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บทคัดย่อ

            สังคมไทยในปัจจุบันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงมีความจำาเป็นที่สถานศึกษาพยาบาล 

ต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม บทความนี้มีจุดประสงค์ 

เพื่อนำาเสนอประโยชน์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความตระหนักเชิงวัฒนธรรมของ

นักศึกษาพยาบาลโดยกิจกรรมการเรียนรู้จากการให้บริการ และแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เขียน และ 

เพื่อเป็นทางเลือกสำาหรับผู้อ่านท่ีสนใจสามารถนำาไปประยุกต์ใช้สู่การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของ

นักศึกษาพยาบาล  เน้ือหาของบทความประกอบด้วย การยกตัวอย่างจากงานวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ 
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ตวัอยา่งจากประสบการณท่ี์ผูเ้ขยีนไดด้ำาเนนิการในรปูของกจิกรรมเสรมิหลักสูตร และตวัอยา่งจากการสะทอ้น

คิดของนักศึกษาไทย และต่างชาติท่ีเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อการนำากิจกรรมการเรียนรู้ 

จากการให้บริการไปใช้ในการพัฒนาความตระหนักเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลต่อไป

คำาสำาคัญ: ความตระหนักเชิงวัฒนธรรม สมรรถนะทางวัฒนธรรม การเรียนรู้จากการให้บริการ นักศึกษา

พยาบาล

Abstract

  Thailand has currently become multicultural society, hence nursing educational institutes 

should provide effective learning experiences to produce culturally competent graduate nurses. 

This article aimed to present the benefits of Service-Learning, as a learning experience to 

promote cultural awareness of nursing students; and to share the experience of the authors in 

order to provide interested readers with an alternative means to develop cultural competency 

of nursing students. Its contents consist of examples of research conducted in Thailand and 

abroad, the authors’ experience, and the reflection from Thai and foreign students participated 

in the previous Service-Learning activities. The recommendations on how to further implement 

this idea were also given.

Keywords: Cultural awareness, Cultural competency, Service-Learning, Nursing students

บทนำา

 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  

และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย 

เป็นปัจจัยสำาคัญหน่ีงท่ีทำาให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน

อย่างเสรี โดยมีคนต่างชาติ อพยพเข้ามาทำางานท้ัง

ชัว่คราว และบ้างกย้็ายถิน่ฐานมาอย่างถาวร ทำาให้สงัคม

ไทยในปัจจุบัน เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม จากข้อมูลผลการดำาเนินงานของศูนย์กลาง

ด้านการแพทย์ (medical hub) ได้รายงานว่า ในปี 2561 

มชีาวต่างชาตเิข้ามาใช้บรกิารรกัษาพยาบาลจำานวน 3.42 

ล้านคร้ัง ในจำานวนนี้ เป็นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 

(medical tourism) จำานวน 2.5 ล้านครั้ง และเป็นชาว

ต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย 9.2 แสนครั้ง (Hfocus, 

2019) ดังนั้น บุคลากรทางด้านสุขภาพ รวมทั้งพยาบาล

ถกูคาดหวงัในการให้การดูแลและตระหนกัถงึผู้ใช้บรกิาร

ที่มีความแตกต่างกันทั้งด้าน เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ 

เพศสภาพ ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ชีวิต ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ และสถานะทางสังคม (Cupelli, 2016)  

จงึมคีวามจำาเป็นทีส่ถาบนัการศึกษาจะต้องเตรยีมบณัฑิต

ทางการพยาบาลให้มีสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม

 ในปัจจุบันการกำาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่ 

พึงประสงค์ด้านสมรรถนะทางวัฒนธรรมจากประกาศ

ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (มคอ.1)  
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 ความตระหนกัเชงิวฒันธรรมจงึเป็นขัน้ตอนแรก

ของการพัฒนาสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม มีส่วนทำาให้

นักศึกษาพยาบาลตระหนัก และให้ความสำาคัญต่อความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การเข้าใจ

ในความต้องการของผู้รับบริการ และการดูแลด้วย 

ความเอาใจเขามาใส่ใจเราที่สอดคล้องกับบริบททาง

วัฒนธรรม ทั้งนี้ Narayan (2010) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 

