช่ือของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยน�าเสนอผลสรุปเป็นภาพรวม ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด รวมทั้งได้เกบ็ข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย 

และท�าลายข้อมูลเมื่อมกีารเผยแพร่ผลการวิจัยแล้ว

ผลการวิจยั
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนารปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

ทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาล มข้ีอค้นพบ ดงัต่อไปน้ี

 1. พัฒนารปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง พบว่า ผู้เช่ียวชาญทั้ง 6 ทา่น มคีวามคิดเหน็

สอดคล้องกนัว่า รปูแบบการจัดกจิกรรม ทุกกจิกรรมในทุกขั้นตอน ได้รับการเหน็ชอบจากผู้เช่ียวชาญว่ามคีวามเหมาะสมในระดบั

มากถงึมากที่สดุ คือมค่ีามธัยฐานอยู่ระหว่าง 4.10-4.68 และมค่ีาพิสยัระหว่างควอไทล์ อยู่ระหว่าง .50-.96 น้ันคือ กจิกรรม
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ทุกกจิกรรมในทุกขั้นตอน มีความเหมาะสมใช้จัดท�ารปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   ซ่ึงม ี4 ขั้นตอน โดยใช้

ระยะเวลาในการจัดกจิกรรม 5 คร้ัง 20 ช่ัวโมง ซ่ึงกจิกรรมมดีงัรายละเอยีดต่อไปน้ี

 ขั้นตอนที่ 1 ประเมนิความพร้อมของผู้เรียน ใช้เวลาในการเข้าร่วมกจิกรรม 2 ช่ัวโมง ม ี2 กจิกรรม คือ 1) ระบุประเดน็

การเรียนรู้  (self identify into learning) เป็นกจิกรรมที่ให้กลุ่มตวัอย่างต้องท�าแบบประเมนิก่อนการเข้าร่วมโครงการ (pre-test) 

คือ แบบประเมนิคุณลักษณะการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองของผู้เรียน แบบประเมนิสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: 

ด้านความรู้ทางวัฒนธรรม ด้านความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม และด้านทกัษะในการดูแลผู้รับบริการโดยค�านึงถงึวัฒนธรรม 

ให้กลุ่มตวัอย่างท�าการส�ารวจตนเองเกี่ยวกบัวัฒนธรรม ความเช่ือ วิถกีารด�าเนินชีวิต และวัฒนธรรม ความเช่ือ เกี่ยวกบัการดูแล

สขุภาพตนเองหลังจากน้ันผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ฯ  แนะน�าการใช้คู่มอืการเรียนรู้  ฯ อธบิายวิธกีารเข้าร่วมโครงการ 

และเตรียมความรู้ให้กลุ่มตวัอย่าง เร่ือง หลักการ และกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง และการเปล่ียนแปลงทางการพยาบาล

ในสภาพแวดล้อมพหุวัฒนธรรม 2) วางแผนการเรียนรู้  (designing a learning plan) โดยให้กลุ่มตวัอย่างท�าสญัญาทางการเรียน 

(learning contract) และวางแผนการเรียนรู้ ในเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม 3 ด้าน คือ ด้านความรู้  

ด้านทกัษะ และด้านการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม 

 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ทางวัฒนธรรม ใช้เวลาในการเข้าร่วมกจิกรรม 3 ช่ัวโมง ด้วยวิธกีารก

ระตุ้นให้กลุ่มตวัอย่างค้นคว้าหาความรู้  (learning  activities) ภายใต้เน้ือหาการเรียนรู้  เร่ือง แนวคิด ทฤษฎ ีการ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรม การบูรณาการสู่การปฏบิตั ิวิเคราะห์วัฒนธรรม ความเช่ือของกลุ่มตวัอย่างเอง และสมาชิก

ในกลุ่ม ในเร่ือง การรับประทานอาหาร การดูแลสขุภาพ และวิถกีารด�าเนินชีวิต และร่วมวิเคราะห์วัฒนธรรมภายใน

ชุมชนที่เกี่ยวข้องกบัสมาชิกในกลุ่มภายในห้องเรียน หลังจากน้ันให้กลุ่มตวัอย่างสรปุผลการเรียนรู้ตามแผนการเรียน

 ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาสมรรถนะด้านความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม ใช้เวลาในการเข้าร่วมกจิกรรม 6 ช่ัวโมง ด้วยการ

สะท้อนคิด (reflection) โดยให้กลุ่มตวัอย่างน�าประสบการณค์วามรู้ที่ได้ในขั้นที่ 1-3 มาบูรณาการและวางแผนสู่การปฏบิตักิาร

พยาบาลให้สอดคล้องกบัวัฒนธรรม ความเช่ือของผู้รับบริการ ในประเดน็ แนวทางการให้การพยาบาลผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม 

ซ่ึงเป็นกจิกรรมทีใ่ห้กลุ่มตวัอย่างศกึษาด้วยตนเองโดยคัดเลือกผู้รับบริการในชุมชนทีก่ลุ่มตวัอย่างคุ้นเคย(ให้กลุ่มตวัอย่าง

ท�ากจิกรรมด้วยตนเองก่อนเข้าร่วมกลุ่ม) เพ่ือน�าข้อมูลทีไ่ด้มาแลกเปล่ียนประสบการณค์วามรู้ส�าหรับผู้เข้าร่วมกจิกรรม

 ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาสมรรถนะด้านทกัษะในการดูแลผู้รับบริการโดยค�านึงถงึวัฒนธรรม ใช้เวลาในการเข้าร่วมกจิกรรม 

9 ช่ัวโมง โดยใช้กจิกรรมการแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้  (knowledge sharing) ด�าเนินการ 2 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 เป็นการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มตวัอย่างเดมิ (5 ช่ัวโมง) และ คร้ังที่ 2 เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มตวัอย่างกลุ่มใหม่ (4 ช่ัวโมง) 

ที่แตกต่างกนั ภายใต้กจิกรรมบูรณาการองค์ความรู้ เร่ืองการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมสู่การดูแลผู้รับบริการ แนวทาง

การให้การพยาบาลผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม และบูรณาการความรู้สู่การปฏบิตั ิ(Integrate knowledge into action) 

ผ่านกจิกรรมการวางแผนการพยาบาลและการให้การพยาบาลเพ่ือนในห้องอบรมที่มวัีฒนธรรมแตกต่างกนั

 2. ประเมนิประสทิธภิาพรปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทาง

การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม พบว่า 

  2.1 กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 95 อายุโดยเฉล่ีย 20.18 ปี (SD.50) ระยะเวลาที่ใช้

ในการเรียนรู้ ด้วยตนเองส่วนใหญ่สปัดาห์ละ 1-2 วัน คิดเป็นร้อยละ 55 บุคคลที่กลุ่มตวัอย่างเกี่ยวข้องมีความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรมในเร่ือง ภมูภิาค มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ เร่ืองศาสนา คิดเป็นร้อยละ 27.5

  2.2 ค่าดชันีประสทิธผิลของรปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง มค่ีาเทา่กบั .58 

ผ่านเกณฑ ์แสดงให้เหน็ว่ารปูแบบการการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์

  2.3 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนคุณลักษณะผู้เรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองของ

กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาล พบว่ากลุ่มตวัอย่างมค่ีาเฉล่ียคะแนน
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คุณลักษณะผู้เรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการพัฒนารปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  

แตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั .05 (t39=-7.406, p<.001) โดยค่าเฉล่ียคะแนนคุณลักษณะผู้เรียนรู้ ด้วยการน�า

ตนเองของกลุ่มตวัอย่างภายหลังการเข้าร่วมโครงการ สงูกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงค่าคะแนนสงูสดุ และคะแนนต�่าสดุ

ของกลุ่มตวัอย่างก่อนเข้าร่วมโครงการ (Max=113, Min=172) และหลังเข้าร่วมโครงการ (Max=125, Min= 196) ซ่ึงเป็น

คุณลักษณะการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองในระดบัปานกลางและระดบัสงู (ตารางที่ 1)

ตารางที ่1 คะแนนคุณลักษณะผู้เรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ

X SD D SDd t df p

คุณลักษณะผู้เรียนก่อนร่วมโครงการการ

คุณลักษณะผู้เรียนหลังร่วมโครงการ

145.05

164.38

12.110

21.805

-19.325 16.502 -7.406 39 <.001

 2.4 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสมรรถนะทางวัฒนธรรม ด้านความรู้  

