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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยอย่างเอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยอย่างเอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนาศรีสะเกษ จ านวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการศึกษาพบว่า 1) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 96.2 มีอายุอยู่ในช่วง 20-22 ปี จ านวน  
มากที่สุดร้อยละ 96.2 รายได้ครอบครัวต่อเดือนอยู่ที่ 5000–10,000 บาท /เดือนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.2 อาชีพ
ผู้ปกครองเกษตรกร/การประมงร้อยละ 57.7 แหล่งรายได้ของนักศึกษาส่วนมากมาจาก การกู้ กรอ จ านวนร้อยละ 57.7 
เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาอยู่ระหว่าง 3.01–3.50 มากที่สุดร้อยละ 71.2 รองลงมา เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00 ร้อยละ 
15 2) พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยอย่างเอ้ืออาทรของนักศึกษา อยู่ในระดับดีมาก 3) ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยอย่างเอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาล ข้อเสนอแนะ ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน เช่น การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนของนักศึกษา และข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรมีการศึกษาพฤติกรรมเอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาลที่ผ่านการฝึกปฏิบัติการทุกชั้นปี ตามการรับรู้ของ อาจารย์
นิเทศ พยาบาลพี่เลี้ยง และบุคลากรด้านสุขภาพที่หอผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด 
ค าส าคัญ : ความเอ้ืออาทร, พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วย, นักศึกษาพยาบาล 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was intended to study the nursing students’ behavior in how they were 
generously looking after the patients who were admitted as in-patients at Sisaket Hospital.  The population involved in 
the study consisted of 52 students.  Questionnaires were used as a tool for collecting data which yielded frequency, 
percentage, mean, and standard deviation.  

Results from the study showed that 1) the majority of the correspondents had this profile: were female (96.2 
%), aged between 20-22 years old (96.2 %), had family income in the range of 5,000-10,000 baht/month (44.2 %), their 
parents’ occupation was mostly as agriculturalists/fishermen (57.7 %), had their source of income from governmental 
loan (57.7 %), had grade point average mainly between 3.01-3.50 (71.2 %) and between 2.51-3.00 respectively, 2) the 
nursing students’ behavior in generously looking after the patients was found to be at very high level, and 3) students’ 
personal factors were not related to how they generously conducted their care of the patients.   
Keywords: generosity, Patient Care Behaviors, nursing students  
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1. บทน า 
นั บ แต่ อดี ต จ นถึ ง ปั จ จุ บั น  หอผู้ ป่ ว ย ใ น

โรงพยาบาลน้ัน ล้วนแต่เป็นผู้ป่วยวิกฤตการณ์ที่คุกคาม
ชีวิตของผู้ป่วย ตามความรู้สึกของญาติและผู้ป่วยแล้วล้วน
แต่เป็นเรื่องใหญ่และส าคัญมากเพราะแม้แต่การเจ็บป่วยที่
ไม่รุนแรงก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยได้ 
และการเจ็บป่วยในภาวะวิกฤตมีโอกาสเสี่ยงต่อชี วิต 
นอกจากน้ีการเจ็บป่วยใดๆก็ตามย่อมมีผลกระทบต่อหน้าที่
และการท างานตามปกติของร่างกายเช่น การพักผ่อนนอน
หลับ การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การออกกก าลัง
กาย การใช้ชี วิตในสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม การเจ็บป่วยจึงท าให้เกิดความเครียดทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจได้ (วรนุช เกียรติพงษ์ถาวร และคณะ 
2545, อ้างอิงใน พิสมัย อรทัย และคณะ, 2551, 198) 
 อย่างไรก็ตาม การดูแลผู้ป่วยอย่างเอ้ืออาทรเป็น
มาตรฐานที่พยาบาลได้รับการศึกษาในพื้นฐานซ่ึงเป็นมา
ตั้งแต่สมัย Florence Nightingale แต่เน่ืองจากในยุค
ประจุบันมีอิทธิพลภายนอกและภายในวิชาชีพและจ านวน
ของผู้ใช้บริการท าให้การดูแลอย่างเอ้ืออาทรจากพยาบาล
วิชาชีพลดน้อยลง แต่ในขณะเดียวกันผู้บริการและสังคมมี
ความคาดหวังที่จะได้รับการดูแลอย่างเอ้ืออาทรต่อพยาบาล 
ดังน้ันจึงท าให้พยาบาลต้องทบทวนตนเองและปลูกฝังความ
เอ้ืออาทรต่อผู้ป่วยแต่เน่ืองจากการดูแลผู้ป่วยอย่างเอ้ือ
อาทรมีความเป็นนามธรรมมีลักษณะเป็นองค์รวม มีได้
หลายระดับ หลายรูปแบบและหลายมิติ ขึ้นอยู่ กับการ
บริการและปฏิสัมพันธ์ ดังน้ันการที่จะก าหนดให้อยู่ใน
รูปแบบของรูปธรรมที่ชัดเจนอาจเป็นอุปสรรค์ 
 ดังน้ันการศึกษาวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการดูแล
ผู้ป่วยแบบเอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ     
ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง
พฤติกรรมในการให้การพยาบาลอย่างเอ้ืออาทรต่อผู้ป่วย
และญาติของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ศรีสะเกษการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาการรับรู้ของนักศึกษา
พยาบาลที่เคยฝึกประสบการณ์ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาล   
ศรีสะเกษว่าได้ดูแลผู้ป่วยอย่างเอ้ืออาทรมากน้อยเพียงใด
เพื่อที่ได้รับข้อมูลที่มีพื้นฐานเก่ียวกับสภาพการเป็นจริงและ
สามารถน าข้อมูลที่ค้นพบไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมใน
การดูแลผู้ป่วยด้วยความเอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  ศรีสะเกษ และ
ส่งเสริมคุณภาพของการบริการต่อไป (สุดกัญญา ปาน

เจริญ,สกุลรัตน์ ศิริสกุล, 210, 16) 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อ
พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยอย่างเอ้ืออาทรในหอผู้ป่วย
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

 
3. วัสดุอุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
วิ จัยครั้ ง น้ี  คื อนั กศึ กษาพยาบาลศาสตร์ ชั้ นปี ที่  3 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ จ านวน 52 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง 
  งานวิจัยเรื่องน้ีใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดย

อ้างอิงการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน ดังตาราง
ที่ 3.1 และได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 44 คน 

เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

วิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน  
ตอนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ รายได้
ครอบครัว อาชีพผู้ปกครอง แหล่งรายได้ ผลการเรียน
ปัจจุบัน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมเอ้ือ
อาทรของนักศึกษาพยาบาลต่อผู้ป่วยเป็นแบบ ประเมินค่า 
(Rating Scale) 4 ระดับ ซ่ึงผู้ วิจัยได้ประยุกต์ใช้
แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบ เอ้ืออาทรของ 
พยาบาลของ (ยี่สุ่น ใจดี, 2540, 84-85) 
เกณฑ์การให้คะแนนในค าถามเก่ียวกับความถี่ในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการเอ้ืออาทรของพยาบาล  มีดังน้ี  
 เป็นประจ า ให้   4  คะแนน 