ความตระหนักทางวัฒนธรรมยังมีส่วนทำาให้นักศึกษา

พยาบาลเกิดความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับ 

ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม เกิดความ

เข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการ เช่น การแสดง

ความเจบ็ปวด การร้องขอยาระงบัปวด และสามารถตอบ

สนองความต้องการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเช่ือ

ของผู้ใช้บรกิาร ในทางตรงกันข้าม หากนกัศึกษาพยาบาล

ขาดความตระหนักทางวัฒนธรรมอาจนำามาซึ่งความ 

ไม่พงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร ไม่ให้ความร่วมมอืในการรกัษา 

และทำาให้กระบวนการฟื้นหายต้องใช้เวลานานมากขึ้น 

การเสริมสร้างให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความตระหนัก 

เชิงวัฒนธรรมจึงจำาเป็นอย่างยิ่งเพื่อบัณฑิตมีคุณภาพมี

สมรรถนะเชงิวฒันธรรมและสามารถดแูลผูร้บับรกิารทีม่ี

หลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเป็นองค์รวม และ 

มีประสิทธิภาพ

 กจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการให้บรกิาร (Service-

Learning) เป็นรปูแบบการจดัการศกึษาเชงิประสบการณ์ 

(experiential education) ที่มีส่วนทำาให้นักศึกษา

พยาบาลเกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และสามารถ

ประยุกต์องค์ความรู้สู่การดูแลช่วยเหลือ และให้บริการ

ด้านสุขภาพแก่ผู ้รับบริการในชุมชน และสังคมที่มี 

ความแตกต่างและหลากหลายวัฒนธรรม ทั้งนี้ ประกาย  

จโิรจน์กลุ, พไิลพร สขุเจรญิ, สมจติ นพิทัธหตัถพงศ์ และ

ญาดารัตน์ บาลจ่าย (2561) ได้ให้ข้อมูลที่สนับสนุน 

ข้อค้นพบข้างต้นว่า การเรียนรู ้จากการให้บริการ 

(Service-Learning) อาจจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการ

มีการเปลี่ยนแปลงจากประกาศฯ ฉบับปีพ.ศ. 2552 คือ 

การมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม และสามารถปฏิบัติงาน

ในสภาพการณ์ของความแตกต ่างทางวัฒนธรรม 

(สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2560) สถาบนั 

การศึกษาพยาบาลหลายแห่งได้เล็งเห็นความสำาคัญ 

ในเรือ่งนี ้ จงึได้มกีารบรรจวิุชาการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

ไว้ในหลักสูตร แต่การเรียนการสอนยังมุ่งเน้นความรู ้

ในภาคทฤษฎี แต่อาจยังขาดเทคนิค วิธีการที่จะจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะทำาให้นักศึกษามีสมรรถนะ

ทางวัฒนธรรม บทความเรื่องน้ีจึงมุ่งหวังท่ีจะแบ่งปัน

ประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้

จากการให้บริการ (Service-Learning) ว่าสามารถพฒันา

ความตระหนกัเชงิวฒันธรรม ซึง่เป็นองค์ประกอบขัน้แรก

ที่สำาคัญของสมรรถนะทางวัฒนธรรมสำาหรับนักศึกษา

พยาบาล 

 Campinha-Bacote (2002) ให้คำาจำากัดความ

ของสมรรถนะทางวฒันธรรม (cultural competencies) 

ว่าเป็นกระบวนการที่ผู ้ให้บริการทางสุขภาพพยายาม

อย่างต่อเนือ่งทีจ่ะปฏบิติังานอย่างมปีระสทิธผิลในบรบิท

ทางวฒันธรรมของผูใ้ช้บริการ รายบคุคล ครอบครวั หรอื

ชมุชน และได้เสนอแบบจำาลองของการพฒันาสมรรถนะ

ทางวัฒนธรรมว่าประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความ

ตระหนักทางวัฒนธรรม (cultural awareness) เป็น 

กระบวนการตรวจสอบตนเองของบุคลากรทีมสุขภาพ 

ว่ามีอคติต่อวัฒนธรรมของผู้อื่นหรือไม่ 2) ทักษะทาง

วัฒนธรรม (cultural skills) เป็นความสามารถในการ

ประเมินภาวะสุขภาพในบริบททางวัฒนธรรมของผู้ใช้

บรกิาร 3) ความรูท้างวฒันธรรม (cultural knowledge) 

