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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอ�านาจการท�านายของ ทัศนคติ ความรู้ การรับรู้สมรรถนะ 
แห่งตน ความคาดหวังในผลลัพธ์ต่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกของนักศึกษาพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วธิกีาร: กลุม่ตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ชัน้ปีที ่ 4 จ�านวน 109 ราย 
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามความรู้ 3) แบบสอบถาม
ทัศนคติ 4) แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 5) แบบสอบถามความคาดหวังในผลลัพธ์ และ 6) แบบสอบถามการปฏิบัติ
การพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าเท่ากับ .80, .95, 
1.00, 1.00 และ .95 ตามล�าดับ ทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถามชดุที ่2 ได้ค่าความเชือ่มัน่ของคเูดอร์รชิาร์ดสนั 20 เท่ากับ 
.70 และชุดที่ 3-6 ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .80, .83, .92, และ .89 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
สถิติเชิง พรรณนา สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสถิติถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัย: พบว่า ความรู้  
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ทัศนคติ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน สามารถร่วมกันท�านายการปฏิบัติการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก 
ของนักศึกษาพยาบาล ได้ร้อยละ 21 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานเท่ากับ -.30, .35  
และ .17 ตามล�าดับ ดังน้ัน คณาจารย์ควรปลกูฝังทศันคติท่ีดีต่อการใช้ภมูปัิญญาตะวนัออกให้กบันักศกึษาพยาบาล เพือ่ส่งเสรมิ 
ให้นักศึกษาสามารถให้การพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสุขภาพได้ครบทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม

ค�าส�าคัญ: ภูมิปัญญาตะวันออก; การปฏิบัติการพยาบาล; นักศึกษาพยาบาล 

Abstract
 Objective: This research aimed to study the predictive ability of attitude, knowledge, self-efficacy, 
and expected outcomes of the integration of Eastern wisdom in nursing practices of nursing students at 
Faculty of Nursing, Prince of Songkhla University. Methods: Purposive sampling was used to select 109 
fourth-year nursing students. Data were collected questionnaires which were 1) a demographic questionnaire, 
2) a questionnaire on attitude towards Eastern Wisdom, 3) a questionnaire on knowledge about Eastern 
wisdom, 4) a questionnaire on self-efficacy, 5) a questionnaire on expected outcomes and 6) a questionnaire 
on the integration of Eastern wisdom in nursing practices. The content validity of the questionnaires was 
examined by 3 experts and yielded values of .95, .80, 1.00, 1.00 and .95 respectively. The reliability test 
of questionnaire 2) yielded the Kuder-Richardson 20 value of .70, while questionnaires 3-6 obtained the 
Cronbach’s alpha coefficient values of .80, .83, .92 and .89 consecutively. The data were analyzed by using 
descriptive statistics, Pearson’s product-moment correlation coefficient, and multiple regression analysis. 
Results: The results showed that the variance of Eastern-wisdom-integrated nursing practices in 21 percent 
of nursing students can be explained by knowledge, attitude and self-efficacy with regression coefficients 
equal to -.30, .35 and .17 respectively. Thus, instructors should cultivate a good attitude towards Eastern-
wisdom-integrated nursing practices in nursing students to promote holistic health care.

Keywords: eastern wisdom; nursing practice; nursing student 

ความเป็นมาของปัญหา 
	 การแพทย์ในปัจจบุนัมคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างมาก 
มีการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
ต่างๆ	 มากมาย	 เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีการฟื้นหายจากโรคท่ี
เป็นอยู่ได้เร็วยิ่งขึ้น	 ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลสั้นลง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 แต่เน่ืองด้วยสภาวะการณ์ใน 
ปัจจุบัน	โรคบางโรคไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	จ�าเป็น 
ต้องมีการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างต่อเน่ือง	 ผู้ป่วยจ�านวน
ไม่น้อยจึงหันมาสนใจการใช้ศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันออก
ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลตนเองมากขึ้น	
ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการน�าภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้ในการดูแล
สขุภาพมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ในอนาคต	 โดยพบว่า	 การนวด 
เป็นศาสตร์ท่ีถูกน�ามาใช้มากที่สุดในการดูแลตนเองโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยท�างาน	 อายุระหว่าง	 25-59	 ปี1 

จากการศึกษาในกลุ่มผู้มารับบริการของโรงพยาบาลแห่ง
หนึ่ง	 พบว่า	 มีผู้รับบริการตัดสินใจใช้การแพทย์ทางเลือกใน 
การดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	35.30	โดยผู้รับบริการ 
ตัดสินใจเลือกใช้การนวดในการดูแลตนเองมากท่ีสุดคิดเป็น 
ร้อยละ	 95.30	 รองลงมาคือ	 การประคบสมุนไพรและ 
การใช้ยาสมุนไพร	 คิดเป็นร้อยละ	 59.30	 และ	 37.30	
ตามล�าดับ2	 นอกจากน้ี	 หน่วยงานท่ีให้บริการด้านสุขภาพ 
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลต่างๆ	โรงเรียนแพทย์ได้มองเห็นถึง 
ความส�าคัญของการน�าภูมิปัญญาตะวันออกมาผสมผสาน 
ในการดูแลสุขภาพมากยิง่ขึน้3	 วชิาชพีพยาบาลมคีวามส�าคัญ 
ในการขับเคลื่อนการน�าภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้ในการดูแล
สุขภาพผู้ป่วยควบคู ่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน	 โดยใน
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในการน�าภูมิปัญญาตะวันออก 
มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม	(Holistic	health)	
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สามารถท�าได้โดยการบรูณาการทั้งหลักปรัชญา	 แนวคิด	
หลักการและความเชื่อของชาวตะวันออก	 เพื่อให้บุคคลเกิด
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สังคม	 และจิตวิญญาณ4 