บ่อยครั้ง  ให้   3  คะแนน 
นานๆครั้ง   ให้   2  คะแนน 

 ไม่เคย    ให้   1  คะแนน 
เกณฑ์การแปลความหมายในค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างเอ้ืออาทร มีดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.26 – 4.00 แสดงว่า  มี
พฤติกรรมเอ้ืออาทรเป็นประจ า  
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.76 – 2.50 แสดงว่า มี
พฤติกรรมเอ้ืออาทรนานๆครั้ง   

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.75 แสดงว่า ไม่มี
พฤติกรรมเอ้ืออาทร  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบเอ้ืออาทรของนักศึกษา
พยาบาลด้วยตนเอง  

2 ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมโดยแจ้งให้นักศึกษา
ทราบ เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยในครั้งน้ี  

3 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจก
แบบสอบถาม อ่านแบบสอบถาม ให้ฟังและเปิดโอกาสให้
ซักถามข้อสงสัย  

4 น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล  

5 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลกาศึกษาตามวิธี
ทางสถิติต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใน
การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
   1. วิ เคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของพยาบาล
โ ร งพ ย าบ าล ศ รี ส ะ เ ก ษ โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ า  
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 
   2. วิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบเอ้ือ
อาทรของพยาบาลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics)  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 
 
4. ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 96.2 มีอายุอยู่ในช่วง 20 - 
22 ปี จ านวน  มากที่สุดร้อยละ 96.2 รายได้ครอบครัว
ต่อเดือนอยู่ที่ 5000 – 10,000 บาท /เดือนมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 44.2 อาชีพผู้ปกครองเกษตรกร/การประมง
ร้อยละ 57.7 แหล่งรายได้ของนักศึกษาส่วนมากมาจาก 
การกู้ กรอ จ านวนร้อยละ 57.7 เกรดเฉลี่ยของนักศึกษา
อยู่ระหว่าง 3.01– 3.50 มากที่สุดร้อยละ 71.2 รองลงมา 
เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00 ร้อยละ 15   

2. พฤติกรรมการดูแลอย่างเ อ้ืออาทรของ
นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล ชั้ น ปี ที่  3 โ ด ย ร ว ม 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรตามการรับรู้ของตนเองของนักศึกษาพยาบาลโดยรวม  

พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร ค่า เฉลี่
ย 

ระดับ 

ค่านิยมที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืน 3.60 ดีมาก 
การสร้างศรัทธาและความหวัง 3.53 ดีมาก 
ไวต่อความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 3.60 ดีมาก 
การสร้างสัมพันธภาพ 3.75 ดีมาก 
การยอมรับการแสดงออกที่ดีและไม่ดี   3.61 ดีมาก 
การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 3.67 ดีมาก 
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 3.48 ดีมาก 
การประคับประคองจิตใจ 3.57 ดีมาก 
การช่วยเหลือตามต้องการ 3.59 ดีมาก 
การเสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ 3.50 ดีมาก 
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนพฤติกรรมการดูแล

เอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาลโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ใน
ระดับสูง และเม่ือ พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านการสร้าง
สัมพันธภาพช่วยเหลือไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3.75 
รองลงมาคือด้านการใช้ระเบียบ วิธีการทางวิทยาศาสตร์มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3.48 

3. พฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3 รายด้าน   

พฤติกรรมที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย
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ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสร้างการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย 

 
จากตารางที่ 2 นักศึกษาให้ความส าคัญกับ

พฤติกรรมด้านน้ี เห็นได้จากองค์ประกอบที่อยู่ในระดับดี
มากมีถึง 5 ข้อ จาก 5 ข้อ คือให้การเรียกชื่อผู้ป่วยด้วยค า
สุภาพและให้เกียรติ สนทนากับผู้ป่วยโดยไม่แสดงอาการ
เบื่อหน่ายร าคาญและใช้น้ าเสียงที่นุ่มนวลในการ สนทนา
กับผู้ป่วย แสดงความเต็มใจเม่ือช่วยเหลือผู้ป่วย พูด

ทักทายผู้ป่วยก่อน ในจ านวนน้ีข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ การเรียกชื่อผู้ป่วย ด้วยค าสุภาพและให้เกียรติ 
ค่าเฉลี่ย 3.78 รองลงมาคือสนทนากับผู้ป่วยโดยไม่แสดง
อาการเบื่อหน่ายร าคาญและแสดงความเต็มใจเม่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 
พฤติกรรมที่ 2 การสร้างความศรัทธาและความหวัง 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในปัจจัยการสร้างความศรัทธาและความหวัง   

ข้อ 
 

องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1 ให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ 3.50 ดีมาก 
2 ช่วยอธิบายผู้ป่วยให้มีความเข้าใจกับโรคและอาการเจ็บป่วย 3.51 ดีมาก 
3 ปลอบโยนเม่ือผู้ป่วยรู้สึกท้อแท้หมดหวัง 3.57 ดีมาก 

จากตารางที่ 3 นักศึกษาประเมินพฤติกรรมของ
ตนเองในระดับดีมากทุกข้อ คือ ให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของแพทย์ ช่วย อธิบายผู้ป่วยให้มีความเข้าใจ
กับโรคและอาการเจ็บป่วยและปลอบโยนเม่ือผู้ป่วยรู้สึก
ท้อแท้หมดหวัง ในจ านวนน้ีข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมาก ที่สุด

คือ ปลอบโยนเม่ือผู้ป่วยรู้สึกท้อแท้หมดหวัง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57 รองลงมาคือ ช่วยอธิบายผู้ป่วยให้มีความ
เข้าใจกับโรคและอาการ เจ็บป่วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 
พฤติกรรมที่ 3 การเสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ  

 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในการเสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ  

ข้อ 
 

องค์ประกอบ   ระดับ 

1 ชมเชยเม่ือผู้ป่วยปฏิบัติตัวถูกต้อง 3.50 ดีมาก 
 2 คอยเป็นก าลังใจและช่วยเหลือผู้ป่วยเม่ือมีเหตุการณ์ไม่พึง 

ประสงค์เกิดขึ้น 
3.50 ดีมาก 

 3 สนทนากับผู้ป่วยด้วยความเชื่อม่ันในตนเอง 3.50 ดีมาก 
จากตารางที่ 4 นักศึกษาประเมินพฤติกรรมของ

ตนเองในระดับดีมากทุกข้อ คือ ชมเชยเม่ือผู้ป่วยปฏิบัติ
ตัวถูกต้อง คอยเป็น ก าลังใจและช่วยเหลือผู้ป่วยเม่ือมี

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นและสนทนากับผู้ป่วยด้วย
ความเชื่อม่ันในตนเองในจ านวนน้ีทุกข้อมีคะแนน เฉลี่ย
เท่ากันคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 

พฤติกรรมที่ 4 ไวต่อความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน
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ข้อ 
 

องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1 เรียกชื่อผู้ป่วยด้วยค าสุภาพและให้เกียรติ 3.78 ดีมาก 

2 สนทนากับผู้ป่วยโดยไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายร าคาญ 3.76 ดีมาก 

3 ใช้น้ าเสียงที่นุ่มนวลในการสนทนากับผู้ป่วย 3.73 ดีมาก 
4 แสดงความเต็มใจเม่ือช่วยเหลือผู้ป่วย 3.76 ดีมาก 

5 พูดทักทายผู้ป่วยก่อน 3.71 ดีมาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในปัจจัยการไวต่อความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน   
ข้อ 
 

องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1 การช่วยเหลือที่นุ่มนวลและทันเวลา 3.59 ดีมาก 
2 เข้าใจและรับรู้อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย 3.46 ดีมาก 
3 รู้อารมณ์และความรู้สึกร่วมกับผู้ป่วย 3.44 ดีมาก 
4 ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็วเม่ือผู้ป่วยเรียก 3.57 ดีมาก 
5 แนะน าตนเองก่อนให้บริการ 3.65 ดีมาก 
6 สนใจสอบถามอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอยู่เสมอ 3.61 ดีมาก 
7 ตั้งใจฟังผู้ป่วยขณะพูดคุยกัน 3.63 ดีมาก 
8 สัมผัสผู้ป่วยขณะให้การดูแล 3.71 ดีมาก 
9 ให้ความส าคัญกับปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย 3.71 ดีมาก 

จากตารางที่ 5 นักศึกษาประเมินพฤติกรรมของ
ตนเองในระดับดีมากทุกข้อคือ การช่วยเหลือที่นุ่มนวล
และทันเวลา เข้าใจและรับรู้อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ
ผู้ป่วย รู้อารมณ์และความรู้สึกร่วมกับผู้ป่วย ให้การ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วเม่ือผู้ป่วยเรียก แนะน าตนเอง
ก่อนให้บริการ สนใจสอบถามอาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ป่วยอยู่เสมอ ตั้งใจฟังผู้ป่วยขณะพูดคุยกัน สัมผัสผู้ป่วย

ขณะให้การดูแลและให้ความส าคัญกับปัญหาและ
อุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ในจ านวนน้ีข้อ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดสองข้อคือ สัมผัสผู้ป่วยขณะให้
การดูแล และให้ความส าคัญกับปัญหาและอุปสรรคที่
ขัดขวางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 
รองลงมาคือแนะน าตนเองก่อนให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65 

พฤติกรรมที่ 5 การยอมรับการแสดงออกที่ดีและไม่ดี   
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในปัจจัยการยอมรับการแสดงออกที่ดีและไม่ดี   

ข้อ 
 

องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1 ให้เวลาให้ผู้ป่วยเล่าระบายความรู้สึกของตนเอง 3.63 ดีมาก 
2 เข้าใจและยอมรับความรู้สึกที่ไม่ดีของผู้ป่วย 3.59 ดีมาก 
3 ไม่ต าหนิผู้ป่วยเม่ือผู้ป่วยแสดงอารมณ์ 3.63 ดีมาก 
4 ยอมให้ผู้ป่วยแสดงความรู้สึกที่ดีและไม่ดีเก่ียวกับปัญหาความ 

เจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล 
3.65 ดีมาก 

5 ช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับตนเองเม่ือมีความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้น 3.59 ดีมาก 
6 ช่วยเหลือผู้ป่วยเม่ือผู้ป่วยต้องการ 3.59 ดีมาก 

จากตารางที่ 6 นักศึกษาประเมินพฤติกรรมของ
ตนเองในระดับดีมากทุกข้อคือ ให้เวลาให้ผู้ป่วยเล่า
ระบายความรู้สึกของตนเอง เข้าใจและยอมรับความรู้สึก
ที่ไม่ดีของผู้ป่วย ไม่ต าหนิผู้ป่วยเม่ือผู้ป่วยแสดงอารมณ์ 
ยอมให้ผู้ป่วยแสดงความรู้สึกที่ดีและไม่ดีเก่ียวกับปัญหา
ความ เจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วย
ยอมรับตนเองเม่ือมีความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้น และช่วยเหลือ

ผู้ป่วยเม่ือผู้ป่วยต้องการ ในจ านวนน้ีข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุดคือยอมให้ผู้ป่วยแสดงความรู้สึกที่ดีและไม่ดี
เก่ียวกับปัญหาความ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 รองลงมาคือ 
ให้เวลาให้ผู้ป่วยเล่าระบายความรู้สึกของตนเองและไม่
ต าหนิผู้ป่วยเม่ือผู้ป่วยแสดงอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.63 

พฤติกรรมที่ 6 การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในปัจจัยการใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ข้อ 
 

องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1 ตอบปัญหาตรงตามความต้องการของผู้ป่วย 3.65 ดีมาก 
2 ซักถามข้อมูลการเจ็บป่วยจากผู้ป่วยและญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย 3.69 ดีมาก 
3 สามารถให้ข้อมูลและอธิบายความผิดปกติที่เกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยได้ 3.51 ดีมาก 
4 ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่วางไว้ 3.59 ดีมาก 
5 ประเมินการปฏิบัติการพยาบาล 3.73 ดีมาก 
6 ให้การพยาบาลถูกต้องตามเทคนิค 3.80 ดีมาก 
7 สรุปข้อมูลและบอกเหตุผลการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วย 3.73 ดีมาก 

จากตารางที่ 7 นักศึกษาประเมินพฤติกรรมของ
ตนเองในระดับดีมากทุกข้อคือ ตอบปัญหาตรงตามความ
ต้องการของผู้ป่วย ซักถามข้อมูลการเจ็บป่วยจากผู้ป่วย
และญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย สามารถให้ข้อมูลและอธิบาย
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยได้ปฏิบัติการพยาบาลตาม
แผนที่วางไว้ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลให้การ
พยาบาลถูกต้องตามเทคนิค และสรุปข้อมูลและบอก
เหตุผลการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วย ในจ านวนน้ีข้อที่ มี

คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือให้การพยาบาลถูกต้องตาม
เทคนิค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 รองลงมาคือประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาลและสรุปข้อมูลและบอกเหตุผลการ
ตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
พฤติกรรมที่ 7 ค่านิยมที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืน 
 

 
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในปัจจัยค่านิยมที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืน 

ข้อ 
 

องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1 ให้เวลาพูดคุยกับผู้ป่วยจนผู้ป่วยเกิดความเข้าใจ 3.44 ดีมาก 
2 ตอบปัญหาผู้ป่วยไม่คลุมเครือ 3.82 ดีมาก 
3 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได้ 3.55 ดีมาก 

จากตารางที่ 8 นักศึกษาประเมินพฤติกรรมของ
ตนเองในระดับดีมากทุกข้อคือ ให้เวลาพูดคุยกับผู้ป่วยจน
ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจ ตอบปัญหาผู้ป่วยไม่คลุมเครือ และ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได้  ในจ านวนน้ี

ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ตอบปัญหาผู้ป่วยไม่
คลุมเครือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 รองลงมาคือให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55  

พฤติกรรมที่ 8 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  
 
ตารางที่ 9  แสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในปัจจัย การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  

ข้อ 
 

องค์ประกอบ ค่าเฉลี่
ย 

ระดับ 

 1 ช่วยให้คู่สมรสหรือญาติของผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย 3.48 ดีมาก 
จากตารางที่ 9 นักศึกษาประเมินพฤติกรรมของ

ตนเองในระดับดีมากคือ ช่วยให้คู่สมรสหรือญาติของ
ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรม การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  

พฤติกรรมที่ 9 การประคับประคองจิตใจ    
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในปัจจัยค่าการประคับประคองจิตใจ   
ข้อ 
 