เป็นการที่บุคลากรทางสุขภาพมีความรู้ และพยายาม

เรียนรู ้วัฒนธรรม และโลกทัศน์ของผู ้อื่น 4) การมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู ้ใช้บริการต่างวัฒนธรรม (cultural 

encounter) และ 5) ความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะ

ทางวัฒนธรรม (cultural desire) 
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เรยีนการสอนในหลกัสตูร หรอืเป็นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

แต่ต้องมีองค์ประกอบสำาคัญ คือ การให้บริการที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน และสถาบันการศึกษา (reciprocal 

benefits) ให้ความสำาคัญกับบริการที่จะให้และสิ่งที่

นักศึกษาจะได้เรียนรู ้ และต้องมีการสะท้อนคิด ต่อ

ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับ จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็น

เหตผุลสำาคญัทีท่ำาให้ผูเ้ขยีนตระหนกัและเหน็ความสำาคญั

ของการพฒันาความตระหนกัเชงิวัฒนธรรมของนกัศกึษา

พยาบาลโดยใช้กิจกรรม Service-Learning เพื่อพัฒนา

นักศึกษาพยาบาลให้มีสมรรถนะทางวัฒนธรรม และ

สามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู ้รับบริการทั้งใน และ 

ต่างประเทศตามบริบทวัฒนธรรมที่เป็นองค์รวม 

 บทความน้ีจึ ง มีจุดประสงค ์ เพื่อนำา เสนอ

ประโยชน์ของการจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้พือ่พฒันา

ความตระหนักเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล 

โดยกิจกรรม Service-Learning และแบ ่งป ัน

ประสบการณ์ของผู้เขียน และเพื่อเป็นทางเลือกสำาหรับ 

ผู ้อ ่านที่สนใจสามารถนำาไปประยุกต์ใช้สู ่การพัฒนา

สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาต่อไป

หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับประโยชน์ของกิจกรรม

การเรยีนรูจ้ากการให้บรกิาร (Service-Learning) ต่อ

การพัฒนาความตระหนักเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษา

 มีรายงานการศึกษายืนยันว ่า Service-

Learning ช่วยพัฒนาความตระหนักเชิงวัฒนธรรมของ

นักศึกษา ดังตัวอย่างการศึกษาวิจัยทั้งภายใน และ 

ต่างประเทศ เช่น พัชรินทร์ เสตะจันทร์ (2550) ศึกษา 

ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ (Service-Learning) 

ด้วยกิจกรรมการรับใช้สังคมต่อการปรับตัวให้เข้ากับ

สังคมในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ

กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำานวน 30 คน โดย

การสุ่มอย่างง่ายจากประชากรแล้วแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังเข้าร่วม

กิจกรรมการรับใช ้ สังคม นักศึกษามีการปรับตัว 

เข้ากับสังคมดีขึ้นมากกว่านักศึกษาที่ไม ่ได้เข ้าร ่วม

กิจกรรม และเกิดความเข้าใจในวิถีการใช้ชีวิตร่วมกับ 

ผู้อื่นในสังคมมากขึ้น 

 Cupelli (2016) ให้นักศึกษาพยาบาลไป

สัมภาษณ์ผู้สูงอายุชาวยิวที่รอดชีวิตจากการสังหารหมู่ 

Holocaust เกี่ยวกับมุมมองเชิงวัฒนธรรมต่อสุขภาพ  

การเจ็บป่วยและความตาย ตัวอย่างจากการสะท้อนคิด

ของนกัศกึษาได้ระบุว่า ประสบการณ์นีท้ำาให้เขาตระหนกั

ถงึความสำาคญัของความตระหนกัทางวฒันธรรม การรูจ้กั

ผู ้ ใช ้บริการในฐานะปัจเจกบุคคล บนพื้นฐานทาง

วฒันธรรมของเขา ได้รบัความรูว่้าวฒันธรรมทีแ่ตกต่างมี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ และมุมมองต่อสุขภาพ 

และการเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นนักศึกษา

หลายคนได้เชื่อมโยงเรื่องราวของผู ้ให้สัมภาษณ์ กับ 

ความยากลำาบากในชีวิตของตนเอง หรือ กับความ  

อยุติธรรมที่เกิดข้ึนในโลกนี้ ท้ังในปัจจุบัน และใน

ประวัติศาสตร์เก่ียวกับ ชนกลุ่มน้อย เชื้อชาติ ศาสนา 

เศรษฐสังคม การรู ้หนังสือ และมุมมองเกี่ยวกับเพศ 

กิจกรรมน้ีทำาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการ

ส่ือสารข ้ามวัฒนธรรม และประเมินด ้านสุขภาพ 

เชิงวัฒนธรรม และนำาข้อมูลที่ได้มาวางแผนการให้การ

พยาบาลทีส่อดคล้องกบัความต้องการเชงิวฒันธรรมของ 

ผู้ใช้บริการ

 Kohlbry & Daugherty (2015) ได้จดักิจกรรม 

International Service-Learning โดยให้นักศึกษา

พยาบาลจากมหาวิทยาลยั California State University 

San Marcos ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไปร่วมให้ความรู้

ด ้านสุขภาพแก่เด็กและครอบครัวที่อาศัยในชุมชน 

ใกล้สถานทีท่ิง้ขยะ และให้บรกิารด้านสขุภาพแก่ผูสู้งอายุ

ในสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยซึ่งเป็นคนไร้ที่อยู่ หรือ

เป็นผู้ญาติไม่สามารถเลี้ยงดูได้ ในประเทศเม็กซิโก เป็น

เวลา 1 วัน และการถอดบทเรียนที่ได้จากการร่วม

กิจกรรม พบว่านักศึกษาได้เรียนรู้ใน 3 ประเด็นใหญ่ๆ  
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(3 Cs) คือ cultural communication, cultural 

confidence and cultural surprise ซึง่เป็นส่วนสำาคญั

ในการพัฒนา cultural awareness, cultural 

knowledge and cultural skills สำาหรบันกัศกึษา และ

มีส่วนทำาให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความเข้าใจในความ

แตกต่างของผู้ป่วยแต่ละบุคคลเพิ่มขึ้น

 Debonis (2015) ศึกษาผลลัพธ์ของกิจกรรม 

Service-Learning ในนกัศกึษาพยาบาลในด้านการดแูล 

และการพิทักษ์สิทธ์ิ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำารวจกับ

นักศึกษาพยาบาลจำานวน 152 คน ผลการศึกษาพบว่า

กิจกรรม Service-Learning มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ

สมรรถนะทางวัฒนธรรม ทำาให้นักศึกษาพยาบาลที่เข้า

ร่วมกจิกรรมมกีารพทิกัษ์สทิธิผ์ูป่้วยเพิม่ขึน้ มคีวามเข้าใจ

ในความต้องการของผู้ป่วยแต่ละคน และมีความรู้และ

ความเข้าใจในวตัถปุระสงค์ของการให้บริการด้านสขุภาพ

เพิ่มขึ้น 

 Long (2014) ศึกษาผลลัพธ์ของ Service-

Learning ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองเก่ียวกับ

สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล ใช้การ

ศกึษาวจิยัทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ โดยกลุม่ทดลอง 

จำานวน 17 คน ได้ร่วมกิจกรรม Service-Learning  

ที่ประเทศ Belize, Central America เป็นเวลา  

2 สปัดาห์ ส่วนกลุ่มควบคมุ ได้ฝึกปฏิบติังานในคลนิกิของ 

โรงพยาบาลในท้องถ่ินภายใต้การดแูลของอาจารย์พีเ่ลีย้ง 

ทั้งสองกลุ่มได้รับการประเมินสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม 

และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ก่อนและหลังการ

ศึกษา และเขียนบันทึกการเรียนรู้ประจำาวัน จากนั้น

ศึกษาประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลท่ีได้เข้าร่วม

กิจกรรม Service-Learning และได้เดนิทางไปต่างประเทศ 

ผลการศกึษาสนบัสนนุว่า Service-Learning ในต่างประเทศ 

เป็นวิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีช่วยทำาให้นักศึกษา

พยาบาลได้พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน

สมรรถนะทางวัฒนธรรม และเกิดความสามารถในการ

ดูแลผู้รับบริการที่มีแตกต่างกันในบริบทความเช่ือ และ

วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

 Amerson (2010) ศึกษาผลของ Service-

Learning ต่อสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษา

พยาบาลระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ

พยาบาลอนามยัชมุชน จำานวน 60 คน โดยแบ่งนกัศกึษา

ออกเป็น 7 กลุ่มๆละ 6-11 คน ในการสัมภาษณ์ผู้นำา

ชุมชน และเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพชุมชน เพื่อนำามา

วางแผนจัดทำาโครงการด้านสุขภาพร่วมกับชุมชน  

เป็นชุมชนท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา 6 กลุ ่ม  

และอีก 1 กลุ่มในประเทศกัวเตมาลา โดยกลุ่มนี้ได้ทำา

กิจกรรมการช่วยเหลือแพทย์ในการรักษาและทำาหัตการ  

การจ่ายยา การสอนสุขศึกษาและการดูแลฟัน และ 

การให้วติามนิและยาถ่ายพยาธ ิเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