จากการศกึษาของ	Buddharat,	Sen-Ngam	and	Khamchan5 

พบว่า	พยาบาลวิชาชีพมีการน�าภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้ใน 
การดูแลสุขภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างหลากหลาย	 โดย 
การนวดมีการน�ามาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย
มากที่สุด	 นอกจากน้ีการศึกษาของ	 Hatthakit	 and	
Chukumnerd6	 ยังพบว่า	 พยาบาลมีทัศนคติที่ดีต่อการน�า
ภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย	 ซึ่งเป็น 
การสะท้อนให้เห็นว่าพยาบาลให้ความส�าคัญกับการใช้ 
ภูมิปัญญาตะวันออกในการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมให้ 
กับผู้ป่วย	อย่างไรก็ตาม	จากการศกึษาในต่างประเทศ7	พบว่า 
มีปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใช้แพทย์ทางเลือก	 ทั้งในด้าน 
ของตัวผู้ป่วยเอง	 และในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ 
ท�าให้พยาบาลมีข้อจ�ากัดในการน�าภูมิปัญญาตะวันออกมาใช้ 
ในการส่งเสรมิสขุภาพผู้ป่วย	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยั	
สงขลานครินทร์	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของภูมิปัญญา
ตะวนัออกในการดูแลสขุภาพอย่างต่อเน่ือง	 จงึได้มกีารพฒันา 
หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีผสมผสานการน�าภูมิปัญญา 
ตะวนัออกมาใช้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย	โดยจดัให้มกีารเรยีน 
การสอนภาคทฤษฎีในห้องเรียน	 และมีการบูรณาการลงสู่ 
การฝึกปฏบิติัจรงิในรายวชิาภาคปฏบิติัในทกุๆ	ชัน้ปี	อย่างไร 
ก็ตาม	พบว่า	ในการฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วยนักศึกษายังมี 
การน�าภูมิปัญญาตะวันออกมาผสมผสานในการดูแลผู้ป่วย
น้อยและมีข้อจ�ากัด	 ส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ 
ไม่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศาสตร์ของภูมิปัญญา 
ตะวนัออกทีเ่รยีนมาในการประเมนิสภาพผู้ป่วย	และไม่สามารถ 
บูรณาการลงสู่การปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
	 การรบัรูส้มรรถนะแห่งตนเป็นแนวคดิท่ีมคีวามเชือ่ว่า 
การกระท�าสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้บรรลุเป้าหมายน้ันบุคคลต้องม ี
การรับรู ้ในความสามารถของตนเอง	 และมีความคาดหวัง 
ในผลลัพธ์ท่ีจะตามจากการกระท�าน้ันๆ	 จากการศึกษาของ 
Chuntharapat,	et	al.8	 ท่ีศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริม 
สมรรถนะแห่งตนด้วยโยคะต่อพฤติกรรมสุขภาพและ 
การเพิ่มน�้าหนักตัวในหญิงตั้งครรภ์ที่มีน�้าหนักตัวเกิน	พบว่า	 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติแสดงให้ 
เห็นว่าการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้
บุคคลประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติและได้ผลลัพธ์ตามท่ี 

คาดหวงัไว้	 ดังน้ันแนวคดิน้ีน่าจะเป็นปัจจยัอกีหน่ึงทีม่อีทิธพิล 
ต่อการน�าภูมิปัญญาตะวันออกไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของ
นักศึกษาพยาบาล	 และนอกจากปัจจัยดังกล่าว	 การศึกษา
ของ	Hatthakit	and	Chukumnerd6	พบว่า	ทัศนคติมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญา
ตะวันออก	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p	<	 .01)	ส่วน 
ความรูไ้ม่มคีวามสัมพนัธ์กบัการปฏบิติัการพยาบาลทีผ่สมผสาน 
ภูมิปัญญาตะวันออก	 อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวเป็น 
การศึกษาในบริบทของพยาบาลวิชาชีพซ่ึงอาจจะมีความ
แตกต่างกันกับบริบทของนักศึกษาพยาบาลในหลายๆ	ปัจจัย
ด้วยเหตุน้ี	ผู้วจิยัจึงมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาอทิธพิลของทศันคติ 
ความรู	้ การรบัรูส้มรรถนะแห่งตน	 และความคาดหวงัในผลลพัธ์ 
ต่อการปฏบิติัการพยาบาลโดยผสมผสานภมูปัิญญาตะวนัออก 
ของนักศึกษาพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครนิทร์	 ภายใต้กรอบแนวคิดการรบัรูส้มรรถนะแห่งตน 
(Self-Efficacy	 model)	 ของ	 Bandura9	 ซ่ึงเชื่อว่า 
หากนักศึกษามีทัศนคติ	 ความรู้	 การรับรู้ความสามารถของ 
ตนเอง	 และความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ภูมิปัญญา 
ตะวันออกแล้วน้ัน	 จะท�าให้นักศึกษาพยาบาลสามารถ 
ผสมผสานการใช้ภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลผู้ป่วย 
ได้อย่างเหมาะสม

ค�าถามการวิจัย
 1)	 ทัศนคติ	 ความรู้	 การรับรู ้สมรรถนะแห่งตน	
ความคาดหวังในผลลัพธ์	 และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกของนักศึกษาพยาบาล	 
คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 อยู่ใน 
ระดับใด	2)	มีความสัมพันธ์กับการผสมผสานภูมิปัญญา 
ตะวันออกในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล	 หรือไม่	 และ	 3)	
มีอิทธิพลต่อการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล	หรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถท�านายการผสมผสาน
ภูมิป ัญญาตะวันออกในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
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รูปแบบการศึกษา
 กรอบแนวคิดการวิจัย
	 การศึกษาครั้งน้ีใช้กรอบแนวคิดการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน	 (self-efficacy	model)	 และความคาดหวังใน
ผลลัพธ์	 (outcome	expectations)9,10	มาเป็นกรอบทฤษฎี
ในการศึกษา	 ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับปัจจัย
ที่เก่ียวข้อง	 โดยแนวคิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนได้กล่าว
ไว้ว่า	การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นจะตัดสินใจแสดงออกหรือ
กระท�าพฤติกรรมนั้นๆ	 เป็นผลมาจากการที่บุคคลมีการรับรู้
ความสามารถของตน	 และความคาดหวังในผลลัพธ์ของการ 
กระท�าน้ัน	 ภายใต้สถานการณ์หรือปัจจัยท่ีมาเก่ียวข้องท้ัง
ปัจจัยภายในและภายนอก	บุคคลอาจจะมีความสามารถไม่
แตกต่างกันแต่อาจจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีแตก
ต่างกันได้	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง	บุคคลท่ีมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนจะ 
มีผลต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติพฤติกรรมน้ันๆ	 สามารถ
พัฒนาได้โดยการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง	
4	แหล่ง	ได้แก่	1)	การมีประสบการณ์ท่ีส�าเร็จของตนเอง	
(enactive	mastery	experience)	2)	การเรียนรู้จากแบบ
อย่างท่ีประสบความส�าเร็จ	 (vicarious	 experience)	 3)	
การได้รับการชักจูงหรือโน้มน้าว	(verbal	persuasion)	และ	
4)	การกระตุ้นทางอารมณ์	(physiological	and	affective	
states)	 ในส่วนของแนวคิดความคาดหวังในผลลัพธ์นั้นเป็น
แนวคดิทีว่่าด้วยความเชือ่เกีย่วกับผลทีเ่กดิขึน้จากการกระท�า 
น้ัน	 สามารถจ�าแนกได้เป็น	 3	 ส่วน	 คือ	 1)	ความคาดหวงั 

