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(ประเภทงานวจิัยท่ี 6) 

 

                        โครงการวจัิยเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนมหาวทิยาลยัรังสิต 

ประจาํปีการศึกษา 2562 

1. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)    การพฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์   

มหาวิทยาลยัรังสิต 

 (ภาษาองักฤษ)                    Ethical Behaviors Development among Nursing students at       School of 

Nursing, Rangsit University 

     

2. ประเภทนักวจัิย   มีประสบการณ์ เคยไดรั้บทุนจากศูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการ

สอน มหาวิทยาลยัรังสิต  

3. ประเภทของงานวจัิยเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  

 1. วิธีการสอน/เทคนิคการสอน/กิจกรรมการสอน 

2. การวดัผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

3. ส่ือการเรียนการสอนหรือนวตักรรม 

 4. คุณธรรมจริยธรรม 

4. รายวชิา/สาขาวชิาท่ีทําการวจัิย  สาขาพยาบาลศาสตร์ 

5. ผู้ดาํเนินงานวจัิย 

    5.1หัวหน้าโครงการวจัิย 

ช่ือ     นภสักรณ์ วิทูรเมธา  Naphatsakon Vitoonmetha 

คุณวฒิุ    ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิด  (อุดมศึกษา) 

ตาํแหน่งทางวชิาการ       ผูช่้วยศาสตราจารย ์

สถานท่ีทาํงาน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

โทรศพัท ์  โทรภายใน 1488  Mobile Phone : 099-3240311 

e-mail address           naphatsakon.v@rsu.ac.th 

 

    5.2 ผู้ร่วมโครงการวจัิย ลาํดบัท่ี 1 

           ช่ือ    วิลาวรรณ เทียนทอง  Wilawan Thanthong 

คุณวฒิุ               ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (อุดมศึกษา) 

ตาํแหน่งทางวชิาการ        อาจารย ์

สถานท่ีทาํงาน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

โทรศพัท ์  โทรภายใน 1488  Mobile Phone: 0852499332   
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e-mail address           wilawan.t@rsu.ac.th 

 

    5.3 ผู้ร่วมโครงการวจัิยลาํดบัท่ี 2  

           ช่ือ            วารินทร์  บินโฮเซ็น Varin Binhosen 

คุณวฒิุ  ปริญญาเอก       พยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

ตาํแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

สถานท่ีทาํงาน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

โทรศพัท ์  โทรภายใน 1488  Mobile Phone : 086-3977359 

e-mail address  varin.b@rsu.ac.th 

     

6. สถานท่ีทําการทดลองหรือเกบ็ข้อมูล   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต   

7. ความสําคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีทําการวจัิย   

 การจดัการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์มีเป้าหมายหลกัในการพฒันาให้นกัศึกษาพยาบาล

ให้ เป็นบัณ ฑิ ตท่ี มีความเก่ง ดี  และมีความสุข (พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542) 

นอกเหนือจากจดัการศึกษาท่ีทาํให้นกัศึกษาเป็นบณัฑิตมีความรู้ทางการพยาบาล และมีความสุขในการ

เรียนรู้แลว้ ยงัตอ้งทาํให้นักศึกษากลายเป็นบณัฑิตท่ีเป็นคนดี นั่นคือ เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม โดย

คุณธรรมจริยธรรมถือเป็นการปฏิบติัของบุคคล  ผ่านกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลและการตดัสินใจท่ีดี

บนพื้นฐานความรู้ สติปัญญา เกิดข้ึนจากความคิดท่ีถูกตอ้ง ดีงาม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ

ส่วนรวม   วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีถูกคาดหวงัในเร่ืองจริยธรรม เพราะพยาบาลตอ้งปฏิบัติ 

หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัมนุษย ์ตอ้งใชศ้าสตร์และศิลปะมาประยกุตใ์ชใ้นการให้บริการดา้นสุขภาพ

อนามยัแก่สังคม เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ พยาบาลตอ้งมี

ความเมตตา ความอ่อนโยน ความเอ้ืออาทร การตระหนกัในคุณค่าความเป็นมนุษย ์และรู้วา่อะไร ควรทาํ

และไม่ควรทาํ (สภาการพยาบาล, 2562) พยาบาลท่ีดีนอกจากจะมีความรู้ ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ยงัถูก

คาดหวงัว่าจะตอ้งเป็น ผูมี้คุณธรรมจริยธรรมสูง จึงจะสามารถควบคุมการปฏิบัติการพยาบาลให้มี

คุณภาพ สอดคลอ้งกบัความมุ่งหวงัของผูรั้บบริการ ดงันั้น คุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นส่ิงจาํเป็นและมี

ความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัวิชาชีพพยาบาล (วิริยาภรณ์ แสนสมรส และคณะ, 2560)  

 

จริยธรรมเป็นหลกัปฏิบติัท่ีสาํคญั เพื่อให้เกิดผลดีกบัผูอ่ื้นและตนเอง การกระทาํหรือพฤติกรรม

จริยธรรมท่ีปฏิบติักบัผูอ่ื้น คือพฤติกรรมท่ีเป็นผลดี ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นเสียหายทั้งร่างกาย จิตใจ ทรัพยสิ์น หรือ

เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ละเมิดสิทธิท่ีพึงมี พึงได ้พึงอยู่ของผูอ่ื้น ไม่ว่าจะโดยเจตนา หรือประมาท ดงันั้น 

จริยธรรมจึงเป็นขอ้ปฏิบติั เป็นหน้าท่ีเพื่อรักษา ปกป้องสิทธิของผูอ่ื้น และของตนเองดว้ย (สภาการ
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พยาบาล, 2562)  จริยธรรมจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ดงัจะเห็นไดจ้าก

สภาการพยาบาลกาํหนดจริยธรรมไวใ้นสมรรถนะหลกัของผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ท่ีสําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี โดยให้ความสําคญัเป็นประการแรกว่า พยาบาล

จะตอ้งปฏิบติัการพยาบาลท่ีแสดงออกถึงความเมตตา กรุณา คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูใ้ชบ้ริการบน

พื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผล

ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัการพยาบาลของตน รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการปฏิบติัการพยาบาล ตดัสินใจเชิงจริยธรรมและดาํเนินการไดอ้ย่างเหมาะสมในสถานการณ์ท่ีมี

ความขดัแยง้ทางจริยธรรมและกฎหมายท่ีไม่ซับซ้อน และกาํหนดให้ทุกสถาบนัการศึกษาบรรจุเน้ือหา

จริยธรรมในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ซ่ึงผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งไดรั้บการการบ่มเพาะคุณธรรม

จริยธรรม เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการและสังคมมัน่ใจว่าจะไดรั้บการพยาบาลท่ีมีคุณภาพจากผูป้ระกอบวิชาชีพท่ี

มีจริยธรรม (มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์, 2560) 

 

 ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ในการพฒันาสมรรถนะทาง

จริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล จึงมีความจาํเป็นตอ้งเตรียมใหน้กัศึกษามีความรู้ ทศันคติ  และพฤติกรรม

เชิงจริยธรรม ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของจริยธรรม (สิวลี ศิริไล, 2556) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและใช้ชีวิตในการทาํงานให้สามารถปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้

ความรู้ควบคู่กบัการมีคุณธรรม จริยธรรมดว้ย (Sankaranarayanan & Sindhu, 2012)  การจดัการศึกษา

พยาบาลท่ีไดม้าตรฐานวิชาชีพ จึงจาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560  ท่ีกาํหนดให้คุณธรรม จริยธรรม เป็นดา้นแรกและเป็นหน่ึงในหกดา้นของ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ และเป็นลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยคุณธรรม 

จริยธรรม ประกอบดว้ย 1) มีความซ่ือสัตย ์มีวินยั ตรงต่อเวลา  2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

3)  สามารถใช้ดุลยพินิจในการจดัการประเด็นหรือปัญหาจริยธรรม 4) แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ 