ด้านการตระหนักรู้  และด้านทกัษะทางด้านวัฒนธรรม ของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการพัฒนารปู

แบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองฯพบว่ากลุ่มตวัอย่างหลังการเข้าร่วมโครงการฯ มค่ีาคะแนนเฉล่ีย

ทางสมรรถนะทางวัฒนธรรม ด้านความรู้  ด้านการตระหนักรู้  ด้านทกัษะทางด้านวัฒนธรรม และโดยรวมแตกต่างจาก 

ก่อนการเข้าร่วมโครงการ อย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั .05 (ตารางที่ 2)

ตารางที ่2  คะแนนสมรรถนะทางวัฒนธรรม ด้านความรู้  ด้านการตระหนักรู้  ด้านทกัษะทางด้านวัฒนธรรม และโดยรวมก่อน

      และหลังการเข้าร่วมโครงการฯ

สมรรถนะทางวฒันธรรม

ก่อนเขา้ร่วมโครงการ 
(n=40)

หลงัเขา้ร่วมโครงการ 
(n=40) t p

X SD X SD

     ความรู้ทางวัฒนธรรม

     การตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม

     ทกัษะทางวัฒนธรรม

  3.30

23.03

77.93

1.363

1.074

5.659 

  7.13

30.50

95.13

  1.244

  3.929

11.131

-14.163

-11.440

-10.138

<.001

<.001

<.001

     โดยรวม 104.25 6.515 133.50 14.881 -12.993 <.001

 2.5 ความสมัพันธร์ะหว่างคะแนนคุณลักษณะผู้เรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองของกลุ่มตวัอย่างกบัคะแนนสมรรถนะ

ทางวัฒนธรรม ด้านความรู้  ด้านการตระหนักรู้  และด้านทกัษะทางด้านวัฒนธรรม ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า คะแนน

คุณลักษณะผู้เรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองของกลุ่มตวัอย่าง มคีวามสมัพันธท์างบวกในระดบัสงูกบั คะแนนรวมสมรรถนะ

ทางวัฒนธรรม คะแนนการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม และคะแนนทกัษะทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มตวัอย่าง อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั p<.001 (r = .779, .712 และ .774 ตามล�าดบั) ส่วนคะแนนความรู้ทางวัฒนธรรมมี

ความสมัพันธก์บัคะแนนคุณลักษณะผู้เรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองของกลุ่มตวัอย่างอย่างไม่มนัียส�าคัญทางสถติ ิ(ตาราง
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ที่ 3)

ตารางที ่3 ความสมัพันธร์ะหว่างคะแนนคุณลักษณะผู้เรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง กบัสมรรถนะทางวัฒนธรรม ของกลุ่มตวัอย่าง

ตวัแปร ระดบัความสมัพนัธ์

     สมรรถนะทางวัฒนธรรม (ภาพรวม)

     ความรู้ทางวัฒนธรรม

     การตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม

     ทกัษะทางด้านวัฒนธรรม

   .779**

.130

   .712**

   .774**

     **p<.001

อภิปรายผล
 1. พัฒนารปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง ที่เหมาะสมตามความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

ควรจัดกจิกรรม 5 คร้ัง รวม 20 ช่ัวโมง ม ี4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นประเมนิความพร้อมของผู้เรียน ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกของกจิกรรม

ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง มีกจิกรรม การระบุประเดน็การเรียนรู้  และการวางแผนการเรียนรู้   2) ขั้นพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ทาง

วัฒนธรรม ใช้เวลาในการเข้าร่วมกจิกรรม 3 ช่ัวโมง มกีจิกรรมกระตุ้นให้กลุ่มตวัอย่างค้นคว้าหาความรู้   วิเคราะห์วัฒนธรรม 

ความเช่ือของกลุ่มตวัอย่างเอง สมาชิกในกลุ่ม 3) ขั้นพัฒนาสมรรถนะด้านความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม ใช้เวลาในการเข้าร่วม

กจิกรรม 6 ช่ัวโมง มกีจิกรรมสะท้อนคิด และวางแผนสู่การปฏบิตักิารพยาบาลให้สอดคล้องกบัวัฒนธรรม ความเช่ือของ