ผลลัพธ์ทางสังคม	 (social)	 2)	 ความคาดหวังผลลัพธ์ทาง
ด้านร่างกาย	 (physical)	 และ	 3)	 ความคาดหวังผลลัพธ์
ด้านคุณค่าด้านการประเมินตนเอง	(self-evaluative)	
	 นอกจากน้ันการศึกษาของ	 Hatthakit	 and	
Chukumnerd6	พบว่า	ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 
การปฏิบัติการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก 
ของพยาบาล	หากพยาบาลมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภูมิปัญญา 
ตะวนัออกจะแสดงออกถึงการปฏบิติัการพยาบาลท่ีผสมผสาน 
ภมูปัิญญาตะวนัออกในการดูแลผู้ป่วย	โดยบทบาทหน้าท่ีหลกั 
ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแบ่งเป็น	 3	บทบาทหลัก	คือ 
1)	บทบาทด้านการเป็นผู้ให้การเยยีวยา	2)	บทบาทด้านการ
เป็นผู้ส่งเสริมการเยียวยา	และ	3)	บทบาทด้านการประสาน 
การเยียวยา	 ถึงแม้ว่าการศึกษาดังกล่าวจะพบว่า	 ความรู ้
ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการพยาบาลท่ีผสมผสาน
ภูมิปัญญาตะวันออก	 แต่การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษา
ในบริบทของพยาบาลวิชาชีพซ่ึงอาจมีปัจจัยหลายๆ	ด้านที่ 
แตกต่างกับบรบิทของนักศึกษาพยาบาล	จากแนวคดิดังกล่าว	 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาอิทธิพลของความรู้	 ทัศนคติ	
การรับรู ้สมรรถนะแห่งตน	 และความคาดหวังในผลลัพธ์	 
ต่อการน�าภูมิปัญญาตะวันออกมาฝึกปฏิบัติใช้ในการดูแล 
สขุภาพ	 รวมถึงความคาดหวงัต่อผลลพัธ์ทางบวกท่ีจะเกิดขึน้ 
กับสุขสภาพของผู ้ป ่วยแล้วจะท�าให้นักศึกษาพยาบาล 
สามารถปฏิบั ติการพยาบาลโดยผสมผสานภูมิป ัญญา 
ตะวนัออกในการดูแลสุขภาพได้อย่างเป็นองค์รวมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด	ตามกรอบแนวคิดนี้	(ภาพ	1)

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน

ความคาดหวังในผลลัพธ์

ความรู้

ทัศนคติ

การปฏิบัติการพยาบาลที่ผสมผสาน
ภูมิปัญญาตะวันออก	ของนักศึกษาพยาบาล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพ 1	แสดงกรอบแนวคิด
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้น้ี	เป็นการวจิยัเชงิท�านาย	(Predictive 
study)	โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัย	ดังนี้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร คือ	นักศกึษาพยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	 วทิยาเขตหาดใหญ่	 ปีการศกึษา 
1/2562	จ�านวน	172	ราย
 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี	 4 
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	 วทิยาเขต	
หาดใหญ่	 ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูป	G-Power	3.0.10	โดยค�านวณหาค่าขนาดอิทธิพล
จากงานวิจัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน11	ซึ่งมีค่า	R2	=	0.103	
ค�านวณหาค่าขนาดอิทธิพล	f2	=	0.115	จากน้ันก�าหนด
ค่าระดับความเชื่อมั่นที่	 .05	อ�านาจการทดสอบที่	 .80	และ
จ�านวนตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษาจ�านวน	 4	 ตัวแปร	 คือ	
ความรู้	 ทัศนคติ	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	 และความคาด
หวังในผลลัพธ์	ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	จ�านวน	109	ราย
	 ผู้วิจัยท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่	4	เนื่องจากนักศึกษาชั้นปี	4	เป็นนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ซ่ึงผ่าน 
ประสบการณ์การขึ้นฝึกปฏิบัติติบนหอผู้ป่วยครบตามเกณฑ ์
ของหลักสูตร	และมีประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาตะวันออก 
ทีม่ากกว่านักศกึษาชัน้ปีอืน่ๆ	 สอดคล้องกับแนวคิดการรบัรู้ 
สมรรถนะแห่งตนท่ีต้องอาศัยประสบการณ์ท้ังประสบการณ์
ตรงและจากการเหน็แบบอย่างของผู้อืน่	 ผู้วจิยัท�าการคัดเลอืก 
กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาชั้นปีที่	4	จ�านวน	210	ราย	โดย
ผู้วิจัยท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบไม่ใส่
คืน	ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	109	ราย
 จริยธรรมในการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	 สาขา
สังคมและพฤติกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
(PSU	IRB	2019-NL	007)	ลงวันที่	19	กรกฎาคม	2562	
ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัย	
โดยการจัดท�าเอกสารชี้แจงการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างซ่ึง
ประกอบด้วย	 วัตถุประสงค์การวิจัย	 การด�าเนินการวิจัย	
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล	การปฏิบัติตัวระหว่างการเก็บข้อมูล	
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ	 โดยการเข้าร่วมโครงการวิจัย
เป็นไปด้วยความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง	 ข้อมูลท่ีได้รับ
จากกลุ่มตัวอย่างจะไม่มีการระบุชื่อ	นามสกุล	จะใช้รหัสแทน