คุณค่า ความแตกต่าง และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้นและตนเอง 5) แสดงออกถึงการมีจิต

สาธารณะ คาํนึงถึงส่วนรวมและสังคม และ 6)  แสดงออกถึงการมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาล 

ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและสิทธิของพยาบาล (มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล

ศาสตร์, 2560) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา 

(พ.ศ.2552-2562) พบวา่ ส่วนใหญ่การศึกษาจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลในสถาบนัการศึกษาพยาบาล

ของภาครัฐมากกว่าภาคเอกชน โดยศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

พยาบาลในภาครัฐ พบวา่ อาย ุผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และกิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ส่วนปัจจยั

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎหมายในการปฏิบติัการพยาบาลของนักศึกษา
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พยาบาลของสถาบนัการศึกษาพยาบาลภาคเอกชนแห่งหน่ึง พบวา่ ไดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ทางดา้น

ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษาพยาบาล ไดแ้ก่ ชั้นปี เกรดเฉล่ีย สะสม อาชีพของบิดามารดา รายไดข้อง

ครอบครัว และภูมิลาํเนาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติัการพยาบาลไม่แตกต่างกนั 

(พรศิริ พนัธสี และเจตจรรยา บุญญกลู, 2560)  

 

  ส่วนคุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล คือ ความเมตตากรุณา ความ

รับผดิชอบ ความซ่ือสตัย ์และความเสียสละ (เบญจพร จึงเกรียงไกร , 2558) สอดคลอ้งกบัพิศสมยั อรทยั 

และเพชรรัตน ์เกิดดอนแฝก. (2553) พบวา่ ตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลท่ีมีความ 

สาํคญัมากท่ีสุด คือ ความรับผดิชอบเชิงวิชาชีพ  ความเอ้ืออาทร และความร่วมมือ นกัศึกษาพยาบาลรับรู้

วา่ตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูง  ขณะเดียวกนัพบวา่ นกัศึกษาประเมินตนเองวา่ มี

ความอดทนตํ่าสุด ในขณะท่ีมีความซ่ือสตัยสุ์จริตสูงสุด   ส่วนทศันคติเชิงจริยธรรมของนกัศึกษา

พยาบาลในวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ นกัศึกษา

พยาบาลทุกชั้นปีมีทศันคติเชิงจริยธรรมดา้นความยติุธรรม ดา้นความอุตสาหะ ดา้นความมีระเบียบวินยั

และดา้นความเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยอ์ยูใ่นระดบัดี  ส่วนทศันคติเชิงจริยธรรมดา้นความ

รับผดิชอบ ดา้นความซ่ือสตัย ์ดา้นความสามคัคี ดา้นความเมตตากรุณาและดา้นความเสียสละอยูใ่นระดบั

ปานกลาง โดยนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียทศันคติเชิงจริยธรรมโดยรวมสูงกวา่ชั้นปีอ่ืน  

และนกัศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีมีทศันคติเชิงจริยธรรมแตกต่างกนัในดา้นความซ่ือสตัย ์ดา้นความสามคัคี

ดา้นความเมตตากรุณา ดา้นความอุตสาหะและดา้นความเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่ทศันคติเชิงจริยธรรมดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความยติุธรรม ดา้น

ความมีระเบียบวินยัและดา้นความเสียสละไม่มีความแตกต่างกนั 

 

ส่วนการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล พบว่านักศึกษาท่ีแสดงออก

พฤติกรรมเดียวกนัแต่มีแรงจูงใจหรือการให้เหตุผลในการมีพฤติกรรมต่างกนั จะสะทอ้นถึงระดบัการมี

จริยธรรมท่ีแตกต่างกนัได ้ในดา้นการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมตามทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคล

แนวคิดของเบิร์ก ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ระดับ และ 6 ขั้น ได้แก่ ระดับ1 พฒันาการทางจริยธรรมก่อนเกณฑ ์

แบ่งเป็น  2 ขั้น คือ ขั้น1 ยึดหลกัการเช่ือฟังเพื่อหลบหลีกจากการถูกลงโทษ ขั้น 2 ยึดหลกัการแสวงหา

รางวลั ระดบั 2 พฒันาการจริยธรรมตามกฎเกณฑ ์แบ่งเป็น ขั้น 3  ยดึหลกัการทาํตามผูอ่ื้นเห็นชอบ และ 

ขั้น 4 ยึดหลกัการทาํตามกฎระเบียบของสังคม ระดบั 3 พฒันาการทางจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์สังคม 

แบ่งเป็น ขั้น 5 ยึดหลกัทาํตามสัญญาสังคม ทาํเพื่อส่วนรวม และ ขั้น 6 ยึดหลกัการทาํตามอุดมคติสากล 

ซ่ึงสังคมคาดหวงัให้พยาบาลมีการพฒันาจริยธรรมในระดบั 3 ขั้นท่ี 5 หรือ 6 (Fry & Johnstone, 2008)

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีศึกษาการศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลมีทั้ ง

สถาบนัการศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน ไดผ้ลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนั โดยการศึกษาการใชเ้หตุผล
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เชิงจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลของสถาบนัการศึกษาเอกชนแห่งหน่ึง  พบวา่ นกัศึกษาพยาบาล ชั้นปี

ท่ี 1-4 มีการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดบัจริยธรรมขั้นท่ี 4  5 และ 6 ซ่ึงอยู่ในระดบัตามกฎเกณฑ์

และเหนือกฎเกณฑ์ตามทฤษฎีของโคลเบิร์ก และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมระหว่างกลุ่มท่ีมี

ประสบการณ์ข้ึนฝึกปฏิบติักบักลุ่มท่ีไม่มีประสบการณ์ข้ึนฝึกปฏิบติัไม่แตกต่างกนั  (วารินทร์ บินโฮเซ็น 

และคณะ, 2558)   ส่วนพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาพยาบาลภาครัฐแห่งหน่ึง 

พบวา่คะแนนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัศึกษา โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นขั้นท่ี 5  ตามทฤษฎีพฒันา

จริยธรรมของโคลเบิร์ก คือการใชเ้หตุผลแสดงพฤติกรรมยดึตามคาํมัน่สัญญา และคะแนนพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมรายดา้นพบว่า  ดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้นความเมตตากรุณา ดา้นความมีระเบียบวินัย  ดา้นความ

รับผิดชอบ ดา้นความสุภาพอ่อนโยน ดา้นความอดทน ดา้นความรู้รักสามคัคี และดา้นความเสียสละ อยู่

ในขั้นท่ี 5  ส่วนด้านการเคารพในความเป็นบุคคลของคนอ่ืน อยู่ในขั้นท่ี  6  คือ ขั้นหลักการแสดง

พฤติกรรมยดึตามอุดมคติสากล   และนกัศึกษาทุกชั้นปี มีคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมอยูใ่นระดบัสูงเม่ือ

เทียบกบัดา้นอ่ืนๆ  ส่วนคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบและดา้นความมีระเบียบวินยัของชั้นปีท่ี 1, 2, 3 

และ4 มีคะแนนอยู่ในระดับตํ่า  และความสัมพันธ์ระหว่างชั้ นปีท่ีศึกษากับคะแนนพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษา มีความสัมพนัธ์

กนัในระดบัตํ่า (สุชาฎา คลา้ยมณี  ทศันีย ์ทิพยสู์งเนิน และคนึงนิตย ์พงษสุ์วรรณ์, 2556)  

 

การพฒันาจริยธรรมของนักศึกษาในสถาบนัการศึกษาพยาบาล สามารถพฒันาข้ึนไดจ้ากการ

จดัการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั จากงานวิจยัพบวา่การจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติั

ท่ีช่วยส่งเสริมการพฒันาจริยธรรมของนักศึกษา โดยการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ

คุณธรรมจริยธรรม ประกอบดว้ย 1) การเตรียมความพร้อมเพื่อนาํสู่การเรียนรู้ 2) การยกระดบัความคิด