องค์ประกอบ ค่ า เ ฉลี่
ย 

ระดับ 

1 เอาใจใส่และดุแลสิ่งที่เป็นความปลอดภัยของผู้ป่วย 3.59 ดีมาก 
2 ดูแลจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ไม่มีกลิ่น 3.67 ดีมาก 
3 ตรวจสอบร่วมกับผู้ป่วยว่ายังขาดอะไรบ้าง 3.57 ดีมาก 
4 ช่วยให้ผู้ป่วยม่ันใจว่าได้รับการรักษาที่เป็นประโยชน์ 3.61 ดีมาก 

5 ส่งเสริมกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น อ่านหนังสือ 3.45 ดีมาก 
จากตารางที่ 10 นักศึกษาประเมินพฤติกรรมของตนเอง
ในระดับดีมากทุกข้อคือ เอาใจใส่และดุแลสิ่งที่เป็นความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย ดูแลจัดสิ่ งแวดล้อมให้สะอาด 
สวยงาม ไม่มีกลิ่น ตรวจสอบร่วมกับผู้ป่วยว่ายังข าด
อะไรบ้าง ช่วยให้ผู้ป่วยม่ันใจว่าได้รับการรักษาที่ เป็น
ประโยชน์ และส่งเสริมกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น 

อ่านหนังสือในจ านวนน้ีข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ดูแลจัดสิ่งแวดล้อมให้ สะอาด สวยงาม ไม่มีกลิ่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 รองลงมาคือช่วยให้ผู้ป่วยม่ันใจว่า
ได้รับการรักษาที่เป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61
พฤติกรรมที่ 10 การช่วยเหลือผู้ป่วยตามต้องการ  

ตารางที่ 11  แสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในปัจจัยค่าการช่วยเหลือผู้ป่วยตามต้องการ 
ข้อ 
 

องค์ประกอบ ค่ า เ ฉลี่
ย 

ระดับ 

1 ดูแลให้ได้รับสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น อาบน้ า,อาหารและอากาศ 3.53 ดีมาก 
2 ช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนการประกอบกิจประจ าวันหรืองานอาชีพ 3.50 ดีมาก 
3 สนับสนุนผู้ป่วยให้ประกอบกิจกรรมตามความสามารถ โดยไม่ขัดต่อโรค 3.75 ดีมาก 

  
จากตารางที่ 11 นักศึกษาประเมินพฤติกรรม

ของตนเองในระดับดีมากทุกข้อคือ ดูแลให้ได้รับสิ่งจ าเป็น
ในการด ารงชี วิต  เช่น อาบ น้ า ,อาหารและอากาศ 
ช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนการประกอบกิจประจ าวัน
หรืองานอาชีพ และสนับสนุนผู้ป่วยให้ประกอบกิจกรรม
ตามความสามารถโดยไม่ขัดต่อโรคจ านวนน้ีข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดคือ สนับสนุนผู้ป่วยให้ประกอบกิจกรรม

ตามความสามารถโดยไม่ขัดต่อโรค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.75 รองลงมาคือ ดูแลให้ได้รับสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
เช่น อาบน้ า,อาหารและอากาศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 
4.เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแล
อย่างเ อ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  3 ปี
การศึกษา 2559 

 
ตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลอย่างเอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาลระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชาย 

 
พฤติกรรมของการดูแลอย่างเอื้ออาทร 

เพศหญิง เพศชาย 
ค่าเฉลี่ย ระดับ  ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.การสร้างสัมพันธภาพ 3.75 ดีมาก 3.70 ดีมาก 
2.การสร้างศรัทธาและความหวัง 3.52 ดีมาก 3.83 ดีมาก 
3.การเสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ 3.48 ดีมาก 3.83 ดีมาก 
4.ไวต่อความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 3.58 ดีมาก 3.88 ดีมาก 
5.การยอมรับการแสดงออกที่ดีและไม่ดี   3.61 ดีมาก 3.91 ดีมาก 
6.การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 3.66 ดีมาก 4.00 ดีมาก 
7.ค่านิยมที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืน 3.59 ดีมาก 4.00 ดีมาก 
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พฤติกรรมของการดูแลอย่างเอื้ออาทร 

เพศหญิง เพศชาย 
ค่าเฉลี่ย ระดับ  ค่าเฉลี่ย ระดับ 

8.การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 3.46 ดีมาก 4.00 ดีมาก 
9.การประคับประคองจิตใจ 3.56 ดีมาก 3.90 ดีมาก 
10.การช่วยเหลือตามต้องการ 3.58 ดีมาก 4.00 ดีมาก 

จากตารางที่ 12 พบว่าในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการดูแลอย่างเ อ้ืออาทรของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3 เพศชายและเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยที่
ดีมาก แต่เม่ือพิจารณาพฤติกรรมเป็นราย 

ด้านพบว่า นักศึกษาเพศชายมีพฤติกรรมการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างเอ้ืออาทร จ านวน 9 ด้านคือ การสร้าง
ศรัทธาและความหวัง การเสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ ไว

ต่อความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืน การยอมรับการ
แสดงออกที่ดี และไ ม่ดี  การใช้ร ะเบียบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ค่านิยมที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืน การ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การ ประคับประคอง
จิตใจ และการช่วยเหลือตามต้องการ นักศึกษาเพศหญิงมี
พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยอย่างเอ้ืออาทร 1 ด้านคือ การ
สร้าง สัมพันธภาพ 

 
ตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลอย่างเอ้ืออาทรของนักศึกษาจ าแนกตามอายุ 

     
พฤติกรรมของการดูแลอย่างเอื้ออาทร 

20-22 ปี 23-25 ปี 
ค่าเฉลี่ย ระดับ  ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.การสร้างสัมพันธภาพ 3.74 ดีมาก 4.00 ดีมาก 
2.การสร้างศรัทธาและความหวัง 3.51 ดีมาก 4.00 ดีมาก 
3.การเสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ 3.49 ดีมาก 3.66 ดีมาก 
4.ไวต่อความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 3.59 ดีมาก 3.83 ดีมาก 
5.การยอมรับการแสดงออกที่ดีและไม่ดี   3.61 ดีมาก 3.75 ดีมาก 
6.การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 3.66 ดีมาก 3.92 ดีมาก 
7.ค่านิยมที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืน 3.61 ดีมาก 3.50 ดีมาก 
8.การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 3.48 ดีมาก 3.50 ดีมาก 
9.การประคับประคองจิตใจ 3.56 ดีมาก 4.00 ดีมาก 
10.การช่วยเหลือตามต้องการ 3.59 ดีมาก 3.66 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 13 พบว่าในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย

ของพฤติกรรมการดูแลอย่างเ อ้ืออาทรของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่จ าแนกตามอายุมีคะแนนเฉลี่ยที่ดี
มาก แต่เ ม่ือพิจารณาพฤติกรรมเป็นรายด้านพบว่า 

นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 20-22ปี มีพฤติกรรมการดูแล
ผู้ป่วยอย่างเอ้ืออาทรสูงกว่า นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง23-
25ปี หน่ึงข้อคือ ค่านิยมที่ เห็นแก่ประโยชน์ของผู้ อ่ืน 

ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลอย่างเอ้ืออาทรของนักศึกษาจ าแนกตามรายได้ครอบครัว 
พฤติกรรมของการดูอย่างเอื้ออาทร รายได้ต่ า