ในการลงข้อมูล	 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะถูก 
เก็บเป็นความลับ	 การน�าเสนอข้อมูลจะน�าเสนอในภาพรวม 
ของข้อมูลท้ังหมดและใช้เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาเพียง 
เท่าน้ัน	 โดยระหว่างด�าเนินการวจิยัหากกลุม่ตัวอย่างต้องการ 
ถอนตัวออกจากการวิจัยครั้งนี้	 สามารถกระท�าได้ตลอดเวลา 
โดยไม่มีผลต่อการเรียนการสอนในรายวิชาใดๆ	ทั้งสิ้น
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือในการวิจัย
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูประกอบด้วย	
6	ส่วน	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
	 	 ส่วนที่	1	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและ
ข้อมูลท่ัวไป	 เป็นข้อค�าถามแบบเลือกตอบ	 ประกอบด้วย
ค�าถามจ�านวน	10	ข้อ	 ดังน้ี	 เพศ	อายุ	ศาสนา	 รายได้ 
ต่อเดือน	ประสบการณ์การใช้ภมูปัิญญาตะวนัออกในการดูแล 
ตนเองและบุคคลในครอบครัว	 บุคคลในครอบครัวหรือคน
ใกล้ชดิมปีระสบการณ์การใช้ภมูปัิญญาตะวนัออก	 ความสนใจ 
ในการใช้ภูมิปัญญาตะวันออก	 เกรดเฉลี่ย	 และชั้นปีที่ใช้
ภูมิปัญญาตะวันออกในการฝึกปฏิบัติมากที่สุด	
	 	 ส่วนท่ี	2	แบบสอบถามความรู้เก่ียวกับการใช้ 
ภูมิปัญญาตะวันออก	 ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากของ	 Hatthakit 
and	Chukumnerd6	ประกอบด้วย	ข้อค�าถามจ�านวน	10	ข้อ	
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ	ถูก	และ	ผิด	คะแนนรวมที่เป็น
ไปได้อยู่ในช่วง	0-10	คะแนน	โดยแบ่งคะแนนความรู้เกี่ยว
กับภูมิปัญญาตะวันออกเป็น	 3	 ระดับ	 โดยใช้การแบ่งหา 
คะแนนแบบอันตรภาคชั้น	 และแปลผลคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
เก่ียวกับการใช้ภูมิปัญญาตะวันออก	เป็น	3	ระดับ	คือ 
คะแนน	0-3.33	หมายถึง	ความรูเ้กีย่วกับภมูปัิญญาตะวนัออก 
ระดับต�่า	 คะแนน	 3.34-6.66	 หมายถึง	 ความรู้ฯระดับ 
ปานกลาง	 และคะแนน	 6.67-10.00	 หมายถึง	 ความรู้ฯ
ระดับสูง
	 	 ส่วนที	่ 3	 แบบสอบถามทศันคติเก่ียวกับการใช้ 
ภูมิปัญญาตะวันออก	 ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากของ	 Hatthakit	
and	Chukumnerd6	ประกอบด้วย	ข้อค�าถามจ�านวน	10	ข้อ	
ลกัษณะเป็นมาตราประมาณค่า	4	ระดับ	คะแนนรวมที่เป็นไป
ได้อยู่ในช่วง	10-40	คะแนน	โดยแบ่งคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับ
การใช้ภูมิปัญญาตะวันออกเป็น	3	ระดับ	โดยใช้การแบ่งหา 
คะแนนแบบอันตรภาคชั้น	 และแปลผลคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ 
เก่ียวกับการใช้ภูมิปัญญาตะวันออก	 เป็น	 3	 ระดับ	 คือ 
คะแนน	10-20	หมายถึง	ทัศนคติฯ	อยู่ในระดับต�่า	คะแนน	
21-30	 หมายถึง	 ทัศนคติฯ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 และ
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คะแนน	31-40	หมายถึง	ทัศนคติฯ	อยู่ในระดับสูง
	 	 ส่วนที	่4	แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะแห่งตน 
ผู้วจิยัสร้างขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม	 โดยใช้กรอบแนวคิด 
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน9	ประกอบด้วย	ข้อค�าถาม	19	ข้อ 
ลกัษณะค�าถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า	4	ระดับ	คะแนนรวม 
ทีเ่ป็นไปได้อยูใ่นช่วง	 19-76	 คะแนน	 โดยมกีารแบ่งคะแนน 
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนเป็น	3	ระดับ	โดยใช้การแบ่งหา 
คะแนนแบบอันตรภาคชั้น	และแปลผลคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ 
สมรรถนะแห่งตน	 เป็น	 3	 ระดับ	 คือ	 คะแนน	 19-37 
หมายถึง	 การรับรู ้สมรรถนะฯ	 อยู่ในระดับต�่า	 คะแนน 
38-56	 หมายถึง	 การรับรู้สมรรถนะฯอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนน	57-76	หมายถึง	การรบัรูส้มรรถนะฯ	อยู่ในระดับสูง
	 	 ส่วนที	่5	แบบสอบถามความคาดหวงัในผลลพัธ์ 
ของการปฏิบัติการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก	
ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม	 โดยใช้กรอบ
แนวคดิการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนของ	Bandura10	 ประกอบด้วย	
ข้อค�าถาม	 9	 ข้อ	 ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราประมาณ 
ค่า	4	ระดับ	คะแนนรวมที่เป็นไปได้อยู่ในช่วง	9-36	คะแนน	
โดยมีการแบ่งคะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์เป็น	 3	 ระดับ	
ดังน้ี	 คะแนน	 9-17	 หมายถึง	 ความคาดหวังในผลลัพธ์ฯ	
อยู่ในระดับต�่า	คะแนน	18-26	หมายถึง	ความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ฯ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 คะแนน	 27-36	 หมายถึง		
ความคาดหวังในผลลัพธ์ฯ	อยู่ในระดับสูง
	 	 ส่วนที่	 6	 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล 
ทีผ่สมผสานภมูปัิญญาตะวนัออกผู้วจิยัปรบัปรงุจาก	Hatthakit 
and	Chukumnerd6	ประกอบด้วยข้อค�าถาม	18	ข้อ	ลักษณะ 
ค�าถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า	4	ระดับ	คะแนนรวมท่ีเป็น 
ไปได้อยูใ่นช่วง	18-62	คะแนน	โดยมกีารแบ่งคะแนนการปฏบิติั 
การพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก	 3	 ระดับ 
โดยใช้การแบ่งหาคะแนนแบบอันตรภาคชั้น	 และแปลผล 
คะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญา 
ตะวันออก	 3	 ระดับ	 ดังน้ี	 คะแนน	 18-35	 หมายถึง 
มีการปฏิบัติการพยาบาลท่ีผสมผสานอยู ่ ในระดับน ้อย 
คะแนน	36-53	หมายถึง	มกีารปฏบิติัการพยาบาลฯอยูใ่น 
ระดับปานกลาง	และคะแนน	54-72	หมายถึง	มกีารปฏบิติั 
การพยาบาลฯอยูใ่นระดับสูง
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
	 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 
ของเครื่องมือ	โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่าน	ค�านวณหาค่าดัชน ี
ความตรงตามเน้ือหา	(CVI)	ดังน้ี	แบบสอบถามความรูเ้กีย่วกับ 