คือ แบบวัดการรับรู ้สมรรถนะทางวัฒนธรรม (The 

Transcultural Self-Efficacy Tool-TSET) ซึ่งแบ่งออก

เป็นสามด้าน คือ ด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ  

พบว่า นักศกึษาทกุกลุม่มีคะแนนเพิม่ขึน้หลงัการเข้าร่วม

กิจกรรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ทั้งรายด้าน และ

คะแนนรวม ทั้งนี้ กลุ่มที่ไปให้บริการในกัวเตมาลามี

คะแนนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมตำ่าที่สุด แต่คะแนน 

หลงัเข้าร่วมกจิกรรมสงูทีสุ่ด หรอือาจกล่าวได้ว่า นกัศกึษา

ที่เข้าร่วมกิจกรรม Service-Learning มีความเข้าใจ 

ในความแตกต่างของผู้รับบริการตามบริบทวัฒนธรรม

และความเชื่อ อีกทั้งสามารถให้การดูแลที่เป็นองค์รวม  

และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้รบับรกิารในชุมชน

กิจกรรมการเรียนรู ้จากการให้บริการ (Service-

Learning) ที่ผู้เขียนจัดขึ้น

 ผู ้ เขียนได ้มีประสบการณ์ในการกิจกรรม 

Service-Learning ในรูปของกิจกรรรมเสริมหลักสูตร 

เป็นโครงการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ ประกอบไป

ด้วยการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง การให้บริการอนามัย
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โรงเรยีน การตรวจคดักรองสขุภาพเบือ้งต้นแก่ประชาชน

ในท้องถิน่ชนบท ซึง่คณะผูเ้ขยีนได้ดำาเนนิการ ในนกัศกึษา

พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับ

นักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

ภายใต้การดแูลของอาจารย์พยาบาล ระยะเวลาประมาณ 

1 สปัดาห์ และเพือ่ให้กจิกรรมนีเ้กดิประโยชน์ต่อสถาบนั

การศึกษาด้วยตามแนวคิดของ Service-Learning  

จึงได้มีการเลือกพื้นที่ หรือ ชุมชนที่จะให้บริการ เป็น 

บ้านเกิดของนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ และ 

เรียกชื่อกิจกรรมน้ีว่า “ลูกรักษ์บ้านเกิด” ท้ังน้ีเพื่อให้

ชมุชนบ้านเกดิของนกัศกึษาได้รูจ้กัมหาวทิยาลยั เป็นการ

เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไปพร้อมกับการสร้าง

ประโยชน์ต่อชมุชน ซึง่เป็นองค์ประกอบหน่ึงทีส่ำาคญัของ 

Service-Learning สำาหรับกระบวนการในการจัด

กิจกรรม Service-Learning ในรูปแบบของโครงการให้

บรกิารวชิาการด้านสุขภาพ ผูอ่้านสามารถศกึษาเพิม่เตมิ

ได้จากบทความวิชาการท่ีผู ้เขียนได้นำาเสนอไว้แล้ว 

(ประกาย จโิรจน์กุล, พไิลพร สุขเจริญ, สมจิต นิพทัธหตัถพงศ์ 

และญาดารัตน์ บาลจ่าย, 2561)

 รปูแบบกจิกรรมทีผู่เ้ขยีนจดัขึน้ มคีวามแตกต่าง

จากการศึกษาเรื่องอื่นๆ เนื่องจากทำาในรูปของกิจกรรม

เสริมหลักสูตร และผู ้เข้าร่วมกิจกรรมมีท้ังนักศึกษา

พยาบาลไทย นกัศกึษาพยาบาลจากต่างประเทศ รวมท้ัง

อาจารย์พยาบาลจากต่างประเทศ ผู้เขียนจึงเห็นว่าน่า 

จะได้นำาบันทึกการสะท้อนคิดของนักศึกษาที่ร ่วม

โครงการทั้งชาวไทย และต่างประเทศมาวิเคราะห์ และ

แบ่งปันกับผู้อ่านที่สนใจจะนำา Service-Learning ไปใช้

ในการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษา

ตัวอย่างจากบันทึกการสะท้อนคิดของนักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

