
354
วารสารพยาบาลทหารบก

Journal of The Royal Thai Army Nursesการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนิสิตพยาบาล

ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ  มกราคม - เมษายน 2561
Volume 19 (Supplement) January - April 2018

บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพ่ือตรวจสอบความกลมกลนืของโมเดลคณุลกัษณะการดแูลอย่างเอ้ืออาทรของนิสิตพยาบาล

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	เก็บข้อมูลกับนิสิตพยาบาล	ชั้นปีที่	3	และ	4	ปีการศึกษา	2561	ของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลของ

รัฐ	3	แห่ง	จ�านวน	411	คน	เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	67	ข้อ	มีค่าความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา	(IOC)	จากผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	อยู่ระหว่าง	.60	–	1.00		มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(r.)	อยู่ระหว่าง	.208	ถึง	.656	และมีค่า

ความเที่ยงทั้งฉบับ	(α)	เท่ากับ	.941	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	

	 ผลการวิจัยพบว่า	คุณลักษณะการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนิสิตพยาบาล	มี	7	องค์ประกอบ	ดังนี้	1.การเห็นคุณค่าและ

เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์	2.	การสร้างความหวังและศรัทธา	3.	การไวต่อความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น	4.	การสร้างสัมพันธภาพในการ

ช่วยเหลือ	5.	การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	6.	การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม	7.	การช่วยเหลือตอบสนองความต้องการ

ของบุคคล	และมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง	คือ	χ2	=	15.99;	p-value	=	.067;		

GFI	=	.989;	AGFI	=	.967;	NFI	=	.994;	RMSEA	=	.049;	RMR	=	.002;	SRMR	=	.01;	P-Value	for	Test	of	Close	Fit	=	1.00;	

CFI	=	.997	แต่ละองค์ประกอบมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง	.78	-	.95

ค�ำส�ำคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน,	คุณลักษณะการดูแลอย่างเอื้ออาทร,	นิสิตพยาบาล

Abstract
	 The	purpose	of	this	research	was	to	examine	how	well	the	empirical	data	fit	the	nursing	students’	

caring	characteristic	model.	Data	were	collected	from	411	third	year	and	fourth-	year	nursing	students	during	

the	academic	year	2018	at	threes	government	nursing	educational	 institutes	by	using	a	67	 item	self-report	

questionnaire	Measuring	caring	characteristics	with	1-5	rating	scale.	The	questionnaire	was	tested	for	content	

validity	 by	 five	 experts	 and	 revealed	 the	 item	 objective	 congruence	 (IOC)	 between	 .60	 and	 1.00,	 item																					

discrimination	 (r.)	 between	 .208	 and	 .565	 and	 the	 reliability	 (α)	 of	 .941.	 The	 data	 were	 analyzed	with																				

confirmatory	factor	analysis.	
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แนวคดิการดแูลด้วยความเอือ้อาทร	จะท�าให้พยาบาลท�าหน้าที่

ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สมกับค�ากล่าวที่ว่า	

“Nurse	 is	 the	 symbol	 of	 angel”	 หรือ	 “พยาบาล	 คือ													

สัญญลักษณ์ของนางฟ้า”5 

	 คณุลกัษณะการดแูลอย่างเอือ้อาทรของนสิติพยาบาล	

หมายถึง	 การที่นิสิตพยาบาลแสดงลักษณะประจ�า/สมรรถนะ/

การแสดงออก/พฤติกรรม/และการปฏิบัติกิจกรรมใดๆ	 ที่

สะท้อนให้เห็นว่า	สิง่ท่ีแสดงออกหรอืการปฏบัิตนิัน้	เป็นการดแูล

อย่างเอือ้อาทร	ซึง่เป็นการดูแลด้วยความสนใจ	เอาใจใส่ต่อผู้รับ

บริการ	 ท่ีมีความเป็นองค์รวมครอบคลุมทุกมิติท้ังด้านของกาย	

จติ	สงัคม	และวญิญาณ5,6	จนมคี�ากล่าวเปรยีบเทยีบความส�าคญั

ของคุณลักษณะการดูแลอย่างเอื้ออาทรว่าเป็น	 “ส�านึกในการ

ดูแล”	ที่พยาบาลทุกคนต้องมี	และ	การมีคุณลักษณะการดูแล

อย่างเอื้ออาทร	 ถือเป็นการแสดงออกโดยใช้หลักศีลธรรมใน							

การพยาบาล7	 ซึ่งการจะท�าให้พยาบาลมีคุณลักษณะการดูแล

อย่างเอื้ออาทรนั้น	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความตระหนักถึง

ความส�าคัญของการพัฒนาคุณลักษณะการดูแลอย่างเอื้ออาทร

ตั้งแต่ยังเป็นนิสิตพยาบาล	 และต้องพัฒนาหล่อหลอมอย่าง									

ต่อเนื่อง	 สอดคล้องกับมุมมองของอาจารย์พยาบาลและนิสิต

พยาบาล	เกี่ยวกับการเป็นผู้เรียนในยุคศตวรรษที่	21	ต้องเป็น

คนดี	มีคุณธรรม	กล่าวคือ	เป็นผู้เปี่ยมล้นไปด้วยจิตใจที่เมตตา	

กรุณา	 มีความเอื้ออาทร	 และมีหัวใจความเป็นมนุษย์	 เป็น

กัลยาณมิตรท่ีดีกับบุคคลอ่ืน	 เต็มใจให้บริการผู้ป่วย	 และให้							

การบริการผู้ป่วยด้วยความเอื้ออาทร6,7,8,9	 ผลของการพัฒนา

คุณลักษณะดังกล่าว	 คาดว่าเมื่อนิสิตพยาบาลจบการศึกษาไป

เป็นพยาบาล	จะให้การบรกิารทางการพยาบาลทีเ่ป็นประโยชน์

สูงสุดแก่ผู้รับบริการ		

	 จากความส�าคัญข ้างต ้นร ่วมกับการทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะการดูแลอย่างเอื้ออาทร

บทน�ำ
	 สาขาวิชาการพยาบาล	เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการ

ศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต	ิ				

เพ่ือผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีพันธะสัญญาต่อสังคมในการให้

บริการสุขภาพ	 ด้วยความเอาใจใส่อย่างเอื้ออาทรแก่บุคคล	

ครอบครัว	ชุมชน	และสังคม1	แนวคิดทฤษฎีการดูแลอย่างเอื้อ

อาทร	 ถูกกล่าวถึงและน�ามาใช้ในวิชาชีพการพยาบาลตั้งแต่

ศตวรรษที่	19	เนื่องจาก	องค์กรของวิชาชีพการพยาบาล	ได้เล็ง

เห็นความส�าคัญของการปฏิบัติของพยาบาลว่า	 การพยาบาล

ไม่ใช่เพยีงการปฏบิตัติามค�าสัง่ของแพทย์	แต่ต้องค�านงึถงึความ

เป็นบคุคลและให้การดูแลบคุคลได้ทัง้ระบบแบบองค์รวม	ตัง้แต่

ร่างกายจนถึงจิตวิญญาณ	จึงเป็นที่ยอมรับกันว่า	การดูแลอย่าง

เอื้ออาทรเป็นแก่นของวิชาชีพการพยาบาล2		วิชาชีพนี้อยู่คู่กับ

เรามาตัง้แต่ลมหายใจแรกของชวีติ	จวบจนลมหายใจสดุท้ายบน

โลกใบนี้	 แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของวิชาชีพพยาบาล	 กับ

การดูแลสุขภาพ	การดูแลสุขภาพจึงเปรียบเสมือนการแสดงให้

เห็นถึงคุณค่าของการศึกษาในวิชาชีพการพยาบาล	 สอดคล้อง

กับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี	สาขาพยาบาลศาสตร์	พ.ศ.2552	ข้อที่	5	ว่า

ด้วย	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาล	 ต้องมี

คุณธรรม	 จริยธรรม	 เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์													

มีความรับผิดชอบ	 และมีความเอ้ืออาทร2	 ซึ่งมีความหมายเช่น

เดียวกับการดูแลอย่างเอื้ออาทร	ที่เน้นการแสดงพฤติกรรมใน

การให้บริการเชิงมนุษยธรรม	 ด้วยความเป็นมิตร	 มีความรัก	

ความเมตตา	 ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์	 รวมถึงความรู้สึก						

ของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้บริบททางสังคมที่แตก

ต่างกันไป3	 	 การดูแลอย่างเอื้ออาทร	 มีความหมายเดียวกับ									

การดูแลด้วยหัวใจ	 ความเป็นมนุษย์	 เน้นการท�าให้ผู ้ป่วยมี							

ความเข้าใจ	 และรับรู้ถึงความจริงใจ	 เอาใจใส่ของพยาบาล3,	 4 

The	results	revealed	that	the	caring	characteristics	among	nursing	students	consisted	of	seven	main	factors:	1.	

Understanding	of	human	value	and	kindness	2.	Instillation	of	faith-hope	3.	Cultivation	of	sensitivity	to	one’s	

self	 feeling	 and	 to	 others	 4.	 Establishing	 a	 helping	 relationship	 5.	 Learning	 promotion	 6.	 Provision	 for	 a																			

supportive,	protective,	and	or	corrective	mental,	physical,	societal,	and	spiritual	environment	7.	Assistance	with	

gratification	of	human	needs.	 Each	of	 these	 indicators	was	consistent	with	 the	empirical	data:	χ2	=	15.99;												

p-value	=	.067;	GFI	=	.989;	AGFI	=	.967;	NFI	=	.994;	RMSEA	=	.049;	RMR	=	.002;	SRMR	=	.01;	P-Value	for	Test	of	

Close	Fit	=	1.00;	CFI	=	.997.	The	standard	weight	of	each	main	factor	was	between	.78	and	.95
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