และการตดัสินใจเชิงจริยธรรม 3) การรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อจูงใจในการเรียนรู้ และ4) การ

จดัการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง โดยมีขั้นตอนการเรียนการสอน คือ ขั้นตอนท่ี 1) การเตรียมความพร้อม

ก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาล และ2) การปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม 

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) การเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และ 2) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติัการพยาบาล ขั้นตอนท่ี 2 ใชก้ระบวนการ

เรียนรู้ในสถานการณ์จริง ไดแ้ก่ การวางแผน การปฏิบติั การประเมินผล และการสะทอ้นคิด  ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการปฏิบติัการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลมีค่าคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ทั้งในภาพรวม และแต่ละองคป์ระกอบ และมีพฒันาการในแต่ละช่วงเวลาดีข้ึน  (จตุพร 

ขาวมาลา และวรรณทนา สมนึกประเสริฐ, 2562) และความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการ

พยาบาลของนกัศึกษาพยาบาล พบว่า ความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบติัการพยาบาล โดยรวมอยู่

ในระดบัดีมาก และความสามารถเชิงจริยธรรม ระหว่างชั้นปีของนักศึกษาพยาบาลแตกต่างกนั ส่วน

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีความสามารถเชิงจริยธรรมตํ่ากว่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และชั้นท่ีปี 4 แต่อยา่งไรก็ตาม 
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พบว่า ความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบติัการ พยาบาลของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4 ไม่มีความ

แตกต่างกนั (ชุลีพร พรหมพาหกลุ และ กิตติกร นิลมานตั, 2560). 

 

สังคมในยุคปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปเป็นสังคมดิจิทัล นักศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบการศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษาเป็นรุ่นท่ีกาํลงัคาบเก่ียวระหวา่งกลุ่ม Gen Y (หรือ Millenials) และกลุ่ม Gen Z ซ่ึงคนรุ่น

น้ีเติบโตมาพร้อมกบัเทคโนโลย ีขอ้มูล และ ดิจิทลั ดงันั้นวิธีการในการศึกษาและเรียนรู้ของคนรุ่นน้ี จึง

แตกต่างจากส่ิงท่ีคนท่ีเป็นอาจารยคุ์น้เคยกนั (พสุ เดชะรินทร์, 2561) บุคคลช่วงอาย ุ18-22 ปี ส่วนใหญ่

จะเป็นผูท่ี้มีความมัน่ใจในตนเอง มีความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี ชอบความสนุกสนาน ชอบคน้หา

ความท้าทายใหม่ๆ ชอบประสบการณ์ ชอบสังคม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ยอมรับต่อการ

เปล่ียนแปลงต่างๆ ใหค้วามสาํคญักบัการกระทาํมากกวา่เพียงแค่การมีความรู้ อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม และท่ีสาํคญัคือให้ความสาํคญักบัภาพลกัษณ์หรือสถานะในโลกออนไลน์ของตนเอง สาํหรับคน

รุ่นน้ีคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เทคโนโลยอีีกต่อไป แต่เป็นเสมือนอุปกรณ์ เคร่ืองใชอ้ยา่งหน่ึง คนรุ่นน้ีจะมองวา่

ความลม้เหลวเป็นวิธีการท่ีรวดเร็วท่ีสุดท่ีจะไดเ้รียนรู้ ขณะเดียวกนัการทาํหลายส่ิงไปพร้อมๆ กนั (ท่ี

เรียกว่า Multitasking) เป็นเร่ืองปกติในชีวิต แต่ส่ิงท่ีคนรุ่นน้ีจะทนไม่ไดคื้อระบบ ขั้นตอน และความ

ล่าช้า (พสุ เดชะรินทร์, 2561) การพฒันาจริยธรรมของนักศึกษาในยุคสังคมดิจิทลัซ่ึงมีการให้คุณค่าท่ี

แตกต่างจากยคุก่อนตอ้งเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้รียน 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชนท่ีจดัการเรียนการ

สอนในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตมานานกว่า 30 ปี มีเป้าหมายหลกัในการผลิตบณัฑิตทางการ

พยาบาลท่ีมีทั้งความรู้และคุณธรรม เพื่อให้บริการสังคมดา้นสุขภาพอนามยัอย่างมีประสิทธิภาพ  จาก

การทบทวนผลการประเมินจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต ปีการศึกษา 2560 พบวา่ดา้น

คุณธรรมจริยธรรม พบว่าอยู่ในระดบัดี-ดีมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรกและอยู่ในระดับดีมาก 

ไดแ้ก่ มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติังานและในการให้บริการแก่ผูป่้วยและครอบครัว (เฉล่ีย 4.09) 

รองลงมา 2 อนัดบัท่ีอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น (เฉล่ีย 3.94) และ

เคารพและปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์ร วิชาชีพและสังคม (เฉล่ีย 3.94) (ปราง

ทิพย ์อุจะรัตน, 2561) แต่อย่างไรก็ตามยงัไม่มีการศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลตาม

ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีถูกกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตลอดจน

การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมท่ีใชอ้ยูท่ ั้งในหลกัสูตรและเสริมหลกัสูตรยงัคงมีประสิทธิภาพในการ

พฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาในยุคดิจิทัลหรือไม่ ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาพฤติกรรม

จริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลตามผลลพัธ์การเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
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ของนกัศึกษาพยาบาลอยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ืองสอดคลอ้งบริบทของผูเ้รียนในยคุดิจิทลั และเป้าหมาย

การผลิตบณัฑิตพยาบาล ตามความคาดหวงัวิชาชีพการพยาบาล และสงัคมต่อไป 

8. วตัถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพื่อศึกษาปัจจยันาํเขา้ดา้นโครงสร้าง ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นอาจารย ์และดา้นนกัศึกษา ในการ

พฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1-4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

2. เพื่อศึกษากระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการพฒันาจริยธรรมในหลกัสูตร กระบวนการพฒันาจริยธรรม

เสริมหลกัสูตร ในการพฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1-4 คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

3. เพื่อศึกษาผลลพัธ์ของการพฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1-4 ไดแ้ก่ 

พฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษา และการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของนกัศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ   

     1. ไดข้อ้มูลพื้นฐานดา้นพฤติกรรมจริยธรรมนกัศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลยัรังสิต  

     2.   เป็นแนวทางในพฒันาการจดัการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัทางดา้นจริยธรรมแก่

นกัศึกษาพยาบาล 

     3. เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมแก่นกัศึกษาพยาบาล 

10. ทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง  

     ในการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรม ผูว้ิจยัขอนาํเสนอสาระสาํคญัของจริยธรรม ดงัน้ี 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

         1.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

              คุณธรรม หมายถึง คุณลกัษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษยท่ี์เป็นไปในทางท่ีถูกตอ้งดี

งามซ่ึงเป็นภาวะนามธรรมอยู่ในจิตใจ ส่วนจริยธรรม เป็นการแสดงออกทางการปฏิบัติ ซ่ึงสะท้อน

คุณธรรมภายในใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม (กนกวรรณ ฉนัทนะมงคล, 2562) 

 1.2 ความรู้เชิงจริยธรรม (Ethical knowledge/moral reasoning) 

    หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้ว่าในสังคมของตนมีพฤติกรรมหรือการกระทาํชนิดใดท่ีควร

ปฏิบติัหรือไม่ควรปฏิบติั พฤติกรรมใดท่ีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั้น    ความรู้เชิงจริยธรรมน้ี บุคคล

สามารถเรียนรู้ไดจ้ากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ   เช่น ครอบครัว การศึกษา ศาสนา ประสบการณ์ท่ีพบไดใ้น

สังคม  ดงันั้น การท่ีบุคคลจะมีความรู้เชิงจริยธรรมอยา่งไร ข้ึนอยูก่บัอาย ุระดบัการศึกษา พฒันาการทาง
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สติปัญญา รวมทั้งกฎเกณฑท์างสงัคมและศาสนา ทั้งน้ีความรู้ความเขา้ใจดา้นจริยธรรมมีผลต่อเหตุผลเชิง