ผู้รับบริการ โดยการศกึษาเรียนรู้ ด้วยตนเอง 4 ช่ัวโมง และ 4) ขั้นพัฒนาสมรรถนะด้านทกัษะในการดูแลผู้รับบริการโดยค�านึงถงึ

วัฒนธรรม ใช้เวลาในการเข้าร่วมกจิกรรม 9 ช่ัวโมง เป็นกจิกรรมการแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้  และบูรณาการความรู้สู่

การปฏบิตั ิผ่านกจิกรรมการวางแผนการพยาบาลเพ่ือดูแลผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม 

 รปูแบบจากผลการวิจัยสอดคล้องการแนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง

ตามแนวคิดของโนลส ์ทีว่่าเป็นกจิกรรมทีส่่งเสริมความสามารถของผู้เรียนรู้อย่างอสิระ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมก�าหนด 

และวางแผนการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ตามความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน ซ่ึงเกณฑใ์นการพิจารณาเลือกผู้เรียน11 

ส�าหรับงานวิจัยน้ีมีความเหมาะสมตามแนวคิดน้ี ซ่ึงบุมเบอร์ และ โนลส ์ได้สรปุคุณลักษณะของบุคคลที่มคีวามสามารถใน

การเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองได้เป็น 9 ประการ 1) มคีวามเข้าใจในความแตกต่างด้านความคิด 2) มคีวามเป็นตวัของตนเอง  

และสามารถน�าตนเองได้ 3) มคีวามสามารถในการมสีมัพันธก์บัเพ่ือนๆ ได้ด ี4) มคีวามสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการ

ในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 5) มคีวามสามารถในการแปลความต้องการทางการเรียนออกมาเป็นจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้   

6) มคีวามสามารถในการเช่ือมโยงสิ่งที่ศกึษาตามหลักทฤษฏกีบัแนวทางการน�าไปปฏบิตัไิด้ 7) มคีวามสามารถในการหาแหล่ง

ความรู้ ด้วยตนเอง 8) มคีวามสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสมกบัตนเองได้ และ 9) มคีวามสามารถในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล11,16 ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลน้ัน 

จ�าเป็นต้องจัดประสบการณต์รงให้ผู้เรียนที่ให้ความสนใจในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรมได้มีโอกาสดูแลผู้รับบริการที่มี

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์วัฒนธรรมที่มอียู่ใกล้ตวั สูวั่ฒนธรรมในสงัคมสิ่งแวดล้อม17  

 เมื่อวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎกีารพยาบาลทีเ่กี่ยวข้องกบัสมรรถนะทางวัฒนธรรม สามารถสรปุองค์ประกอบ

ที่ส�าคัญในการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ คือ 1) ต้องสร้างความตระหนักทาง

วัฒนธรรม ให้พยาบาลรับรู้  และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 2) ต้องมทีกัษะในการพยาบาลผู้รับบริการ

ข้ามวัฒนธรรม เช่น การประเมนิทางวัฒนธรรม การมปีฏสิมัพันธผู้์รับบริการข้ามวัฒนธรรม และการดูแลเชิงวัฒนธรรม 

และ 3) ต้องมีความรู้ทางวัฒนธรรม และหลากหลายวัฒนธรรม2,9,18 และจากผลการวิจัยในคร้ังน้ีพบว่ามแีนวคิดที่

สอดคล้องกบัข้อมูลข้างต้น ดงัน้ัน รปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
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ทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาลใช้ได้จริง

 2. ประเมนิประสทิธภิาพรปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

ทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม พบว่า 

  2.1 กลุ่มตวัอย่างภายหลังการเข้าร่วมโครงการ มค่ีาคะแนนเฉล่ียสมรรถนะทางวัฒนธรรม ด้านความรู้  

ด้านการตระหนักรู้  ด้านทกัษะทางด้านวัฒนธรรม และโดยรวมสงูขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมโครงการ อย่างมนัียส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคล้องกบัการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมให้นักศกึษาพยาบาล 

โดยจัดกจิกรรมให้นักศกึษาสมัภาษณผู้์รับบริการหลากหลายชนชาต ิสรปุจัดท�ารายงาน และร่วมกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