กว่า 
5,000/
เดือน 

ระดับ 5,000-
10,000/ 
เดือน 

ระดับ 10000-
15000 
/เดือน 

ระดับ 15,00
1บาท
ขึ้นไป 

ระดับ 

1.การสร้างสัมพันธภาพ 3.80 ดีมาก 3.80 ดีมาก 3.63 ดีมาก 3.75 ดีมาก 
2.การสร้างศรัทธาและความหวัง 3.45  ดีมาก 3.65 ดีมาก 3.41 ดีมาก 3.44 ดีมาก 
3.การเสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ 3.45 ดีมาก 3.63 ดีมาก 3.41 ดีมาก 3.29 ดีมาก 
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4.ไวต่อความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อ่ืน 

3.66  ดีมาก 3.56 ดีมาก 3.62 ดีมาก 3.60 ดีมาก 

5.การยอมรับการแสดงออกที่ดีและ
ไม่ดี   

3.81  ดีมาก 3.58 ดีมาก 3.59 ดีมาก 3.55 ดีมาก 

6.ก า ร ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์ 

3.78  ดีมาก 3.62 ดีมาก 3.70 ดีมาก 3.66 ดีมาก 

7.ค่านิยมที่ เห็นแก่ประโยชน์ของ
ผู้อ่ืน 

3.66 ดีมาก 3.33 ดีมาก 3.25 ดีมาก 3.40 ดีมาก 

8.การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล 

3.12 ด ี 3.56 ดีมาก 3.50 ดีมาก 3.55 ดีมาก 

9.การประคับประคองจิตใจ 3.60 ดีมาก 3.59 ดีมาก 3.56 ดีมาก 3.53 ดีมาก 
10.การช่วยเหลือตามต้องการ 3.58 ดีมาก 3.50 ดีมาก 3.66 ดีมาก 3.74 ดีมาก 

จากตารางที่  14 พบว่านักศึกษาที่ มีรายได้
ครอบครัวต่ ากว่า 5,000/เดือน มีพฤติกรรมเอ้ืออาทรต่อ
ผู้ป่วยคะแนนเฉลี่ยที่ดีมาก คือ การสร้างสัมพันธภาพ       
ไวต่อความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืน การยอมรับการ
แสดงออกที่ ดี และไม่ดี  การใช้ ระเบี ยบวิ ธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ค่านิยมที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้ อ่ืน การ
ประคับประคองจิตใจ ส่วนนักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวอยู่
ระหว่าง 5,000-10,000/เดือน มีพฤติกรรมการดูผู้ป่วยด้วย

ความเอ้ืออาทรอยู่ 4  
ด้าน คือ การสร้างสัมพันธภาพ การสร้างศรัทธา

และความหวัง การเสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ การสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ส่วนนักศึกษาที่ มีรายได้
ครอบครัวมากกว่า 15,001 ขึ้นไปมีพฤติกรรมการดูแล
ผู้ป่วยอย่างเ อ้ืออาทรหน่ึงด้าน คือการช่วยเหลือตาม
ต้องการ 

 
ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลอย่างเอ้ืออาทรของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพผู้ปกครอง 

พฤติกรรมของการดูแล
อย่างเอื้ออาทร 

รับราชการ/
พนักงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ 

ระดับ เกษตรกร
/ประมง 

ระดับ รับจ้าง
ทั่วไป 

ระดับ ค้าขาย ระดับ อื่นๆ ระดับ 

1.การสร้างสัมพันธภาพ 3.66 ดีมาก 3.80 ดีมาก 3.67 ดีมาก 3.72 ดีมาก 3.60 
 

ดีมาก 

2.การสร้างศรัทธาและ
ความหวัง 

3.66 ดีมาก 3.53 ดีมาก 3.37 ดีมาก 3.66 ดีมาก 3.44 ดีมาก 

3.การเสริมสร้างพลังจิต
วิญญาณ 

3.44 ดีมาก 3.55 ดีมาก 3.41 ดีมาก 3.33 ดีมาก 3.66 
 

ดีมาก 

4.ไวต่อความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

3.70 ดีมาก 3.59 ดีมาก 3.61 ดีมาก 3.59 ดีมาก 3.51 
 

ดีมาก 

5.การยอมรับการ
แสดงออกที่ดีและไม่ด ี

3.77 
 

ดีมาก 3.61 ดีมาก 3.58 ดีมาก 3.56 ดีมาก 3.77 
 

ดีมาก 

6.การใช้ระเบียบวิธีการ
ทางวทิยาศาสตร ์

3.66 ดีมาก 3.69 ดีมาก 3.51 ดีมาก 3.76 ดีมาก 3.66 ดีมาก 

7.ค่านิยมที่เห็นแก่
ประโยชน์ของผู้อ่ืน 

3.88 ดีมาก 3.47 ดีมาก 3.41 ดีมาก 3.20 ดี 3.55 ดีมาก 

8.การสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล 

4.00 ด ี 3.50 ดีมาก 3.25 ดี 3.50 ดีมาก 3.33 ดีมาก 

9.การประคับประคอง
จิตใจ 

3.86 ดีมาก 3.55 ดีมาก 3.25 ดี 3.57 ดีมาก 3.66 ดีมาก 

10.การช่วยเหลือตาม
ต้องการ 

4.00 ดีมาก 3.55 ดีมาก 3.45 ดีมาก 3.62 ดีมาก 3.88 ดีมาก 
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จากตารางที่ 15 พบว่านักศึกษาที่ผู้ปกครองมร
อาชีพ รับราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรม
เอ้ืออาทรมากที่สุด 7 ด้าน คือ การสร้างศรัทธาและ
ความหวัง ไวต่อความรู้สึกของตนเองและ ผู้อ่ืน การยอมรับ
การแสดงออกที่ดีและไม่ดี ค่านิยมที่เห็นแก่ประโยชน์ของ
ผู้ อ่ื น  ก ารสร้ า งสั มพั นธภาพระห ว่ างบุ คคล การ

ประคับประคองจิตใจ และการช่วยเหลือตามต้องการ ส่วน
นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกร/ประมง มีพฤติกรรม
เอ้ืออาทร 2 ด้านคือ การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ระเบียบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ อาชีพอ่ืนๆ 2 ด้าน คือ การ
เสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ การยอมรับการแสดงออกที่ดี
และไม่ดี ค้าขาย1ด้านการสร้างศรัทธาและความหวังอาชีพ 

 
ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลอย่างเอ้ืออาทรของนักศึกษาจ าแนกตามแหล่งรายได้

พฤติกรรมของการดูแลอย่างเอ้ืออาทร กู้ กรอ ระดับ จากผู้ 
ปกครอง 

ระดับ หารายได้ 
ด้วยตนเอง 

ระดับ ได้รับทุน ระดับ 

1.การสร้างสัมพันธภาพ 3.69 ดีมาก 3.84 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.60 ดีมาก 

2.การสร้างศรัทธาและความหวัง 3.47 ดีมาก 3.61 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.00 ดี 

3.การเสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ 3.54 ดีมาก 3.48 ดีมาก 3.33 ดีมาก 2.66 ดี 

4.ไวต่อความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 3.53 ดีมาก 3.68 ดีมาก 3.66 ดีมาก 3.77 ดีมาก 