การใช้ภูมิปัญญาตะวันออก	 เท่ากับ	 .80	 แบบสอบถาม
ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาตะวันออก	เท่ากับ	.95	
แบบสอบถามการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน	เท่ากับ	1.00	
แบบสอบถามความคาดหวังในผลลัพธ์	 เท่ากับ	 1.00	 และ
แบบสอบถามการปฎิบัติการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญา
ตะวันออก	เท่ากับ	.97
	 จากน้ัน	 ผู้วจิยัได้น�าแบบสอบถามไปทดสอบความเทีย่ง 
กับนักศึกษาพยาบาลที่มีคุณสัมบัติเหมือนกลุ ่มตัวอย่าง	
จ�านวน	19	ราย	ซ่ึงเป็นคนละกลุม่กับกลุม่ตัวอย่างในการศกึษา 
ครั้งน้ี	 โดยแบบสอบถามความรู้เก่ียวกับการใช้ภูมิปัญญา 
ตะวันออก	โดยการหาค่าความเชื่อมั่นของคูเดอร์ริชาร์ดสัน 
20	(Kuder-Richardson	20)	ได้เท่ากับ	.70	ส่วนแบบสอบถาม 
ทัศนคติ	การรับรู้สมรรถนะแห่งตนความคาดหวังในผลลัพธ์ 
และแบบสอบถามการปฏิบัติการพยาบาลที่ผสมผสาน 
ภูมิปัญญาตะวันออก	ค�านวณหาค่าความเที่ยงของเครือ่งมอื 
ได้ค่าดัชนีแอลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’s	 alpha	 
coefficient)	เท่ากับ	.79	.83,	.92,	และ	.89	ตามล�าดับ
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 การศึกษาครั้งน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลในนักศึกษา
พยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ชั้นปีที่	 4	 โดยผู้วิจัยท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
สุ่มแบบไม่ใส่คืนได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	109	ราย	เก็บข้อมูล
ในช่วงเดือน	 กันยายน-ตุลาคม	 พ.ศ.	 2562	 เมื่อผ่านคณะ
กรรมการจริยธรรมการท�าวิจัยในมนุษย์แล้ว	ผู้วิจัยได้ท�าการ
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยผ่านประธานชั้นปีเก่ียวกับ 
รายละเอียดของโครงการ	มีการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการเข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นไปตามความสมัครใจ	 ทีม
ผู้วิจัยแจกแบบถามให้กลุ่มตัวอย่างซ่ึงใช้ระยะเวลาในการท�า
ประมาณ	 30-45	 นาที	 เมื่อเสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถาม	
ทีมผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ข้อมูลและน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ในล�าดับต่อไป
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู	้ทศันคติ 
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	 ความคาดหวังในผลลัพธ์ต่อการ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก	 
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
	 2.	 วิเคราะห์หาค่าอิทธิพลของความรู ้	 ทัศนคติ 
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	 และความคาดหวังในผลลัพธ์ต่อ 
การฝึกปฏบิติัการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก 
ด้วยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	(Multiple	linear 
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regression)	 ก่อนท�าการวเิคราะห์ข้อมลูผู้วจิยัได้ท�าการทดสอบ 
ข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ	 ดังน้ี 
ข้อมลูมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ	 (Normality)	 ตัวแปร 
อิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์เชิงเส้น	 (Linear 
relationship)	 ความแปรปรวนของความคลาดเคลือ่นในการ 
พยากรณ์ทุกตัวมีค่าคงที	 (Homoscedasticity)	 และไม่มี 
ความสมัพนัธ์พหุร่วมเชิงเส้น	(Multicollinearity)
 ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	98.20	 
อายุเฉลี่ย	21.80	ปี	(SD	=	.06)	นับถือศาสนาพุทธ	ร้อยละ 
70.64	 ศาสนาอิสลาม	 ร้อยละ	 27.52	 และศาสนาคริสต	์ 
ร้อยละ	 1.84	มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง	 3,000-5,000	
บาท	 มากที่สุด	 ร้อยละ	 53.20	 รองลงมาระหว่าง	 5,000	
-10,000	บาท	ร้อยละ	37.60	และมีเกรดเฉลี่ยรายวิชา
ภูมิปัญญาตะวันออก	อยู่ในระดับเอ	(Grade	A)	มากที่สุด	
ร้อยละ	 50.50	 รองลงมาอยู่ในระดับบี	 ถึง	 บีบวก	 (Grade	
B-B+)	ร้อยละ	46.80	 โดยนักศึกษามีการน�าภูมิปัญญา
ตะวนัออกไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยมากทีสุ่ด	คือ	ชัน้ปี	3	ร้อยละ 
45.90	รองลงมาเป็นชัน้ปีท่ี	2	ร้อยละ	41.30	กลุม่ตัวอย่างเกือบ
ท้ังหมดเคยมีประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาตะวันออกใน 

การดูแลสุขภาพตนเอง	และบุคคลในครอบครัว	ร้อยละ	99.10 
และ	90.80	ตามล�าดับ	และมีความสนใจในการใช้ภมูปัิญญา 
ตะวนัออกไปใช้ในการดูแลสุขภาพมากท่ีสดุ	ร้อยละ	43.10	
 2. ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
ความคาดหวังในผลลัพธ์ และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
ท่ีผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกของนักศึกษาพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 ผลการศึกษาครั้งนี้	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	
มีความรู ้เก่ียวกับการใช้ภูมิปัญญาตะวันออกอยู ่ในระดับ
สูงมากที่สุด	 ร้อยละ	 98.20	 (M	 =	 8.47,	 SD	 =	 .09)	 
ด้านทัศนคติต่อการใช้ภูมิปัญญาตะวันออก	พบว่า	ส่วนใหญ่ 
มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภูมิปัญญาตะวันออก	 ร้อยละ	 77.10 
(M	=	32.68,	SD	=	.27)	ด้านการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
และความคาดหวังในผลลัพธ์ต่อการปฏิบัติการพยาบาลท่ี
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก	พบว่า	อยู่ในระดับสูง	ร้อยละ	
54.10	และ	89.00	ตามล�าดับ	(M	=	56.49,	SD	=	.80	และ 
M	=	30.58,	SD	=	.33)	ส่วนด้านการปฏิบัติการพยาบาลที่
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก	พบว่า	ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติ 
อยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	51.40	(M	=	53.00,	SD	=	
.65)	โดยมีรายละเอียดตามตาราง	1