 นักศึกษาพยาบาลไทย

 -  I like my new foreign friends because 

they tried very hard to understand me. (P9)

 -  I have learned American culture 

about everyday life, what they eat or not eat, 

how many times they take a shower in one day 

and what they like and don’t like. (P12)

 -  I am impressed that I have valuable 

experiences, have more foreign friends from USA. 

I have a buddy from this. She is friendly,  

cute and she tries very hard to listen to and 

understand me. (P12)

 -  I experienced a new culture about 

American breakfast because in Thailand pancake 

is not breakfast, it’s a dessert. (P7)

 -  I am happy when American students 

can understand me. I think my language have 

been improved. (P8)

 นักศึกษาพยาบาลต่างประเทศ

 - I think I learned the most about 

hospitality and service. Each and every day I was 

inspired by the servant like hearts of the Thai 

students. Serving their professors, serving the 

patients and serving me. I was humbled by their 

overwhelming kindness in regards to how they 

treat one another and everyone else around. 

They are always the first to clean up, the last 

ones to leave the bus because they want others 

to go first, the first to jump in and participate 

with the children or elderly, the last to eat and 

the first to make sure we are comfortable and 

well taken care of. I have so much to learn from 

my Thai friends and I hope one day to mirror 

their kindness and love. (P4)

 - The food was also a big lesson for 

me. I am a picky eater. So I had to learn to like 

new things. I ate a lot of rice! But I think the fruits 
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here are delicious. I think the things I learned 

the most was how hospitality & kind Thai people 

are. I feel very welcome here. (P6)

 - I learned a lot about the importance 

of sharing. I have been given so much and seen 

so much generosity and kindness from both the 

Thai students and instructors. …I also learned a 

lot about Thai dance and fun games because 

the nursing students are amazing and passionate 

in everything they do. (P1)

 - I value human life cross culturally. 

You don’t need to speak someone’s language 

to communicate. I learned that here. (P3)

 - I have changed. The culture and 

people have helped me to grow and to see the 

world from a new perspective. (P2)

 - I’ve learned that regardless of culture 

both American and Thai want to take care or 

want the best for their families so as healthcare 

workers. It is important to treat everyone equally 

and with humility. Our customs and culture may 

be different, but our physical needs and what 

goes on inside us is all the same. (P5)

