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บทคดัย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเกณฑ ์และมาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามความคิด

เหน็ของผู้เช่ียวชาญ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ผู้ให้ข้อมูลคือผู้เช่ียวชาญ จาํนวน 25 คน ได้มาจากการคัดเลือก

แบบเจาะจง 10 คน และวิธบีอกต่อ 15 คน เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวทางการสมัภาษณท์ี่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้น การดาํเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน (1) ศกึษาและวิเคราะห์เอกสารเพ่ือนาํสาระที่ได้มากาํหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัยและกรอบการสมัภาษณ ์(2) การสมัภาษณผู้์เช่ียวชาญ จาํนวน 3 รอบ โดยรอบที่ 1 เพ่ือระบุ

เกณฑแ์ละมาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม แล้วนาํข้อมูลไปจัดกลุ่มทาํเป็นแบบสอบถามแบบประมาณ

ค่า 5 ระดบั รอบที ่2 นาํแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าทีไ่ด้จากรอบที ่1 ไปให้ผู้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม

แล้วนาํข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ และรอบที่ 3 นาํข้อมูลในรอบที่สอง

มาสรปุแล้วนาํไปให้ผู้เช่ียวชาญยืนยันความคิดเหน็อกีคร้ัง หลังจากน้ันนาํข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรปุ 

โดยกาํหนดค่าที่ยอมรับได้ต้องมค่ีามธัยฐานเทา่กบัหรือมากกว่า 3.50 และมค่ีาพิสยัระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 

1.50  

 ผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 17 องค์ประกอบ 

คือ (1) มาตรฐานเชิงโครงสร้าง ม ี6 องค์ประกอบ ซ่ึงเป็นเกณฑท์ี่องค์กรต้องปฏบิตัใิห้ได้ในระดบัสงูที่สดุ 3 

องค์ประกอบ และต้องปฏบิัติให้ได้ในระดับสงูอกี 3 องค์ประกอบ (2) มาตรฐานเชิงพฤติกรรม มี 8 องค์

ประกอบ ซ่ึงมเีกณฑท์ี่พยาบาลวิชาชีพต้องปฏบิตัใิห้ได้ในระดบัสงูที่สดุ 5 องค์ประกอบ และต้องปฏบิตัใิห้ได้

ในระดบัสงูอกี 3 องค์ประกอบ และ (3) มาตรฐานเชิงผลลัพธ ์ม ี3 องค์ประกอบ ซ่ึงเป็นเกณฑท์ี่องค์กรต้อง

ปฏบิตัใิห้ได้ในระดบัสงูที่สดุ 2 องค์ประกอบ และต้องปฏบิตัใิห้ได้ในระดบัสงูอกี 1 องค์ประกอบ จากผลการ

วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารทางการพยาบาลควรพัฒนาโครงสร้างขององค์กร และพฤติกรรมของบุคลากร

ทางการพยาบาลให้มีความพร้อมเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม และควรกาํหนดผลลัพธใ์น

การตดิตามผลการปฏบิตังิานอย่างชัดเจน
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Abstract

 This research aimed at developing the performance criteria and standards for transcultural nursing 

care based on expert views. The Delphi technique was utilized with 25 experts; 10 from purposive 

sampling and 15 from the snowball technique. The research instrument used was an interview guideline 

developed by the researcher. The research procedures consisted of two phases; (1) development of a 

research conceptual framework and interview guideline based on literature review; and (2) three rounds 

of interviews conducted with experts. The first round was conducted in order to identify the performance 

criteria and standards of transcultural nursing care.  The data were then brought to develop a 5-scale 

rating questionnaire. For the second round, experts were asked to answer the questionnaire developed. 

The data from the questionnaire were then analyzed using the median and interquartile range. For the 

third round, the results were confirmed by agreement with experts and analyzed again by median and 

interquartile range, with acceptable median ranked > 3.50 and acceptable interquartile range ranked 

<1.50.

 The results showed 3 elements with 17 components of the standards for transcultural nursing care 

items including: 1) standards for structure which comprised of six elements that the health organizations 

were expected to perform at the highest level for three components and at a high level for the other three 

components; 2)  standards for behaviors consisting of eight components that nurses were expected to 

perform at the highest level for five components and at a high level for the other three components; 3) 

outcome standards composted of three   components that the health organizations have to perform at the 

highest level for two components and at a high level for the rest. The results suggested that nurse                

administrators should develop the organization structure and nursing personnel  to meet the suggested 

levels for transcultural nursing services. Moreover, outcome performance should be identified clearly in 

order to monitor nursing outcomes. 
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