5.การยอมรับการแสดงออกที่ดีและไม่ดี   3.60 ดีมาก 3.65 ดีมาก 3.50 ดีมาก 3.33 ดีมาก 

6.การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 3.58 ดีมาก 3.80 ดีมาก 3.85 ดีมาก 3.71 ดีมาก 

7.ค่านิยมท่ีเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น 3.75 ดีมาก 3.43 ดีมาก 3.00 ดี 3.33 ดี 

8.การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 3.53 ดีมาก 3.45 ดีมาก 3.00 ดี 3.00 ดี 

9.การประคับประคองจิตใจ 3.53 ดีมาก 3.62 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.60 ดีมาก 

10.การช่วยเหลือตามต้องการ 3.53 ดีมาก 3.73 ดีมาก 3.66 ดีมาก 2.66 ดี 

จากตารางที่ 16 พบว่านักศึกษาที่ มีแหล่ง
รายได้จากการหารายได้ด้วยตนเอง มีพฤติกรรมมากที่สุด 
4ด้าน คือ การสร้างสัมพันธภาพ การสร้างศรัทธาและ
ความหวัง การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
การประคับประคองจิตใจ ล าดับรองลงมาคือนักศึกษาที่มี
แหล่งรายได้จากการกู้ กรอ มีพฤติกรรมเอ้ืออาทร 3 ด้าน 
การเสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ ค่านิยมที่เห็นแก่ประโยชน์

ของผู้อ่ืน และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และ
นักศึกษาที่มีแหล่งรายได้จากผู้ปกครองมีพฤติกรรมเอ้ือ
อาทร 2 ด้าน การยอมรับการแสดงออกที่ดีและไม่ดี การ
ช่วยเหลือตามต้องการ และนักศึกษาที่มีแหล่งรายได้จาก
การได้รับทุน 1 ด้านคือ ไวต่อความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อ่ืน  
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ตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลอย่างเอ้ืออาทรของนักศึกษาจ าแนกตามผลการเรียน 
 
พฤติกรรมของการดูแลอย่างเอื้ออาทร 

2.51 – 
3.00 

ระดับ 3.01 – 
3.50 

ระดับ 3.51 – 
4.00 

ระดับ 

1.การสร้างสัมพันธภาพ 3.92 ดีมาก 3.70 ดีมาก 3.80 ดีมาก 
2.การสร้างศรัทธาและความหวัง 3.54 ดีมาก 3.60 ดีมาก 3.14 ด ี
3.การเสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ 3.41 ดีมาก 3.56 ดีมาก 3.23 ด ี
4.ไวต่อความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 3.62 ดีมาก 3.61 ดีมาก 3.49 ดีมาก 
5.การยอมรับการแสดงออกที่ดีและไม่ดี   3.75 ดีมาก 3.59 ดีมาก 3.61 ดีมาก 
6.การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 3.80 ดีมาก 3.64 ดีมาก 3.69 ดีมาก 
7.ค่านิยมที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืน 3.50 ดีมาก 3.64 ดีมาก 3.52 ดีมาก 
8.การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 3.25 ด ี 3.54 ดีมาก 3.42 ดีมาก 
9.การประคับประคองจิตใจ 3.60 ดีมาก 3.59 ดีมาก 3.47 ดีมาก 
10.การช่วยเหลือตามต้องการ 3.79 ดีมาก 3.56 ดีมาก 3.52 ดีมาก 

จากตารางที่ 17 พบว่านักศึกษาที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดคือ นักศึกษาที่มีผลการเรียนระหว่าง 2.51 
– 3.00 มีพฤติกรรมเอ้ืออาทรคะแนนสูงสุด 6 ด้านคือ 
การสร้างสัมพันธภาพ  ไวต่อความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อ่ืน การยอมรับการแสดงออกที่ดีและไม่ดี และการใช้
ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์การประคับประคองจิตใจ 
และการช่วยเหลือตามต้องการ รองลงมาคือนักศึกษาที่มี
คะแนนระหว่าง 3.01 – 3.50 มีพฤติกรรมเอ้ืออาทรอยู่ใน
คะแนนสูงสุด 4 ด้าน คือ การสร้างศรัทธาและความหวัง 
การเสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ ค่านิยมที่เห็นแก่ประโยชน์
ของผู้อ่ืน และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
 
5. สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะ  

สรุปผล 
การวิจัยเรื่อง“พฤติกรมการดูแลผู้ป่วยด้วย

ความเอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ” การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรของนักศึกษา 
พยาบาลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรี
สะเกษ ตามการรับรู้ของนักศึกษา สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1 ข้อมูลทั่วไปของการศึกษา ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 96.2 มี
อายุอยู่ในช่วง 20 - 22 ปี จ านวน  มากที่สุดร้อยละ 96.2 
รายได้ครอบครัวต่อเดือนอยู่ที่ 5000–10,000บาท/เดือน
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.2อาชีพผู้ปกครองเกษตรกร/
การประมงร้อยละ 57.7 แหล่งรายได้ของนักศึกษา
ส่วนมากมาจาก การกู้ กรอ จ านวนร้อยละ 57.7 เกรด

เฉลี่ยของนักศึกษาอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50 มากที่สุดร้อย
ละ 71.2 รองลงมา เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00 
ร้อยละ 15. 

2 แบบสอบถามพฤติกรรมเอ้ืออาทรของ
นักศึกษาพยาบาลต่อผู้ป่วยตามการรับรู้ของตนเองได้แก่ 
ด้าน ค่านิยมที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืน การสร้างศรัทธา
และความหวัง ไวต่อความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การ
สร้างสัมพันธภาพ การยอมรับการแสดงออกที่ดีและไม่ดี 
การใช้ระเบียบวิ ธีการทางวิทยาศาสตร์  การสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การประคับประคองจิตใจ 
การช่วยเหลือตามต้องการการเสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ 
อยู่ในระดับดีมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้สูงสุดใน
ด้านการการสร้างสัมพันธภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.75ปัจจัย
ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้คะแนนของพฤติกรรม
ด้านน้ีสูงได้แก่  เรียกชื่อผู้ป่วยด้วยค าสุภาพและให้เกียรติ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.78สนทนากับผู้ป่วยโดยไม่แสดงอาการ
เบื่อหน่ายร าคาญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.76 ใช้น้ าเสียงที่
นุ่มนวลในการสนทนากับผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.73 
แสดงความเต็มใจเม่ือช่วยเหลือผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.76 พูดทักทายผู้ป่วยก่อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 ปัจจัย
ดังกล่าวน้ีอยู่ในระดับดีมากทุกข้อ พฤติกรรมการดูแล
อย่างเอ้ืออาทรที่มีคะแนนเฉลี่ย ล าดับรองลงมาคือด้าน 
การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.67 ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ ที่ท าให้คะแนน
เฉลี่ยของพฤติกรรมด้านน้ีสูงได้แก่ ตอบปัญหาตรงตาม
ความต้องการของผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.65 ซักถาม
ข้อมูลการเจ็บป่วยจากผู้ป่วยและญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย  
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มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6 
สามารถให้ข้อมูลและอธิบายความผิดปกติที่