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย	(M)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)	ค่าต�่าสุด	(Min)	ค่าสูงสุด	(Max)	ของระดับความรู้	ทัศนคติ	 
	 	การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	ความคาดหวังในผลลัพธ์	และการฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก 
	 	ของนักศึกษาพยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(N	=	109)

ตัวแปร M SD
ค่าคะแนน ระดับ

ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด
ด้านความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาตะวันออก 8.47 .09 6.00 10.00 ระดับสูง
ด้านทัศนคติเกี่ยวกับภูมิปัญญาตะวันออก 32.68 .27 26.00 39.00 ระดับสูง
ด้านการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการใช้ภูมิปัญญาตะวันออก 56.49 .80 36.00 75.00 ระดับสูง
ด้านความคาดหวังในผลลัพธ์ของการใช้ภูมิปัญญาตะวันออก 30.58 .33 21.00 36.00 ระดับสูง
ด้านการปฏิบัติการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก 53.00 .65 34.00 71.00 ระดับปานกลาง

M	=	ค่าเฉลี่ย	SD	=	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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 3. ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู ้ ทัศนคติ  
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความคาดหวังในผลลัพธ์ ต่อ 
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิป ัญญา 
ตะวันออกของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 ผลการศึกษา	ครั้งนี้	พบว่า	ความรู้มีความสัมพันธ์
ทางลบในระดับต�่าต่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาลท่ีผสมผสาน											
ภูมิปัญญาตะวันออกของนักศึกษาพยาบาล	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	(r	=	-.22,	p	<	.05)	ด้านทัศนคติมีความสัมพันธ์
ทางบวก	 ในระดับปานกลางต่อการปฏิบัติการพยาบาลที่
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกของนักศึกษาพยาบาล	อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ	(r	=	.34,	p	<	.01)	ส่วนด้านการรับรู้ 
สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่า	อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ	(r	=	.29,	p	<	.01)	โดยมีรายละเอียด
ตามตาราง	2

ตาราง 2	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 (r)	 ระหว่างความรู้	 ทัศนคติ	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนความคาดหวัง 
	 	 ในผลลพัธ์ต่อการฝึกปฏบิติัการพยาบาลท่ีผสมผสานภมูปัิญญาตะวนัออกของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ 
	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(N	=	109)

ตัวแปร 1 2 3 4 5
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาตะวันออก 1
ทัศนคติเกี่ยวกับภูมิปัญญาตะวันออก .22 1
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการใช้ภูมิปัญญาตะวันออก .05 .35** 1
ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการใช้ภูมิปัญญาตะวันออก .12 .13 .59** 1
การปฏิบัติการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก -.22* .34** .29** .16 1

*p	<	.05,	**p	<	.01

 4. อ�านาจการท�านายของความรู ้ทัศนคติ การรบัรู ้
สมรรถนะแห่งตน ต่อการปฏิบัติการพยาบาลท่ีผสม 
ผสานภูมิป ัญญาตะวันออกของนักศึกษาพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
(N = 109)
 ผลการศึกษาครั้งน้ี	พบว่า	ความรู้	ทัศนคติ	และ
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	สามารถร่วมกันท�านายการปฏิบัติ
การพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกของนักศึกษา
พยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

ได้ร้อยละ	21	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(R2	=	21,	F
(3,	105) 

=	10.63,	p	<	.000)	และมค่ีาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน 
(β)	เท่ากับ	-.30,	.35	และ	.18	(t	=	-3.41,	3.70	และ 
1.95;	p	=	.00,	.00	และ	.05)	สามารถเขียนเป็นสมการของ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน	ได้ดังนี้
	 การปฏิบัติการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญา
ตะวันออกของนักศึกษาพยาบาล	=	37.10	+	(-.30)	

(ความรู้)
  

+	.35	
(ทัศนคติ)

	+	.18	
(การรับรู้สมรรถนะแห่งตน)

	โดยมีรายละเอียดดัง
ตาราง	3

ตาราง 3	ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	 ระหว่างความรู้	 ทัศนคติ	 และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน	ต่อการฝึก 
	 	 ปฏิบัติการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกของนักศึกษาพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
	 		สงขลานครินทร์	(N	=	109)

ปัจจัยท�านาย b SE β t p-value

ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาตะวันออก -2.178 .639 -.299 -3.409 .00**
ทัศนคติเกี่ยวภูมิปัญญาตะวันออก .800 .217 .345 3.691 .00**
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการใช้ภูมิปัญญา
ตะวันออก

.145 .075 .177 1.941 .05*

R2	=	.233,	Adjust	R2	=	.211,	F(3,	105)	=	10.63,	p	<	.001,	Constant	=	37.14

*p	<	.05,	**p	<	.01
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 การอภิปรายผลการวิจัย
 1. ทัศนคติ ความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
และความคาดหวั งในผลลัพธ ์ ในการผสมผสาน
ภูมิปัญญาตะวันออกในการปฏิบัติการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
 การศึกษาครั้งนี้	พบว่า	ทัศนคติ	ความรู้	การรับรู้ 
สมรรถนะแห่งตน	 ความคาดหวังในผลลัพธ์	 ของนักศึกษา
พยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อยู่ในระดับสูง	(M	=	32.68,	SD	=	.27;	M	=	8.47,	SD	= 
.09;	M	=	56.49,	SD	=	.80;	M	=	30.58,	SD	=	.33) 
ส่วนการปฏิบัติการพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง	 (M	 = 
53.00,	SD	=	.65)	สามารถอธิบายได้ว่านักศึกษาพยาบาล 
ได้รับการบ่มเพาะองค์ความรู ้ด ้านภูมิปัญญาตะวันออก 
ต้ังแต่เริ่มเข้าสู ่คณะพยาบาลศาสตร์รายวิชาทฤษฎีและ 
ปฏิบัติจนกระทั้งส�าเร็จการศึกษา	 ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ 
ทัศนคติที่ดี	 และมีทักษะในการใช้ภูมิปัญญาตะวันออกใน 
การดูแลสขุภาพ	 สอดคล้องกับการศกึษาท่ีผ่านมา6 ทีพ่บว่า 
พยาบาลวิชาชีพมีความรู้และทัศนคติทีดี่ต่อการใช้ภมูปัิญญา 
ตะวนัออกในการดูแลสขุภาพ	 อกีทัง้การใช้ภมูปัิญญาตะวนัออก 
จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์การดูแลวิถีไทยและ 
การพึง่ตนเอง	 และสอดคล้องกบัการศึกษาของ	 Sirikhetkon12 