ย่อมส่งเสริมให้พัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศกึษาพยาบาลได้เช่นกนั19 และสอดคล้องกบัแนวคิดการจัดการ

เรียนการสอนโดยที่ผู้เรียนให้ความใส่ใจและมคีวามมุ่งมั่นที่จะเรียนถอืเป็นรปูแบบการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง การ

เรียนรู้ เช่นน้ีส่งผลให้เกดิผลสมัฤทธิ์ในการเรียนรู้ ในระดบัสงูและการเรียนรู้ ย่อมคงอยู่ยาวนาน11 

 จากการวิเคราะห์วิธกีารจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรม20 พบว่า 1) การพัฒนาผู้เรียน

ให้มคีวามรู้ทางวัฒนธรรม จากผลการวิจัยสอดคล้องกบั ศริิพันธุ ์ศริิพันธุ ์และประณตี ส่งวัฒนา14 พบว่า เน้ือหาที่

น�ามาใช้ในการพัฒนา ควรประกอบด้วย มโนทศัน์หลักเกี่ยวกบัความหมาย และความส�าคัญของความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม อทิธพิลที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมหรือองค์ประกอบทางวัฒนธรรม ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล บริบท

การอยู่ร่วมกนัในสงัคม ความสมัพันธส์าเหตขุองความเจบ็ป่วยกบัวัฒนธรรมความเช่ือ และความเจบ็ป่วยที่เกี่ยวข้อง

กบัวัฒนธรรมของมนุษย์  โดยต้องจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการมส่ีวนร่วมและการร่วมมอืกนัในกลุ่ม 2) การพัฒนา

ผู้เรียนให้มกีารตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม จากผลการวิจัยสอดคล้องกบั ศริิพันธุ ์ศริิพันธุ ์และศศนิาภรณ ์ชูค�า13 พบ

ว่า เน้ือหาที่น�ามาใช้ในการพัฒนา ควรเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนักในตนเอง เหน็คุณค่าและความเช่ือของ

ตนเองต่อผู้อื่น เกดิความไวหรือละเอยีดอ่อน (sensitive) ต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น ให้นักศกึษาแต่ละคนท�าการ

ส�ารวจอคตใินใจการให้คุณค่าสิ่งต่าง ๆ และความเช่ือของตนเอง หลังจากน้ันให้นักศกึษาร่วมอภิปรายร่วมกบัเพ่ือน

ในกลุ่ม เป็นต้น 3) การพัฒนาผู้เรียนให้มทีกัษะทางวัฒนธรรม16,18 สามารถท�าได้ 2 วิธ ีคือ วิธทีี่ 1 ใช้เคร่ืองมอืประเมนิความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผู้พัฒนาไว้แล้ว แล้วด�าเนินการพัฒนาทกัษะทางวัฒนธรรมโดยค�านึงถึงข้อจ�ากัดตาม

วัฒนธรรมของผู้เรียน วิธทีี่ 2 เป็นวิธทีี่ไม่มเีคร่ืองมอืประเมินที่เป็นรปูธรรม โดยฝึกให้ผู้เรียน ตระหนักรู้  พัฒนาความรู้/

ปรับปรงุ และน�าไปใช้ปรับแก้ไข17 เช่น การพัฒนาทกัษะทางวัฒนธรรมของนักศกึษาพยาบาลควรเร่ิมจากการฝึกให้

ผู้เรียนมีการวางแผนการดูแลร่วมกันกับผู้ป่วยและญาติ และให้การพยาบาลโดยค�านึงถึงความต้องการด้าน

วัฒนธรรม14

  2.2 คุณลักษณะผู้เรียนรู้ด้วยการน�าตนเองของกลุ่มตวัอย่าง มคีวามสมัพันธท์างบวกในระดบัสงูกบัคะแนน

รวมสมรรถนะทางวัฒนธรรม คะแนนการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม และคะแนนทกัษะทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่ม

ตวัอย่าง อย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั p<.001 (r =.779, .712 และ .774 ตามล�าดบั) ส่วนคะแนนความรู้ทาง

วัฒนธรรมมคีวามสมัพันธก์บัคะแนนคุณลักษณะผู้เรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองของกลุ่มตวัอย่างอย่างไม่มนัียส�าคัญทางสถติิ 