เกิดขึ้น แก่ผู้ป่วยได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.51 ปฏิบัติการ
พยาบาลตามแผนที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.59 ประเมิน
การปฏิบัติการ พยาบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 ให้การ
พยาบาลถูกต้องตามเทคนิค มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 และ
สรุปข้อมูลและบอก เหตุผลการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วย       
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 ปัจจัยดังกล่าวน้ีอยู่ในระดับดีมาก 
ทุกข้อ พฤติกรรมการ ดูแลอย่างเอ้ืออาทรที่มีค่าเฉลี่ยการ
รับรู้ต่ าสุดคือ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล         
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.48 ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่ท าให้
พฤติกรรมด้านน้ีมีคะแนนน้อยได้แก่ ช่วยให้คู่สมรสหรือ
ญาติของผู้ป่วยมี ส่วนร่วมในกิจกรรมการปฏิบัติตัวของ
ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.48 ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวน้ี อยู่ใน
ระดับดีมาก  
 
6. อภิปรายผล 

จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลอย่างเ อ้ือ
อาทรของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ตามการรับรู้ของ
ตนเอง ได้มีประเด็นของที่ค้นพบ และขอน ามาอภิปราย 
ดังน้ี พฤติกรรมการดูแลเอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาล
อยู่ในระดับสูงจากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลเอ้ือ
อาทรของนักศึกษาพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซ่ึง
แสดงว่านักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลเอ้ืออาทร
ของนักศึกษาพยาบาลอยู่ ในระดับสูง ทั้งหมดน้ีอาจจะ
อธิบายได้ว่า นักศึกษาพยาบาลได้รับการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในปี 1 และ ปี 2 ท าให้เกิด
การปลูกฝังจิตส านึกเก่ียวกับพฤติกรรมเอ้ืออาทรต่อเพื่อน
มนุษย์ และการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจจึงท า
ให้เกิดการตระหนักเก่ียวกับการดูแลเอ้ืออาทรที่ชัดเจน
สอดคล้องกับทฤษฎีการดูแลเอ้ืออาทรมนุษย์โดยชั้นปีที่ 2 
และนักศึกษาได้ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ การบริการ
หัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ และวิชา ศาสตร์และทฤษฏี
ทางการพยาบาลที่มีการบูรณาการวิชามาให้นักศึกษา
พยาบาลรู้ จักมองชีวิต เข้าใจวิถี ชี วิตเข้าใจในความ
แตกต่างระหว่างบุคลและได้รับการพัฒนาแนวคิดการ
ดูแลเอ้ืออาทรจากการศึกษาในวิชา ศาสตร์และทฤษฏี
ทางการพยาบาล ที่เน้นการปฏิบัติการพยาบาลด้วยความ
เอ้ืออาทร ท าให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์เกิดการเรียนรู้
และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลได้ ประกอบกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลที่เน้น
เรื่องคุณธรรมเป็นวิชาบังคับ โดยมีการสอดแทรก
จริยธรรมทางการพยาบาลซ่ึงประกอบด้วยความรัก ความ

เมตตาความเอ้ืออาทรเข้าไปในหลักสูตร (อ้างอิงใน พิม
พรรณ รัตนโกมล, 2553, 53) ซ่ึงความเอ้ืออาทรเป็น
มโนมติหลักในการเรียนการสอนทางการพยาบ าล
นักศึกษาพยาบาลอาจซึมซับมโนมติเหล่าน้ี เข้าไปส่งผล
ให้นักศึกษามีพฤติกรรมในการดูแลเอ้ืออาทรอยู่ระดับสูง
นอกจากน้ีอาจเป็นไปได้ว่าตอนที่นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ในหอผู้ป่วยซ่ึงมีอาจารย์นิเทศเป็นผู้สอน 
อาจารย์นิเทศได้สอดแทรกการดูแลผู้ป่วยอย่างเอ้ืออาทร 
คุณธรรมและจริ ยธรรม ให้ กับนึกศึกษา นักศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญและนักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้
วิธีการปฏิบัติหรือวิธีการดูแลเอ้ืออาทรอยู่ตลอดเวลา จาก
อาจารย์พยาบาลและพยาบาลรุ่นพี่ที่คลินิก จึงเกิดผลให้
นักศึกษาพยาบาล มีพฤติกรรมการดูแลเอ้ืออาทรสูง
สอดคล้องกับค ากล่าวของ Watson (1999 ) (อ้างอิงใน 
พิมพรรณ รัตนโกมล และมณฑาทิพย์ สุรินทร์อาภรณ์, 
2553, 4) กล่าวว่า ศาสตร์และศิลปะในการกระท า เป็น
การแสดงความรู้สึกอย่างจริงใจระหว่างบุคคลและ
ผู้รับบริการ ซ่ึงต่างมีศักยภาพและได้รับผลประโยชน์
ร่วมกันในกระบวนการดูแลอย่างเอ้ืออาทรที่ผ่านการฝึก
ประสบการณ์ ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี อภิปรายผลได้
ดังน้ี ผลการศึกษาพฤติกรรมเอ้ืออาทรของนักศึกษา
พยาบาลที่มีต่อผู้ป่วยของด้าน ต่างๆโดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก และด้านที่ มีผลต่อพฤติกรรมเอ้ืออาทรมากที่สุด 
ได้แก่ ด้านการสร้าง สัมพันธภาพโดยรวมแล้วอยู่ในระดับ
ดีมาก ซ่ึ ง ไม่สอดคล้อง กับ พิมพรรณ รัตนโกมล 
(2553,42) ด้าน การสร้างสัมพันธภาพอยู่ในระดับดี ส่วน
ด้าน ค่านิยมที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืน การสร้างศรัทธา
และ  ความหวัง ไวต่อความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การ
สร้างสัมพันธภาพ การยอมรับการแสดงออกที่ดีและไม่ ดี 
การใช้ระเบียบวิ ธีการทางวิทยาศาสตร์  การสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การประคับประคองจิตใจการ
ช่วยเหลือตามต้องการ การเสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ อยู่
ในระดับดีเช่นกัน 

ด้านการสร้างการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย 
นักศึกษาให้ความส าคัญกับพฤติกรรมด้านน้ี เห็นได้จาก
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมากมีถึง5 ข้อจาก5 ข้อ ซ่ึงไม่
สอดคล้ อ ง กับ  พิมพรรณ  รัต น โ กมล  (2553,42) 
นักศึกษาประเมินพฤติกรรมของตนเองในระดับดีมาก
เพียงข้อเดียวจากทั้งหมด 4 ข้อ คือ มีสี หน้ายิ้มแย้ม 
พูดคุย สบตากับผู้รับบริการอย่างเป็นมิตรขณะให้การ
พยาบาลของตนเองในระดับดีมากซ่ึงไม่สอดคล้องกับ พิม
พรรณ รัตนโกมล (2553,42) นักศึกษาประเ มิน
พฤติกรรมของตนเองในระดับดีมากเพียงข้อเดียวคือ ให้
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ก าลังใจและพูดปลอบโยนเม่ือผู้รับบริการรู้สึกท้อแท้ ส่วน
ข้ออ่ืนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