ที่พบว่าประชาชนมีความรู้และทัศนคติท่ีดีต่อการใช้แพทย ์
ทางเลอืก	 เน่ืองจากบคุลากรทางการแพทย์ให้ความรูท่ี้ถูกต้อง 
แก่ประชาชน	ท�าให้มคีวามรูท่ี้ถูกต้องและเมือ่มคีวามรูท่ี้ถูกต้อง 
ย่อมมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภูมิปัญญาตะวันออกตามมา13 
	 นอกจากน้ีการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนและความ 
คาดหวังในผลลัพธ์ของการใช้ภูมิปัญญาตะวันออกของ
นักศึกษาอยู ่ในระดับสูง	เน่ืองจาก	การเรียนการสอนใน
รายวิชาภูมิปัญญาตะวันออกของนักศึกษามีท้ังภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติท่ีมีความเข้มข้นในเน้ือหาและการปฏิบัติจริง 
ส่งผลใหน้กัศกึษามีความมั่นใจในการน�าภูมิปญัญาตะวนัออก 
ไปใช้ปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย	 สอดคล้องกับแนวคิดการรับรู ้ 
สมรรถนะแห่งตนและความคาดหวงัในผลลพัธ์ของแบนดูรา9,10 

อย่างไรก็ตาม	การศกึษาครัง้น้ียงัพบว่า	การปฏบิติัการพยาบาล 
ที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกของนักศึกษา	 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง	อาจเป็นเพราะว่า	ในการขึ้นฝึกปฏิบัติบนคลินิก 
ของนักศึกษามคีวามไม่แน่นอนในหลายปัจจยั	ทัง้ตัวนักศกึษา 
เอง	และอาจารย์นิเทศที่ยังไม่เชี่ยวชาญด้านการใช้ภูมิปัญญา 
ตะวนัออก	รวมถึงนโยบายการใช้ภมูปัิญญาตะวนัออกไม่ชดัเจน 

สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา1,14,15	 พบว่า	 การขาด
การสนับสนุนทางด้านนโยบายจากหน่วยงานและการขาด
การยอมรับจากจากแพทย์แผนปัจจุบันท�าให้มีการใช้แพทย์
แผนไทยหรือการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก
น้อยลง
 2. ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ  
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการปฏิบัติการพยาบาล
ที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกของนักศึกษาพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ผลการศึกษาพบว ่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ 
การปฏิบัติการพยาบาลท ี่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก คือ 
ความรู้	ทัศนคติ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน โดยทัศนคติ
และการรับร ู ้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อ
การปฏิบัติการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกของ
นักศึกษาพยาบาล	 (r	 =	 .34 และ	 .29,	 p	 <	 .01)	 นั้น
หมายถึง หากนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต ่อการใช้ภูมิปัญญา
ตะวันออก ร่วมกับการที่นักศึกษารับรู้ว่าตนเองมีสมรรถนะ
ในการน�าภูมิปัญญาตะวันออกไปใช้ในการดูแลสุขภาพของ
ผู้รับบริการจะส่งผลให้นักศึกษามีการปฏิบัติการพยาบาลท่ี
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกเพิ่มมากขึ้น อย ่างไรก็ตาม 
การศึกษาครั้งนี้	ยังพบว่า ด้านความรู้มีความสัมพันธ์ทางลบ
ในระดับต�่าต ่อการปฏิบัติการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญา
ตะวันออกของนักศึกษาพยาบาล	 (r	 =	 -.22,	 p	 <	 .05)	
นั้นคือ การท่ีนักศึกษาพยาบาลม ีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ตะวันออกอยู ่ระดับดี	 แต ่กลับมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
การพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกท่ีน ้อยลง  
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ Hatthakit and 
Chukumnerd6 ทีพ่บว่า ความรูเ้กีย่วกบัภมูปัิญญาตะวนัออก 
ไม่มีความส ัมพันธ์กับการปฏิบัติการพยาบาลท ี่ผสมผสาน
ภูมิปัญญาตะวันออก อธิบายได้ว่า นักศึกษาในยุคปัจจุบัน
มีการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญา
ตะวันออกในการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามการมี 
ความรู้มากอาจจะไม่เพียงพอที่จะท�าให้มีการลงมือปฏิบัติได้ 
และท่ีส�าคัญหากผู้ปฏิบัติปราศจากทัศนคติเช ิงบวกต่อการ
ท�ากิจกรรมน้ันๆ จะส่งผลให้ไม่เกิดการลงมือปฏิบัติจริง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Chukaew,	Sirapo-ngam and 
Prapaipanich16 ที่พบว่า การที่พยาบาลม ีความรู้มากไม่มีผล 
ต ่อการเปลี่ยนแปลงการปฏ ิบัติการพยาบาลในการช่วยเหลือ 
และสร้างเสร ิมสุขภาพของญาต ิผู้ดูแลผู้ป ่วย และสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ Poorananon and Krirkgulthorn17 ที่
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พบว ่า ทัศนคติมีผลต่อการเรียนภาคปฏ ิบัติของนักศึกษา
พยาบาล สามารถอธิบายได้ว่า ไม่ว่าการปฏิบัติกิจกรรมนั้น 
จะเป็นสิ่งที่ยุ่งยากหรือเหนื่อย หากผู้ปฏิบัติมีทัศนคติที่ดีต่อ 
การปฏิบัติจะท�าให้ผู้ปฏิบัติพยายามอย ่างเต็มความสามารถ 
เพือ่ทีจ่ะปฏบิตักิจิกรรมนัน้ให้ส�าเรจ็เช่นกนั อกีทัง้ยงัสอดคล้อง 
กับการศึกษาที่ผ่านมา18,19 ที่พบว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี	
 3. อทิธพิลของความรู้ ทศันคต ิการรบัรูส้มรรถนะ 
แห่งตน และการปฏิบตักิารพยาบาลท่ีผสมผสานภมูปัิญญา 
ตะวันออกของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 การศกึษาครัง้นีพ้บว่า ความรู	้ ทศันคต ิ และการรบัรู้ 
สมรรถนะแห่งตนเกีย่วกบัภมูปัิญญาตะวนัออก สามารถร่วมกนั 
ท�านายการปฏ ิบัติการพยาบาลท ี่ผสมผสานภ ูมิป ัญญา
ตะวันออกของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	ได้ร้อยละ 21 จากผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูล	พบว่าตัวแปรท ี่ดีที่มีอ�านาจสามารถท�านายการปฏิบัติ 
การพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปัญญาตะวันของนักศึกษา 
พยาบาล คือ ทัศนคติที่ดีต ่อการใช้ภูมิปัญญาตะวันออก 
ต ่อการด ูแลสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา 
เก่ียวกับ ทัศนคต ิ ความรู้ของนักศึกษาพยาบาลต ่อการใช้ 
แพทย์ทางเลือก20 ที่พบว ่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติ 
ทางบวกเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก และควรส่งเสริมให้ 
นักศึกษาม ีทัศนคติที่ดีต ่ อการใช ้ภูมิป ัญญาตะวันออก  
อย่างไรกต็ามงานวจิยันี	้ พบว่ามีอกี 2 ตวัแปรร่วมทีส่ามารถ 
ท�านายการปฏ ิ บัติการพยาบาลท ี่ผสมผสานภ ูมิป ัญญา
ตะวนัออกของนักศกึษาพยาบาลได้	คอื ความรู	้และการรบัร ู้ 
สมรรถนะแห่งตน สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีผ่านมา21-25 พบว่า 
มีตัวแปรท่ีมีอิทธิต ่อการปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงให้ 
ส�าเรจ็ คอื ความรู้	ทศันคต ิและการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนนัน้ 
สามารถอธิบายได้ว ่า การที่นักศึกษาพยาบาลม ีความรู้ที่ 
ถูกต ้อง เหมาะสมและพอเพียงนั้นเป็นพ ื้นฐานของการมี 
ทัศนคติที่ดีต ่อการลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกับการที่ 
นักศึกษาพยาบาลม ีการรับรู ้ความสามารถของตนเอง 
จะยิ่งส่งเสริมให้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ส�าเร็จลุล่วง ซึ่งตลอด 
หล ักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตคณาจารย์ได้บ ่มเพาะ 
วิชาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาตะวันออก และเน้นย�้าให้ 
นกัศึกษาเห็นถึงความส�าคญัและคุณค่าของภมูปัิญญาตะวนัออก 
ท�าให้นักศึกษาม ีทัศนคติที่ดีจึงมีความตั้งใจที่จะค้นคว้า 
หาข้อมูล ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 