ข้อสงัเกตท่ีได้จากการสะท้อนคดิของนกัศกึษาไทย และ

ต่างชาติ

 1.  นักศึกษาไทยจะตระหนักถึงความแตกต่าง

ทางวฒันธรรมของตนเอง กบัเพือ่นชาวต่างชาต ิมากกว่า

ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของตนเอง กบัประชาชน

ทีไ่ปให้บริการ ทัง้น้ี อาจเนือ่งจากประชาชนทีไ่ปให้บรกิาร 

อยู่ในท้องที่ชนบท ที่เป็นบ้านเกิดของนักศึกษา จึงอาจ 

มีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่นักศึกษาคุ้นเคยอยู่แล้ว

 2.  นกัศกึษาไทยจะให้ความสนใจกบัวฒันธรรม

ที่เกี่ยวกับการดำารงชีวิตประจำาวัน เช่น ชนิดของอาหาร

ทีร่บัประทาน การอาบนำา้ ความสนใจ ตัง้ใจฟังของเพือ่น

ต่างชาติ ที่พยายามเข้าใจภาษาอังกฤษที่เขาสื่อสาร เช่น

เดียวกัน นักศึกษาต่างชาติจะตระหนักในวัฒนธรรมของ

นักศึกษาไทยที่ปฏิบัติต่ออาจารย์ และเพื่อนต่างชาติ  

โดยการมีอัธยาศัยไมตรี และดูแลเอาใจใส่ผู้อื่น นึกถึง 

ผู้อื่นก่อนตนเอง

 3.  นักศึกษาต่างชาติได้สะท้อนคิดในเชิงลึก  

ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของตนเองกับของ

ประชาชนที่ให้บริการ และตระหนักว่าแม้จะมีความ 

แตกต่างกันในเรื่องภายนอก แต่ชีวิตของทุกคนต่างก็มี

คุณค่า ทุกคนมีความต้องการด้านกายภาพเหมือนกัน 

และต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับครอบครัว 

 4.  นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติเรียนรู้

และเติบโตขึ้น มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความมั่นใจ

ในตนเอง และเห็นคุณค่าของคนอื่นมากขึ้น ดังเช่น  

การศึกษาของ Cupelli (2016) ที่ให้นักศึกษาพยาบาล

ไปสัมภาษณ์ผูสู้งอายชุาวยวิทีร่อดชวีติจากการสังหารหมู่ 

Holocaust และการศึกษาของ Debonis (2015) และ 

Knecht (2015) ที่ให้นักศึกษาไปให้บริการกับประชาชน 

ที่ยากจน และด้อยโอกาสในสังคม

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้สำาหรับนักศึกษา

 1.  อาจมกีารมอบหมายให้นักศึกษาได้ใช้เครือ่งมอื

ในการประเมนิภาวะสขุภาพในบรบิททางวฒันธรรมของ

ผูใ้ช้บรกิาร และนำามาวางแผนการให้การดแูล เพือ่พฒันา

สมรรถนะทางวัฒนธรรม ในองค์ประกอบด้านอื่นๆ ของ 

Campinha-Bacote ด้วย เช่น ด้านทกัษะทางวฒันธรรม 

(cultural skills) และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 

ต่างวัฒนธรรม (cultural encounter) นอกจากนั้น  
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จะสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมว่านักศึกษา

ได้พัฒนาสมรรถนะดังกล่าวหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

 2.  การเลอืกพืน้ที ่ในการจดักจิกรรม Service-

Learning มคีวามสำาคญัมาก โดยเฉพาะหากกจิกรรมนัน้ 

จดัเฉพาะนกัศกึษาไทย ควรได้เลอืกชมุชน หรอืหน่วยงาน

ที่ผู้ใช้บริการมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับนักศึกษา

ค่อนข้างชัดเจน เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ชุมชน

ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย หรือหน่วยงาน 

ที่ดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น

 3.  การสะท้อนคิดเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

ทีส่ำาคญัของ Service-Learning หากนกัศกึษาขาดทกัษะ

นี้ ก็จะทำาให้ไม่สามารถเขียนบันทึกสะท้อนคิดได้ลึกซึ้ง 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และ 

ภาคปฏิบัติ รวมท้ังกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรได้มีการ

พฒันาทกัษะนักศกึษาในการสะท้อนคดิ และเขียนบนัทกึ

การสะท้อนคิดควบคู่ไปด้วย ตั้งแต่ชั้นปีต้นๆ ทั้งนี้ในชั้น

ปีที่ 1, 2 อาจเริ่มจากการให้เขียนบันทึกการสะท้อนคิด

ในเชิงเนือ้หาทีไ่ด้เรียนรู ้และกระบวนการของการเรียนรู้ 

โดยมแีนวคำาถามให้นกัศกึษาแสดงความคดิเหน็ และเมือ่

เป็นนกัศกึษาในชัน้ปีที ่3 และ 4 กใ็ห้นกัศกึษาได้สะท้อน

คิดในเชิงวพิากษ์วจิารณ์ ทัง้ในลักษณะทีม่กีรอบคำาถามนำา 

และแบบที่เป็นการวิพากษ์โดยอิสระ

สรุป

  สถาบันการศึกษา และนักการศึกษาพยาบาล

ได้เห็นความสำาคัญของการจัดประสบการณ์เรียนรู ้ 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมสำาหรับนักศึกษา

พยาบาล ทัง้โดยการเรยีนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตร บทความนี้นำาเสนอแนวคิด

ของการใช้กิจกรรม Service-Learning ในรูปกิจกรรม

เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาความตระหนักทางวัฒนธรรม 

ซึง่นบัว่าเป็นขัน้ตอนแรกในกระบวนการพฒันา ตามแบบ

จำาลองของการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของ 

Campinha-Bacote ผูอ่้านทีส่นใจ สามารถนำาข้อมลูจาก

ประสบการณ์ของผู้เขียน และข้อเสนอแนะไปขยายผล 

หรือดำาเนินการในรูปแบบของการวิจัยต่อไป
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