ด้านการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในการเสริมสร้าง
พลังจิตวิญญาณ นักศึกษาประเมินพฤติกรรมของตนเอง
ในระดับดีมากทุกข้อซ่ึงไม่สอดคล้องกับ พิมพรรณ รัตน
โกมล (2553,42) นักศึกษาประเมินพฤติกรรมของ
ตนเองในระดับดีทุกข้อโดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
คือรับฟังและยอมให้ผู้รับบริการท าตามความเชื่อทาง
ศาสนาและความเชื่ อ อ่ืนที่ ไ ม่ขั ดต่ อการมีสุ ขภาพ 
รองลงมามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากคือ ใช้หลักการ
ทางศาสนา ในการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้รับบริการ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบ
เอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษด้านการ
ดูแลอย่างเ อ้ืออาทรในปัจจัยการไวต่อความรู้ สึกของ
ตนเองและผู้อ่ืนนักศึกษาประเมิน พฤติกรรมของตนเอง
ในระดับดีมากทุกข้อซ่ึงไม่สอดคล้องกับ พิมพรรณ รัตน
โกมล (2553,42) นักศึกษาประเ มินพฤติกรรมของ
ตนเองในระดับดีมาก 2 ข้อ จาก 4 ข้อ ข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดคือ กล่าว "ขอ โทษ" ผู้รับบริการทุกครั้ง
เม่ือให้การพยาบาลข้ามกาย เช่นเอ้ือมมือข้ามตัว ยืนค้ า
ศีรษะ 

ด้านการดูแลอย่างเ อ้ืออาทรในปัจจัยการ
ยอมรับการแสดงออกที่ดีและไม่ดี นักศึกษาประเมิน  
พฤติกรรมของตนเองในระดับดีมากทุกข้อซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับ พิมพรรณ รัตนโกมล (2553, 42) นักศึกษาประเมิน
พฤติกรรมของตนเองในระดับดีทุกข้อ  คือข้อสัมผัส
ผู้รับบริการอย่างนุ่มนวล โดยไม่  แสดงความรังเกียจและ
ข้อไม่แสดงอาการหงุดหงิด ไม่พึงพอใจ เม่ือผู้ป่วยมี
อารมณ์โกรธหรือมีท่าที  ก้าวร้าว หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ตามค าแนะน าได้ 
 ด้านการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในปัจจัยการใช้
ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษา ประเมิน
พฤติกรรมของตนเองในระดับดีมากทุกข้อซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับ พิมพรรณ รัตนโกมล (2553, 42) นักศึกษาประเมิน
พฤติกรรมของตนเองในระดับดีทุกข้อคือ ติดตามสังเกต
อาการเปลี่ยนแปลงของ ผู้รับบริการอย่าสม่ าเสมอ และ
ปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วยด้วยความรอบคอบ   

ด้านการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในปัจจัยค่านิยมที่
เห็นแก่ด้านการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในปัจจัยการสร้าง
ความศรัทธาและความหวัง นักศึกษาประเมินพฤติกรรม
ประโยชน์ของผู้ อ่ืน นักศึกษาประเมิน พฤติกรรมของ
ตนเองในระดับดีมากทุกข้อซ่ึงสอดคล้องกับ พิมพรรณ 

รัตนโกมล (2553, 42) นักศึกษาให้ความส าคัญกับ
พฤติกรรมด้านน้ี เห็นได้จากองค์ประกอบที่อยู่ในระดับดี
มากมีถึง 4 ข้อ จาก 6 ข้อ คือให้การดูแลช่วยเหลือ
ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจไม่แสดงท่าทีรังเกียจ ถามไถ่
อาการเจ็บป่วยและให้การช่วยเหลือผู้รับบริการอย่าง
สม่ าเสมอ สามารถรอได้เม่ือผู้ป่วยยังไม่พร้อมในการให้
การพยาบาล และขออนุญาตหรือบอกกล่าวผู้รับบริการ
ก่อนให้การพยาบาล ในจ านวนน้ีข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ให้การดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 
ไม่แสดงท่าทีรังเกียจ 
 ด้านพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในปัจจัย
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลนักศึกษาประเมิน
พฤติกรรมของตนเองในระดับดีมากซ่ึงไม่สอดคล้องกับ 
พิมพรรณ รัตนโกมล (2553, 42) นักศึกษาประเมิน
พฤติกรรมของตนเองในระดับดีมาก 1 ข้อ คือ เปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการได้ซักถามเก่ียวกับการเจ็บป่วยและการ
รักษาพยาบาล รองลงมามีคะแนนเฉลี่ยในระดับดี คือ 
อธิบายเหตุผลของการพยาบาลและให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตัวแก่ผู้รับบริการ หลังให้การพยาบาลทุกครั้ง  

ด้านพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในปัจจัย
ค่ าการป ระคับป ระคอง จิต ใจ นั กศึ กษาประ เ มิ น 
พฤติกรรมของตนเองในระดับดีมากทุกข้อซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับ พิมพรรณ รัตนโกมล (2553, 42) นักศึกษาประเมิน
พฤติกรรมของตนเองในระดับดีมาก 1 ข้อคือ ให้การ
พยาบาลโดยค านึงถึงความ ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก 
รองลงมามีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีคือ ช่วยบรรเทาความ
เจ็บป่วยและอาการ ไม่สุขสบายต่างๆ ให้กับผู้ป่วยเช่น 
ช่วยบีบนวด จัดท่านอนให้สบาย เช็ดตัว ลดไข้  

ด้านพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรในปัจจัย
ค่าการช่วยเหลือผู้ป่วยตามต้องการนักศึกษาประเมิน
พฤติกรรมของตนเองในระดับดีมากทุกข้อซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับ พิมพรรณ รัตนโกมล (2553, 42)   

นักศึกษาประเมินพฤติกรรมของตนเองในระดับ
ดีทุกข้อโดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ช่วยดูแล
ความสะอาดของร่างกายผู้ป่วยตามความจ าเป็นอย่าง
สม่ าเสมอ รองลงมาคือ ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
       1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 ผู้บริหารการศึกษาพยาบาลและอาจารย์
พยาบาลควรจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาพยาบาลในด้านพฤติกรรมการ 
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ดูแลเอ้ืออาทรโดยน ากรอบแนวคิดการดูแลเอ้ืออาทรของ
วัตสันไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอ้ืออาทรของนักศึกษาที่ดีอยู่แล้วให้
ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาวิชาชีพต่อไป 
 1.2 อาจารย์พยาบาลและอาจารย์นิเทศรวมถึงบุ
คลาการด้านสุขภาพทุกท่าน ควรตระหนักถึงความส าคัญ
ของพฤติกรรมเอ้ืออาทรต่อผู้ป่วยและให้ความร่วมมือใน
การน าแนวคิดการดูแลเอ้ืออาทรมาสอดแทรกไว้ใน
รายวิชาที่สอน เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการ
ดูแลเอ้ืออาทร เพื่อคงไว้และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
พยาบาลให้ดียิ่งขึ้นต่อ 
     2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

2.1ควรมีการศึกษาพฤติกรรมเ อ้ืออาทรของ
นักศึกษาพยาบาลที่ผ่านการฝึกปฏิบัติการทุกชั้นปี ตาม
การรับรู้ของ อาจารย์นิเทศ พยาบาลพี่เลี้ยง และบุคลากร
ด้านสุขภาพที่หอผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ตรงกับความ
เป็นจริงที่สุด 

2.2 การประเมินพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ือ
อาทรของนักศึกษา ควรกระท าอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพื่อท า
ให้สามารถเปรียบพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรของ
นักศึกษา ในระหว่างที่นักศึกษา ในชั้นปีต่าง 
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