จริยธรรม (กนกวรรณ ฉนัทนะมงคล, 2562) 

 

 

 1.3 เหตุผลเชิงจริยธรรม (Ethical attitude/moral attitude) 

              หมายถึง เหตุจูงใจหรือเหตุผลท่ีทาํให้บุคคลตดัสินใจเลือกกระทาํ หรือไม่กระทาํพฤติกรรม

บางอยา่ง เช่น การแสดงพฤติกรรมอยา่งนั้น  เพราะตอ้งการแสวงหารางวลั หรือตอ้งการหลีกเล่ียงการถูก

ลงโทษ หรือตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากคนท่ีมีความหมาย หรือจาํเป็นตอ้งกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึง

เน่ืองจากมีกฎเกณฑข์องสังคมหรือกฎหมายบงัคบั หรือเป็นการกระทาํเพื่อรักษาสัญญา หรือการกระทาํ

เพื่ออุดมการณ์ท่ียดึถือ ดงันั้น บุคคลท่ีมีพฤติกรรมหรือการกระทาํเหมือนกนั อาจมีเหตุผลของการกระทาํ

ท่ีต่างกนัได ้ (กนกวรรณ ฉนัทนะมงคล, 2562) 

 

1.4 ทัศนคติเชิงจริยธรรม (Ethical attitude/moral attitude) 

              หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่างๆ วา่ตนเองชอบ

หรือไม่ชอบพฤติกรรมนั้ นๆ มากน้อยเพียงใด ทําให้มี ความคิดเห็น ความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกับ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่างๆ วา่ตนเองชอบหรือไม่ชอบพฤติกรรมนั้นๆ มากนอ้ยเพียงใด เช่น พฤติกรรม

เชิงจริยธรรมดา้นความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์ความสามคัคี ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา ความ

อุตสาหะ ความพยายาม ความมีระเบียบวินยั ความเสียสละ การเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เป็นตน้    

ดังนั้น การพฒันาทัศนคติเชิงจริยธรรมเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะนําไปสู่การมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีพึง

ประสงค ์(กนกวรรณ ฉนัทนะมงคล, 2562) 

 

1.5 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม (Ethical behavior /Moral conduct) 

              หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีสงัคมเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีดีงาม หรือการงดเวน้การแสดง 

พฤติกรรมท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑห์รือค่านิยมท่ีดีในสังคมนั้นๆ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกิดจากปัจจยั

ร่วมกนัทั้งปัจจยัภายใน เช่น ทศันคติเชิงจริยธรรม และปัจจยัภายนอก เช่น สภาพแวดลอ้มในบา้น ใน

โรงเรียน ระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมหรือกฎหมาย  ดังนั้ น การส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมท่ีพึงประสงค ์จึงตอ้งพฒันาทั้งปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การส่งเสริมทศันคติเชิงจริยธรรมท่ีสังคม

ยอมรับ เช่น ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์การเห็นประโยชน์ส่วนรวม และพฒันาปัจจยัภายนอก เช่น 

การให้รางวลัแก่ผูป้ระพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย การแสดงความช่ืนชมในพฤติกรรมนั้ นๆ เป็นต้น 

(กนกวรรณ ฉนัทนะมงคล, 2562) 

   ดงันั้น จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า พฤติกรรมจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกมาให้ปรากฏ

เป็นส่ิงท่ีดีงาม โดยมีปัจจยัทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งเสริมใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมจริยธรรม นกัศึกษา

พยาบาลก็เช่นเดียวกนั ยอ่มผา่นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และสถาบนัการศึกษาท่ีช่วยหล่อหลอมให้

เป็นพยาบาลมีจริยธรรม ท่ีเป็นไปตามวิชาชีพการพยาบาล และตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 
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   2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1 คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ เร่ือง  

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ประกอบดว้ย 6 ขอ้ ดงัน้ี  1) มีความซ่ือสตัย ์มีวินยั ตรงต่อเวลา 2) มีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสงัคม 

3) สามารถใชดุ้ลยพินิจในการจดัการประเดน็หรือปัญหาจริยธรรม 4) แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า 

ความแตกต่าง และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้นและตนเอง 5) แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 

คาํนึงถึงส่วนรวมและสงัคม และ 6) แสดงออกถึงการมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพการพยาบาล ตระหนกัใน

คุณค่าวิชาชีพและสิทธิของพยาบาล 

         2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ท่ี

กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยใชต้ามเกณฑท่ี์สอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ เร่ือง มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560  ดา้น

คุณธรรม จริยธรรม ประกอบดว้ย  1) มีระเบียบวินยั มีความซ่ือสัตย ์สุจริต และมีความรับผิดชอบ มีจิต

สาธารณะ คาํนึงถึงส่วนรวม และสังคม  2) แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และ

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 3)ใช้ดุลยพินิจในการจดัการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม แสดงออกถึง

ทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนกัในคุณค่าวิชาชีพและสิทธิของพยาบาล และ 4)เคารพในสิทธิ

ผลงานทางวิชาการและลิขสิทธ์ิทางปัญญาของผูอ่ื้น 

3. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล   

          ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลในประเทศไทย พอสรุป

ไดด้งัน้ี    

การพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาพยาบาล (พิศสมยั อรทยั และเพชรรัตน์ 

เกิดดอนแฝก, 2553) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนกัศึกษา 

พยาบาล 2) ตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนในดา้นความเท่ียง และความตรงเชิงโครงสร้าง 

และ 

3) สํารวจสภาพคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลตามตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึน ประชากรตวัอยา่งเป็น

นกัศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีท่ี 1, 2, 3, และ 4 ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 767 คน ผลการวิจยัพบวา่ ตวั

บ่งช้ีท่ีมีนํ้ าหนักความสําคญัมากท่ีสุดคือ ความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพ รองลงมาคือความเอ้ืออาทร ความ

ร่วมมือ ความยติุธรรม ความมีกาลเทศะ ความเมตตากรุณา ความอดทน ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความมีวินยั 

และความตรงต่อเวลา ตามลาํดบั  และผลการสาํรวจสภาพคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลพบวา่ 

นกัศึกษารับรู้วา่ตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูง อยา่งไรกต็าม นกัศึกษาประเมินตนเอง

วา่ มีความอดทนตํ่าสุด ในขณะท่ีมีความซ่ือสตัยสุ์จริตสูงสุด  
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 ทัศนคติเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในวทิยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบันพระบรมราชชนก  

กระทรวงสาธารณสุข (สุนียรั์ตน ์บุญศิลป์ ประกริต รัชวตัร์ และสุรางค ์เปร่ืองเดช, 2555; 64-76)งานวิจยั

น้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาทศันคติเชิงจริยธรรมและเปรียบเทียบทศันคติเชิงจริยธรรมของ 

นกัศึกษาพยาบาลหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง สงักดัสถาบนั 

พระบรมราชชนกในแต่ละชั้นปี กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาพยาบาลหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตท่ี

กาํลงัศึกษาในปีการศึกษา 2554 จาํนวน 352 คน ผลการวิจยัพบวา่ 1. นกัศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีมีทศันคติ

เชิงจริยธรรมดา้นความยติุธรรม ดา้นความอุตสาหะ ดา้นความมีระเบียบวินยัและดา้นความเคารพใน

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยอ์ยูใ่นระดบัดี ส่วนทศันคติเชิงจริยธรรมดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความซ่ือสตัย ์

ดา้นความสามคัคี ดา้นความเมตตากรุณาและดา้นความเสียสละอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยนกัศึกษา

พยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียทศันคติเชิงจริยธรรมโดยรวมสูงกวา่ชั้นปีอ่ืน 2)นกัศึกษาพยาบาลทุก

ชั้นปีมีทศันคติเชิงจริยธรรมแตกต่างกนัในดา้นความซ่ือสตัย ์ดา้นความสามคัคี ดา้นความเมตตากรุณา 