ได้จาก 4 แหล่ง7,8 คือ 1)	การให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึก 
การใช้ภูมิปัญญาตะวันออกให้การดูแลสุขภาพ เพื่อให้เกิด 
ประสบการณ์ที่ดี	 2)	 ชี้แนะหรือแนะน�าให้นักศึกษาได้เห็น 
ตัวอย ่างท่ีดีในการน�าภูมิปัญญาตะวันออกไปใช้ในการดูแล 
ผู้ป่วยเพื่อเป็นการสร้างทัศนคต ิที่ดี	 3)	 อาจารย์หรือบุคคล 
ที่ เ ก่ียวข้องอาจจะต้องมีการพูดจูงใจแนะน�าให้นักศึกษา 
ใช้ภูมิปัญญาตะวันออกดูแลสขุภาพของทั้งตนเองและผู ้อื่น 
อย ่างสม�่าเสมอ และ 4)	 อาจารย์ควรมีการเสริมสร้าง 
แรงใจ หรือเป็นที่ปรึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหาหรือต ้องการ 
ความช่วยหรือ ร ่วมทั้งชื่นชมเมื่อนักศึกษาสามารถปฏิบัติ 
ได้อย่างเหมาะสม 
 สรุป
 ปัจจัยที่สามารถท�านายการปฎิบัติการพยาบาล
ที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกของน ักศึกษาพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานคร ินทร์	 มี	 3 
ปัจจัย คอื ความรู้	 ทัศนคติ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
ตัวแปรที่มีอ�านาจท�านายคือ ทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภูมิปัญญา 
ตะวันออก ดังน้ัน	 ในการเรียนการสอนอาจารย์ควรให้ 
ความส�าคัญกับการปลูกฝังทัศนคติที่ดี	 เพราะหากนักศึกษา 
มีทัศนคต ิที่ดีแล ้วจะท�าให้นักศึกษาม ีความขวนขวายหา 
ความรูด้้วยตนเอง และมคีวามมุ่งมัน่ต้ังใจในการน�าภมูปัิญญา 
ตะวันออกไปใช้มากยิ่งขึ้น
 ข้อจ�ากัดในการศึกษา
 การศึกษาคร้ังนี้มีขอบเขตจ�ากัดเฉพาะนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่	4 อาจไม่สามารถอ้างอิงผลการ
วิจัยไปใช้กับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ	ได้	
 ข้อเสนอแนะและการน�าไปใช้ 
 การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาภมูปัิญญาตะวนัออก
ในการพยาบาลควรเน้นให้มีการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต ่อการ
ใช้ภูมิปัญญาตะวันออก เน้นการน�าไปใช้จริง การท�าให้เป็น 
แบบอย่าง และควรมกีารจัดอบรมการใช้ศาสตร์ของภมูปัิญญา 
ตะวันออกในการดูแลผู้ป ่วยให้กับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ
ก ่อนการข้ึนนิเทศนักศึกษาบนหอผู้ป ่วย และในการศ ึกษา
ครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตของการศ ึกษาเป็นการ
ใช้แพทย ์ทางเลือกและ/หรือการใช้ภูมิปัญญาตะวันออกใน
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ และศึกษา
ปัจจัยอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องร่วมด้วย
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การมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ
 งานว ิจัยครั้งน้ีแล ้วเสร็จได้ด้วยความร่วมม ือของผู้ร ่วมวิจัย
ทุกท่าน ซึ่งมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการท�าวิจัย

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
 งานวิจัยครั้งนี้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด

แหล่งทุนสนับสนุน
	 ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานคร ินทร์	จังหวัดสงขลา

กิตติกรรมประกาศ
 งานว ิจัยฉบ ั บนี้ ได ้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะ 
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