สอดคล้องกบัรปูแบบการเรียนรู้ ด้วยตนเองตามแนวคิด โนลส ์ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ โดยใช้สญัญาทางการเรียน เป็นเคร่ืองมอื

ที่ส�าคัญในการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง ซ่ึงการท�าสญัญาน้ันเกดิจากผู้เรียนมคีวามสนใจ และตั้งใจเรียนรู้ ด้วยตนเอง

ในเร่ืองน้ันๆ โดยผู้สอนเป็นที่ปรึกษาและร่วมจัดท�าแผนการเรียน ซ่ึงหากผู้เรียนใส่ใจในการเรียนกจ็ะมีพฤติกรรม

การสบืแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองทั้ง ผลผลิตของผลการเรียน และกระบวนการ11 และการพัฒนาผู้เรียนที่เรียนรู้ ด้วย

การน�าตนเองจะต้องมกีารจัดกระบวนการเรียนการสอน ดงัน้ี สร้างสมัพันธภาพกบัผู้เรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่มคีวาม

ต้องการช้ีน�าตนเอง ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง การออกแบบการเรียนการสอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียน

มส่ีวนร่วม ใช้สญัญาทางการเรียนให้ผู้เรียนก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนที่คิดว่าตนเองต้องการและสามารถท�าได้จริง 
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และให้ผู้เรียนระบุปัญหาที่แก้ไขไม่ได้จากการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ผู้สอนแนะทางเลือกและช่วยผู้เรียนแก้ปัญหา8,12,15

ขอ้เสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้
 1. จากผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างที่เข้าร่วมโครงการมรีะดบัคะแนนคุณลักษณะผู้เรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง

ในระดบัปานกลางและระดบัสงู (113-192 คะแนน) และเป็นผู้เรียนทีม่คีวามสนใจในการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรม จึงสามารถท�านายได้ว่ารปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

ทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาลน้ี เหมาะส�าหรับน�าไปใช้เพ่ือจัดกจิกรรมส�าหรับผู้เรียนที่มคีะแนน

คุณลักษณะผู้เรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองในระดบัปานกลางและระดบัสงู และเป็นผู้ที่ให้ความสนใจในการพัฒนาสมรรถนะ

การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมเทา่น้ัน หากต้องการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มอื่นจะต้องท�าการพัฒนารปูแบบกจิกรรมอกีคร้ัง

 2. ในการท�าวิจัยเร่ืองน้ีผู้วิจัยไม่ได้ท�าหลักสตูรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษา

พยาบาลโดยตรง แต่ใช้สื่อเอกสาร และทรัพยากรทีไ่ด้รับการเหน็สอดคล้องกนัจากผู้เช่ียวชาญว่าสามารถใช้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

ทางวัฒนธรรมของผู้เรียนโดยใช้หลักการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองเทา่น้ัน  ในการท�าวิจัยคร้ังต่อไปผู้วิจัยจะขยายผลการจัดท�า

กจิกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาล ผ่านการจัดกจิกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเองต่อไป

 3. ศกึษาถงึปัจจัยทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการน�ารปูแบบการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน�าตนเอง เพ่ือพัฒนา

ศกัยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ ด้วยวิธกีารศกึษาเปรียบเทยีบผลการน�ารปูแบบไปใช้ในบริบทที่ต่างกนั เช่น ปัจจัยผู้เรียนรู้   

ปัจจัยผู้สอน ปัจจัยสื่อที่ใช้ ปัจจัยแหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล เป็นต้น

 4. ศกึษาประสทิธผิลของรปูแบบการเรียนรู้ตามลักษณะการเรียนรู้  (learning style) ของผู้เรียน เพ่ือหารปูแบบ

การเรียนรู้ตามลักษณะผู้เรียนที่แตกต่างกนัต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
 ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทีใ่ห้ทุนอดุหนุนการวิจัยในคร้ังน้ี ขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญ

ทั้ง 6 ทา่นที่ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของรปูแบบ คู่มอืการใช้รปูแบบ และเคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล และขอขอบคุณกลุ่มตวัอย่างทุกทา่นที่ได้กรณุาสละเวลาและให้ความร่วมมอืในการท�าวิจัยคร้ังน้ี จนส�าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดี
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