ดา้นความอุตสาหะและดา้นความเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

แต่ทศันคติเชิงจริยธรรมดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความยติุธรรม ดา้นความมีระเบียบวินยัและดา้นความ

เสียสละไม่มีความแตกต่างกนั 

การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  (วารินทร์ บิน

โฮเซ็น และคณะ, 2558)  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม

ของนกัศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลยัรังสิต ชั้นปีท่ี 1-4 โดยใชก้รอบแนวคิดของโคลเบิร์ก กลุ่มตวัอยา่ง คือ 

นกัศึกษาพยาบาลหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตท่ีกาํลงัศึกษาในปีการศึกษาท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2558 สุ่ม

ตวัอยา่งแบบง่ายได ้จาํนวน 222 คน ผลการศึกษา พบวา่ นกัศึกคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1-4 มีการใช้

เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับจริยธรรมขั้นท่ี 4 5 และ 6 ซ่ึงอยู่ในระดับตามกฎเกณฑ์และเหนือ

กฎเกณฑ์ตามทฤษฎีของโคลเบิร์ก และการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมระหว่างกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ข้ึนฝึก

ปฏิบติักบักลุ่มท่ีไม่มีประสบการณ์ข้ึนฝึกปฏิบติัไม่แตกต่างกนั   

  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล : กรณศึีกษา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  

 (วิริยาภรณ์ แสนสมรส และคณะ, 2560)   งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของ

นกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาล จาํนวน 484 

คน ผลการศึกษาพบว่า 1) นักศึกษาพยาบาลมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉล่ีย ดา้นความยุติธรรมมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความมี

วินัยมีค่าเฉล่ียน้อย ท่ีสุด   2) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ตามชั้นปี 

พบวา่ นกัศึกษาทุก ชั้นปี มีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 และชั้น

ปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ียดา้น ความยติุธรรมมากท่ีสุด ชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียดา้นความรับผิดชอบมากท่ีสุด ซ่ึงในชั้นปี

ท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 มีค่า เฉล่ียดา้นความมีวินยั ในชั้นปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียดา้นความซ่ือสัตย ์และสาํหรับชั้นปีท่ี 2 มี

ค่าเฉล่ียดา้นความ อดทนอดกลั้น น้อยท่ีสุด  3) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
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พยาบาล จาํแนกตามเกรดเฉล่ีย พบว่า นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย 2.00-2.49, 2.50-2.99, 3.00-3.49 และ 3.50 

ข้ึนไป มีค่าเฉล่ียดา้นความยุติธรรม มากท่ีสุด ซ่ึงในนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย 2.00-2.49, 2.50-2.99, และ 

3.00-3.49 มีค่าเฉล่ียดา้นความมีวินัย น้อยท่ีสุด แต่ในนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย 3.50 ข้ึนไป มีค่าเฉล่ียดา้น

ความซ่ือสัตย ์นอ้ยท่ีสุด  และ 4) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล ตามอาชีพ

ของผูป้กครอง พบว่า นกัศึกษาท่ีมีผูป้กครองประกอบอาชีพต่างกนั มีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยมี ค่าเฉล่ียดา้นความยติุธรรมมากท่ีสุด และมีค่าเฉล่ียดา้นความมีวินยันอ้ยท่ีสุด  

 งานวจัิยในต่างประเทศ 

 จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัจริยธรรมในต่างประเทศ พบตวัแปรท่ีไดรั้บความสนใจศึกษาใน

นักศึกษาพยาบาลได้แก่ คุณค่าเชิงวิชาชีพ (professional value) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการพฒันาพฤติกรรม

จริยธรรม การศึกษาของ Chikeme และคณะ (2019) ศึกษาคุณค่าเชิงวิชาชีพในนกัศึกษาพยาบาลประเทศ

ไนจีเรีย ซ่ึงครอบคลุมการเห็นแก่ประโยชน์คนอ่ืน (altruism) ความเป็นอิสระ (autonomy) การเคารพ

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(human dignity) ความซ่ือสัตย ์(integrity) และความยุติธรรมในสังคม (social 

justice)  พบว่า นกัศึกษาพยาบาลมีการให้คุณค่าเชิงวิชาชีพทุกดา้นอยูใ่นระดบัสูง โดยมีดา้นการเห็นแก่

ประโยชน์คนอ่ืนมีคะแนนสูงสุด (4.1±0.6) รองลงมาดา้นความยติุธรรมในสังคม (4.06± 0.60) ดา้นความ

ซ่ือสัตย ์(4.03± 0.62)  ด้านการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(3.92 ± 0.65) และ ด้านความเป็นอิสระ 

(3.89 ± 0.65) ซ่ึงมีค่านอ้ยท่ีสุด นาํไปสู่ขอ้เสนอแนะให้อาจารยผ์ูส้อนพฒันาการสอนเพื่อพฒันาการให้

คุณค่าเชิงวิชาชีพขอ้ท่ีไดค้ะแนนน้อยท่ีสุด ในขณะท่ีการศึกษาท่ีศึกษาในนักศึกษาพยาบาลในประเทศ

อิหร่านมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั คือ นกัศึกษาพยาบาลใหคุ้ณค่าเชิงวิชาชีพอยูใ่นระดบัสูง แต่องคป์ระกอบ

ในการศึกษาคุณค่าเชิงวิชาชีพ ต่างกนัโดยคุณค่าเชิงวิชาชีพในงานวิจยัน้ี ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 

ดา้นความไวว้างใจ (Trust) 2) ดา้นความยติุธรรม (Justice)  3) ดา้นความเป็นวิชาชีพ (Professionalism) 4) 

ดา้นความเป็นนักกิจกรรม (Activism)  และ 5) ดา้นเอ้ืออาทร(Caring) นักศึกษาพยาบาลให้คุณค่าเชิง

วิชาชีพท่ีสําคญัท่ีสุด คือ ดา้นเอ้ืออาทร ในหัวขอ้ การรักษาความลบัของผูป่้วย (4.46+ 0.75) และรักษา

ความเป็นส่วนตวัของผูป่้วย (4.43+0.70) และส่ิงท่ีนกัศึกษาพยาบาลให้คุณค่าเชิงวิชาชีพท่ีมีความสาํคญั

นอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความเป็นนกักิจกรรม ในหวัขอ้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทางสาธารณะท่ีมีผลต่อ

การจัดสรรทรัพยากร (3.23+1.09) และด้านความเป็นวิชาชีพ ในหัวข้อการมีส่วนร่วมในการเป็น

บรรณาธิการในวารสาร (in peer review) (3.24+0.99) คะแนนความมีคุณค่าเชิงวิชาชีพมีความสมัพนัธ์กบั

เกรดเฉล่ียของนกัศึกษาพยาบาล อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และขอ้เสนอแนะจากการวิจยัให้

สถาบนัการศึกษาพยาบาลพฒันาคุณค่าเชิงวิชาชีพในดา้นท่ีไดค้ะแนนนอ้ย (Poorchangizi, et al., 2019)  

นอกจากน้ี ยงัมีงานวิจยัท่ีศึกษาในนักศึกษาพยาบาลท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา (Lacobucci et al, 

2012) ศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าเชิงวิชาชีพ การเห็นคุณค่าในตนเอง และการตดัสินใจเชิง

จริยธรรมในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พบว่า คุณค่าเชิงวิชาชีพมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลางกบัการเห็นคุณค่าในตนเองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  (r = 0.37, p 
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= .009) แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกบัการตดัสินใจเชิงจริยธรรม (p> .05) 

และ การตดัสินใจเชิงจริยธรรมไม่มีความสมัพนัธ์กบัคุณค่าเชิงวิชาชีพ (p> .05) 

 งานวิจยัท่ีศึกษาในต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมในนกัศึกษาพยาบาลมี

ค่อนขา้งจาํกดั พบงานวจิยัของ Zirak และคณะ (2012) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม

ของนกัศึกษากบัพยาบาลท่ีปฏิบติังานในศูนยก์ารแพทยท่ี์มหาวิทยาลยั Tabriz ประเทศอิหร่าน พบวา่ 

คะแนนการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมเฉล่ียของนกัศึกษาพยาบาลสูงกวา่ของพยาบาลอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ (p=0.02) ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะใหผู้จ้ดัการการพยาบาลนาํขอ้มูลน้ีไปพฒันาพยาบาลใหมี้ระดบัการใช้

เหตุผลเชิงจริยธรรมเพิ่มมากข้ึน 

 

 โดยสรุป ผลของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลดงักล่าว

ขา้งตน้ พบวา่ นกัศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรมดา้นความรับผดิชอบเชิงวิชาชีพ ความเอ้ือ

อาทร ความร่วมมือ ความยติุธรรม ความมีกาลเทศะ ความเมตตากรุณา ความอดทน ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความมีวินยั และความตรงต่อเวลา  และการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล อยูใ่นระดบั 4-6 

คือ ระดับตามกฎเกณฑ์และเหนือกฎเกณฑ์ตามทฤษฎีของโคลเบิร์ก ซ่ึงเป็นภาพรวมจริยธรรมของ

นกัศึกษาพยาบาลท่ีจาํเป็นของวิชาชีพการพยาบาล  แต่ยงัไม่พบงานวิจยัท่ีศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของ

นกัศึกษาพยาบาล ท่ีใชก้รอบมาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีกาํหนดเป็นมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 

สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมและการใชเ้หตุผลเชิง

จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลยัรังสิต ตลอดจนประสิทธิภาพของของระบบการพฒันา

พฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อนาํไปปรับปรุง

การพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลท่ีถือว่าเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตพยาบาลท่ีพึง

ประสงคส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการของวิชาชีพ และสงัคมต่อไป 

11. ระเบียบวธีิวจัิย  

11.1 ใช้ระเบียบวธีิวจัิย วิจยัแบบผสมผสาน (Mixed method) ประกอบดว้ยเชิงบรรยาย 

(Descriptive research) บรรยายแบบเปรียบเทียบ (Comparative descriptive) และสนทนากลุ่ม (Focus 

group) 

 

11.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

       ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย 1) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1 

จาํนวน 174 คน ชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 134 คน ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 138 คน และชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 147 คน รวม 

593 คน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 2563 2) อาจารย์

พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 60 คน 
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      กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นนกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 

1, 2, 3 และ 4 ท่ีศึกษาอยูท่ี่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ในปีการศึกษา 2563 และสุ่มอยา่งง่าย

ตามสัดส่วนของชั้นปี จากจาํนวนประชากร 593 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดย กาํหนดค่าความ

เช่ือมั่น = 95% และ Sample size for precision of ± 5% เปิดตารางสําเร็จรูปของ Norwood (2000) ได้

ขนาดตวัอย่าง 234 ราย กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอาจารย ์คณะพยาบาลศาสตร์ เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็น

อาจารยป์ระจาํท่ีมีประสบการณ์ทาํงานท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงภาคการศึกษาท่ี 

2/2563 

11.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูล โดยให้ระบุลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ 

            เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยศึกษาทฤษฎี เอกสาร 

ตาํรา วารสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวิจยั และทดสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือวิจยั ครอบคลุมการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

เรียนการสอนทางพยาบาล จํานวน 3 คน และทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวิจัย (Reliability) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  

1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้านปัจจัยนําเข้า และกระบวนการ ไดแ้ก่ 

     1.1 แบบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นอาจารย์ ได้แก่ อายุ เพศ 

ประสบการณ์การเป็นอาจารยส์อนในคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มวิชาท่ีสังกัด ตาํแหน่งทางวิชาการ 

ประสบการณ์เขา้รับการอบรมการสอนจริยธรรมในนกัศึกษาพยาบาล 

     1.2 แบบบันทึกการวิเคราะห์เน้ือหาในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตท่ีเก่ียวกับการพฒันา

จริยธรรมของนกัศึกษา 

     1.3 แบบบนัทึกการวิเคราะห์เน้ือหาในกิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีเก่ียวกบัการพฒันาจริยธรรมของ

นกัศึกษา 

      1.4 แบบสัมภาษณ์ focus group สําหรับนักศึกษาพยาบาล ประกอบดว้ย ประเด็นคาํถามเก่ียวกบั 

1) ท่านคิดว่าพฤติกรรมจริยธรรมของท่านพฒันาข้ึนมาไดอ้ย่างไร 2) ท่านคิดว่าการพฒันาพฤติกรรม

จริยธรรมมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบา้ง และ 3) ท่านคิดว่ากระบวนการในการพฒันาพฤติกรรม

จริยธรรมของนกัศึกษามีประสิทธิภาพหรือไม่ อยา่งไร ตลอดจนขอ้เสนอแนะ 

  1.5 แบบสมัภาษณ์ focus group สําหรับอาจารย์พยาบาล ประกอบดว้ย ประเดน็คาํถามเก่ียวกบั1) 

ท่านมีกลวิธีในการพฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลท่ีท่านรับผิดชอบสอนภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบติัอยา่งไร 2) ท่านคิดวา่กลวิธีท่ีใชใ้นการพฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลมี

ประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร 3) ระบบและกลไกในการพฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต มีประสิทธิภาพหรือไม่อยา่งไร ตลอดจนขอ้เสนอแนะ  
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2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้านผลลพัธ์ ไดแ้ก่ 

      2.1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาพยาบาล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ชั้น

ปี และเกรดเฉล่ียสะสม รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือน อาชีพของบิดา มารดา และภูมิลาํเนา 

2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล ครอบคลุมพฤติกรรมจริยธรรมของ

นักศึกษาพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์การเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบั

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (2560)  มีทั้ งหมด 8 ดา้น ได้แก่ 1) มีระเบียบวินัย 2) มีความซ่ือสัตย์

สุจริต 3) มีความรับผิดชอบ 4) มีจิตสาธารณะ คาํนึงถึงส่วนรวมและสังคม  5) เคารพสิทธิ คุณค่า ความ

แตกต่าง และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 6) แสดงออกถึงทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาล  7) ตระหนกัใน

คุณค่าวิชาชีพและสิทธิของพยาบาล  และ 8) เคารพในสิทธิผลงานทางวิชาการและลิขสิทธ์ิทางปัญญาของ

ผูอ่ื้น โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale ) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 

และนอ้ยท่ีสุด โดยกาํหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลผลคะแนน ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง นกัศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมจริยธรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง นกัศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมจริยธรรมอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง นกัศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมจริยธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง นกัศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมจริยธรรมอยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง นกัศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมจริยธรรมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

         2.3 แบบสอบถามการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล ซ่ึงผูว้ิจยัขออนุญาตใชข้องพิณ

ทิพย ์วงัเกล็ดแกว้ (2547) ใช้กรอบแนวคิดของโคลเบิร์กในการสร้างเคร่ืองมือ ซ่ึงเคร่ืองมือไดท้าํการ

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน และทดสอบค่าความเช่ือมัน่โดยใช้สูตร

สมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบราค (Cronbanch’s alpha -coefficient) ของเคร่ืองมือได ้0.81 ประกอบดว้ยขอ้

คาํถาม 28 ขอ้ แต่ละขอ้คาํถามมีตวัเลือกตอบ 6 ตวัเลือก เม่ือไดค้ะแนนรวม นาํมาหาค่าเฉล่ีย  ซ่ึงค่าเฉล่ีย

ท่ีไดส้ามารถแบ่งไดเ้ป็นขั้นดงัน้ี คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.83 ผูต้อบมีการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมขั้น

ท่ี 1 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.84 - 2.66 ผูต้อบมีการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมขั้นท่ี 2 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 

2.67 - 3.49 ผูต้อบมีการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมขั้นท่ี 3 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.50 - 4.32 ผูต้อบมีการใช้

เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นท่ี 4 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.33 - 5.15 ผูต้อบมีการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมขั้นท่ี 5 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 5.16 - 6.00 ผูต้อบมีการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมขั้นท่ี 6 
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11.4 วธีิการดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

        1) ผูว้ิจยัขออนุญาตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อขอความร่วมมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย สถานท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

          2) ผูว้ิจยัช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ก่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1, 2, 3 และ 4 

และอาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยั 

  3) ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

               3.1) ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง นาํแบบสอบถามพฤติกรรม

จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยจาก

ผูท้รงคุณวุฒิ และหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเรียบร้อยแลว้ โดยประเมินพฤติกรรม

จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1, 2, 3 และ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ

แบบสอบถามการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามหลงัจากเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

       3.2 นัดนักศึกษาพยาบาลเพื่อดาํเนินการสนทนากลุ่ม (focus group) ในเวลาท่ี

นักศึกษาสะดวกใชเ้วลาประมาณ 1-1.5 ชม. โดยจดัเป็นกลุ่มนักศึกษาชั้นปีละ 10 คน 4 ชั้นปี สุ่มเลือก

นกัศึกษาตามเกรดเฉล่ียสูง ปานกลาง ตํ่า รวมเป็น 40 คน 

       3.3 นดัอาจารยพ์ยาบาลตามสาขาวิชาเพื่อดาํเนินการสนทนากลุ่ม (focus group) 

ในเวลาท่ีอาจารยส์ะดวกใชเ้วลาประมาณ 1-1.5 ชม. โดยจดัเป็นกลุ่มอาจารยต์ามสาขาการพยาบาลสาขา

ละ 2 คน จาํนวน 5 สาขา รวมเป็น 10 คน 

       3.4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือนระหว่างเดือน

มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 

       3.5) ผูว้ิจยันําขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามและการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์

ขอ้มูล 

 

11.5 การดาํเนินการวเิคราะห์ข้อมูล  

        การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมมาดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีขั้นตอนการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ตรวจความสมบูรณ์เรียบร้อยของแบบสอบถามพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษา

พยาบาล  

และแบบสอบถามการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม ตรวจใหค้ะแนนแต่ละขอ้ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้เพื่อนาํมา

วิเคราะห์ 

2) วิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม ประกอบดว้ย (1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของ 
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กลุ่มตวัอยา่ง (2) แบบสอบถามพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล (3) แบบสอบถามการใช้

เหตุผลเชิงจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล โดยวเิคราะห์ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

         3) เปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล และการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม

ของนกัศึกษาแต่ละชั้นปี ดว้ยสถิติ ANOVA  

         4) ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มของนกัศึกษาและอาจารยพ์ยาบาล ใชว้ิเคราะห์เน้ือหา 

(content analysis) 

12. ขอบเขตของการวจัิย  

      12.1 สมมติฐานการวจัิย       

            1) คะแนนพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาลระหวา่งชั้นปีที 1, 2, 3 และ 4 แตกต่างกนั 

            2) คะแนนการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมนกัศึกษาพยาบาลระหวา่งปีท่ี 1, 2, 3 และ 4 แตกต่างกนั  

      12.2 เน้ือหาท่ีใช้ทําการวจัิย  

 พฤติกรรมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาลในการวิจยัน้ีใช้ตามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามประกาศ

กระทรวงศึกษา เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม และมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

(2560) ประกอบดว้ย พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล  มีทั้งหมด 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) มีระเบียบ

วินัย 2) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 3) มีความรับผิดชอบ 4) มีจิตสาธารณะ คาํนึงถึงส่วนรวมและสังคม  5) 

เคารพสิทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 6) แสดงออกถึงทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพการ

พยาบาล  7) ตระหนกัในคุณค่าวิชาชีพและสิทธิของพยาบาล  และ 8) เคารพในสิทธิผลงานทางวิชาการ

และลิขสิทธ์ิทางปัญญาของผูอ่ื้น 

 การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) ใหค้วามหมายวา่เป็นการตดัสินใจท่ีเลือก

กระทาํการใดๆโดยใชเ้หตุผล และเช่ือวา่ จริยธรรมของมนุษยส์ามารถวดัไดจ้ากการใชเ้หตุผลเชิง

จริยธรรม  ซ่ึงจะช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญทางจิตใจของบุคคล โดยโคลเบิร์กไดแ้บ่งระดบั

จริยธรรมออกเป็น 3 ระดบั แต่ละระดบัแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ดงัน้ี ระดบั 1 จริยธรรมก่อนกฎเกณฑ ์หรือ

ก่อนมีจริยธรรม แบ่งเป็น 2 ขั้น คือ ขั้น 1 ยดึหลกัการเช่ือฟัง กระทาํตาม เพื่อหลบหลีกการถูกลงโทษ ขั้น 

2 ยดึผลประโยชน์ของตนเอง หลกัการแสวงหารางวลั คาํชม ระดบั 2 จริยธรรมตามกฎเกณฑ ์แบ่งเป็น 2 

ขั้น ไดแ้ก่ ขั้น 3 ยดึหลกัทาํตามผูอ่ื้นเห็นชอบ ตอ้งการเป็นท่ียอมรับของหมู่คณะ ขั้น 4 ยดึหลกัการทาํตม

กฎระเบียบของสงัคม คนดี คือคนท่ีประพฤติตามระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระดบั 3 จริยธรรมเหนือ

กฎเกณฑ ์แบ่งเป็น 2 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้น 5 ยดึหลกัทาํตามสญัญาสงัคม ทาํเพื่อส่วนรวม การกระทาํไม่ถูก
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ควบคุมจากบุคคลอ่ืน ขั้น 6 ยดึหลกัการทาํตามอุดมคติสากล เป็นขั้นสูงสุดของพฒันาการทางจริยธรรม 

ไม่มุ่งหวงัส่ิงตอบแทนต่างๆในการกระทาํ 

 ระบบการพฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบติังานใน

การพฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลท่ีมีการกาํหนดอย่างชัดเจนว่าตอ้งทาํอะไรบา้ง 

เพื่อให้ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ องคป์ระกอบของระบบ ประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลลพัธ์ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกัน ในงานวิจัยน้ี ปัจจัยนําเข้าในระบบการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของ

นกัศึกษาพยาบาล ไดแ้ก่ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1-4 อาจารยพ์ยาบาล

ในแต่ละสาขาการพยาบาล กระบวนการพฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล เป็นกิจกรรม

ทั้งในหลกัสูตรและเสริมหลกัสูตรท่ีออกแบบให้นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์

ตามแต่ละชั้นปี และผลผลิตในงานวิจยัน้ี คือ พฤติกรรมจริยธรรมและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ

นกัศึกษาพยาบาล 

  12.3 กรอบแนวคดิในการวจัิย  

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยันาํแนวคิดของทฤษฎีระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ 

และผลผลิต มาอธิบายระบบการพฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ี

มีความสัมพนัธ์กนั ร่วมกบันาํแนวคิดของมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 

2560  ท่ีกาํหนดให้คุณธรรม จริยธรรม เป็นดา้นแรกและเป็นหน่ึงในหกดา้นของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

และเป็นลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดว้ย 1) 

มีความซ่ือสัตย ์มีวินยั ตรงต่อเวลา  2) มีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม 3)  สามารถใชดุ้ลยพินิจใน

การจดัการประเด็นหรือปัญหาจริยธรรม 4) แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และ

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้นและตนเอง 5) แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ คาํนึงถึงส่วนรวม

และสังคม และ 6)  แสดงออกถึงการมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนกัในคุณค่าวิชาชีพและ

สิทธิของพยาบาล ตลอดจนแนวคิดการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก มาเป็นผลลพัธ์ของระบบ

การพฒันาพฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล สรุปเป็นกรอบแนวคิดในวิจยั ดงัรูปท่ี 1.1 
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ปัจจยันาํเขา้  กระบวนการ  ผลลพัธ์ 

     

ดา้นหลกัสูตร 

ดา้นนกัศึกษา 

       ดา้นอาจารย ์

 

 กระบวนการพฒันาจริยธรรม

ในหลกัสูตร 

กระบวนการพฒันาจริยธรรม

เสริมหลกัสูตร 

 พฤติกรรมจริยธรรมของ

นกัศึกษา 

การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม

ของนกัศึกษา 

รูปท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 

 

13. แผนการดาํเนินงานตลอดโครงการ  

 

กจิกรรม ระยะเวลาปี 2563 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.เขียนโครงการวิจยัและ

ดาํเนินการขอจริยธรรม

การวิจยั 

            

2. สร้างเคร่ืองมือวิจยัและ

ทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

            

3. ดาํเนินการวจิยั             

   3.1 เกบ็รวบรวมขอ้มูล             

   3.2 วิเคราะห์ขอ้มูล             

4. เขียนรายงานวิจยั             

5. เผยแพร่ผลงานวิจยั             
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14. งบประมาณ (ประเภทท่ี 6)  

งบประมาณ ราคา (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

1.1 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการวิจยั 1 คน 

 

- 

2. ค่าวสัด ุ - 

3. หมวดค่าใช้สอย 

3.1 ค่าจดัทาํแบบสอบถาม จาํนวน 234 ชุดๆละ 20 บาท 

3.2 ค่าจา้งประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล เหมาจ่าย 

3.3 ค่าจา้งพิมพง์าน สาํเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม เหมาจ่าย 

3.4 ค่าถอดเทปและพิมพเ์น้ือหา (กรณีมีการสมัภาษณ์)

ชัว่โมงละ 300 บาท X 12ชม. 

 

3.5 ค่าพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเหมาจ่าย 

3.6 ค่าดาํเนินการจดัการสนทนากลุ่ม   

      กลุ่ม นกัศึกษา 4 กลุ่ม x 500  = 2,000 บาท 

      กลุ่มอาจารย ์5 กลุ่ม  x 500  = 2,500 บาท 

3.7 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ เหมาจ่าย 

 

4,680 

3,000 

5,000 

3,600 

 

 

5,000 

4,500 

 

 

1,000 

      รวมเป็นเงินท่ีหัวหน้าโครงการได้รับ 26,780 

4. อ่ืนๆ(จ่ายในนาม ศสพ. รวมสูงสุด 20,200) 

4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทความวิจยั 

 2 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ี ตีพิมพบ์ทความในวารสาร

พฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรังสิต) 

4.2 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินขอ้เสนอ

โครงการวิจยัและตรวจเล่มวิจยัสมบูรณ์  

4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทคดัยอ่  

ไทย-องักฤษ 

4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบูรณ์ (จ่ายให้

หวัหนา้โครงการ กรณีงานวิจยัเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี) 

4.5 ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และนาํเสนอผลงานวิจยั  

(จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 

 

2,000 

 

 

3,000 

 

200 

 

5,000 

 

10,000 

      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 46,980 
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16. ความเห็นของหวัหนา้ภาควิชา/หวัหนา้สาขาวิชา/หวัหนา้หน่วยงาน 

            

            

            

    

      ลงนาม       

              (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัชนี  นามจนัทรา) 

17. ความเห็นของคณะกรรมการประจาํคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 

            

            

            

     

      ลงนาม       

                                 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อาํภาพร นามวงศพ์รหม)  
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ผลงานวจัิย 

 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สัดส่วนเวลา

ทํางานใน

โครงการของ

ท่าน (%) 

1.การพฒันารูปแบบและวิธีการสอนท่ีเนน้

การคิดวิจารณญาณ  

(หวัหนา้โครงการวิจยั, 2547) 

 

   

ทบวงมหาวิทยาลยั.  

 

      1 ปี      50 % 

 

2.การศึกษาสถานะและปัญหาสุขภาพของ

บุคลากรมหาวทิยาลยัรังสิต  

(ผูร่้วมโครงการวิจยั, 2547)           

 

สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยั

รังสิต 

      1 ปี      20 % 

 

3. การพฒันาทกัษะการบริหารเวลาของ

นกัศึกษา   คณะพยาบาลศาสตร์  

(ผูร่้วมโครงการวิจยั, 2547)         

 

ศูนยส์นบัสนุนและ

พฒันาการเรียนการสอน   

มหาวิทยาลยัรังสิต.   

1 ปี 50 % 

4. ผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนในวิชาการพยาบาลพื้นฐานและ

พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมของนกัศึกษา

พยาบาล. 

(หวัหนา้โครงการวิจยั, 2548)             

 

ศูนยส์นบัสนุนและ

พฒันาการเรียนการสอน   

มหาวิทยาลยัรังสิต.   

1 ปี 50 % 

5. ปัจจยัคดัสรรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความ

ฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยั

รังสิต. 

(ผูร่้วมโครงการวิจยั, 2549)             

 

สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยั

รังสิต 

1 ปี 50 % 

6. ผลของโปรแกรมการพฒันาสุขภาพต่อ

ความรู้ พฤติกรรม และสถานะสุขภาพของ

บุคลากรท่ีมีระดบัโคเลสเตอรอลสูง 

สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยั

รังสิต. 

 

1 ปี       20% 



 

  

25 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สัดส่วนเวลา

ทํางานใน

โครงการของ

ท่าน (%) 

 (ผูร่้วมโครงการวิจยั, 2549)             

 

7. ผลงานทางวิชาการ และปัจจยัท่ีมี

ความสมัพนัธ์ กบัผลงานทางวิชาการของ

อาจารย ์คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรังสิต 

(หวัหนา้โครงการวิจยั, 2551)             

ศูนยส์นบัสนุนและ

พฒันาการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

1 ปี 50 % 

8. ผลของรูปแบบการเรียนแบบคู่คิดคู่ปรึกษา

ต่อการทาํงานเป็นทีม การรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง และทกัษะการตดัสินใจในการฝึก

ปฏิบติัการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาล 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต,  

(ผูร่้วมโครงการวิจยั, 2555)             

9. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะ

โภชนาการของผูสู้งอาย ุในตาํบล 

ดอนมะสงัข ์อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

(ผูร่้วมโครงการวิจยั, 2558)           

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎั 

สวนดุสิต 

 

 

 

 

 

 

สภาวิจยัแห่งชาติ. 

1 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ปี 

50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

10. การพฒันาแนวทางการส่งเสริม

ความสามารถในการใชก้ระบวนการ 

พยาบาลของนกัศึกษาพยาบาล.  

(หวัหนา้โครงการวิจยั, 2559)         

 

สถาบนัวิจยัและพฒันา  

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต. 

1 ปี 50% 

11. การประเมินหลกัสูตรพยาบาลศาสตร 

บณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

(หวัหนา้โครงการวิจยั, 2559)        

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต. 

 

1 ปี 50% 
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ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สัดส่วนเวลา

ทํางานใน

โครงการของ

ท่าน (%) 

12.ผลของการใชเ้ทคนิคการสะทอ้นคิดต่อ

ทศันคติวิชาชีพ ความมัน่ใจ และผลสมัฤทธ์ิ

ของการฝึกปฏิบติัการพยาบาลพื้นฐานของ

นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  

(ผูร่้วมโครงการวิจยั, 2560)           

 

สถาบนัวิจยั 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

1 ปี 50% 

13. รูปแบบการจดัการความรอบรู้ดา้น

สุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตเมือง 

(ผูร่้วมโครงการวิจยั, 2561)        

สถาบนัวิจยั 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

1ปี 20% 

ท่านมีเวลาในการทาํวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ 8 ชัว่โมง 

        

                                                 ลงช่ือ      

                                                          (นาง นภสักรณ์ วิทูรเมธา)             

                   วนัท่ี  3 กมุภาพนัธ์ 2563 
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18(4); 83-93. 
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