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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงบรรยายแบบหาความสัมพันธ์น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมและ
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์ทางคลินิก กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 และ 4 รวม117 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามข้อมูล
ส่ วนบุ คคล และแบบสอบถามระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของนัก ศึกษาพยาบาล ตรวจสอบคุ ณภาพของ
เครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน ได้ความตรงตามเนื้อหา (CVI ) เท่ากับ .95 และหาความเชื่อมัน่ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .88 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และสถิติไคสแควร์ ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีพฒั นาการทางจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับ 3 คือ มีจริ ยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม และอยู่
ในขั้นที่ 5 คือ ยึดหลักการทาตามคามัน่ สัญญามากที่สุด (79.48%) โดยร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาชั้น
ปี ที่ 4 (90.00%) มี พฒั นาการทางจริ ย ธรรมอยู่ระดับ 3 ขั้นที่ 5 มากกว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ นนักศึ กษาชั้นปี ที่ 3
(68.40%) และปั จจัยด้านชั้นปี และรายได้ของครอบครัว ต่อเดื อนมี ความสัม พันธ์ กบั ระดับพัฒนาการทาง
จริ ยธรรมโดยรวมของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์ทางคลินิก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = .015, p =
.018 ตามลาดับ) ผลการศึกษาครั้งนี้ ควรใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของนักศึกษา
พยาบาล เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเป็ นพยาบาลวิชาชีพที่มีจริ ยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ต่อไป
คาสาคัญ
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Abstract
This descriptive correlational research aimed to explore the levels of ethical development and
investigated factors related to the levels of ethical development among nursing students with clinical
experiences. One hundred seventeen of the third and fourth-year nursing students were randomly selected.
Research instruments included demographic information sheet and levels of ethical development
questionnaire. Psychometric properties were tested by content validity and Conbach’s alpha coefficient, which
were .95 and .88, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Chi-Square. The findings
revealed that most of nursing students (79.48%) were at the fifth post-conventional level of the third stage
(ethical development on the social contract and legal orientation) and percentage of the fourth-year nursing
students ,who were at the fifth level of the third stage (90.00 %), demonstrated higher than those of the thirdyear (68.40%). The year of study and family income per month were significantly correlated to levels of
ethical development (p = .015 and p = .018, respectively). The findings of this study suggest the benefit of
using guidelines to enhance ethical development in nursing students to prepare them being a professional
nurse.
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ความเป็ นมาและความสาคัญ
จริ ยธรรมเป็ นหลักความประพฤติ ที่ดีงามของบุ คคลทั้งกาย วาจา และใจ มี พ้ืนฐานมาจากประเพณี
กฎหมาย ศีลธรรมทางศาสนา ค่านิ ยมและวัฒนธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชี พ และจริ ยธรรมยังเป็ นการรู ้จกั
ไตร่ ตรองว่าอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา เมื่ อเผชิ ญกับสถานการณ์ ที่ตอ้ งตัดสิ นใจเลื อก (กนกวรรณ ฉันธนะ
มงคล, 2562) บุ คคลที่มีจริ ยธรรมเมื่ออยู่ในวิชาชี พใดย่อมปฏิ บตั ิตามหลักที่ดีงามของวิชาชี พนั้น วิชาชี พการ
พยาบาลเป็ นวิชาชี พ ที่ ใ ห้บ ริ ก ารเกี่ ย วข้องกับ ชี วิตมนุ ษ ย์ พยาบาลถู ก คาดหวังจากผูใ้ ช้บริ ก ารให้มีจริ ย ธรรม
พยาบาลจึ ง ต้องมี ค วามเมตตากรุ ณา ความเอื้ ออาทร ตระหนัก ในคุ ณค่ า ความเป็ นมนุ ษ ย์ พยาบาลที่ ดีค วรมี
จริ ยธรรมสู ง จึงจะสามารถปฏิบตั ิการพยาบาลให้มีคุณภาพได้สอดคล้องกับความมุ่งหวังของผูใ้ ช้บริ การ (สภา
การพยาบาล, 2562) ดังนั้น จริ ยธรรมจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการปฏิบตั ิงานของพยาบาล
จริ ยธรรมถื อเป็ นสมรรถนะหลักของผูป้ ระกอบวิชาชี พการพยาบาลที่สภาการพยาบาลกาหนดให้ทุก
สถาบันการศึกษาพยาบาลบรรจุเนื้ อหาจริ ยธรรมในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผูเ้ รี ยนทุกคนจะต้องได้รับ
การบ่มเพาะคุ ณธรรม จริ ยธรรม เพื่อให้ผูใ้ ช้บริ ก ารและสังคมมัน่ ใจว่าจะได้รับการพยาบาลที่ มีคุณภาพจาก
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่มีจริ ยธรรม (สภาการพยาบาล, 2562) ดังนั้น สถาบันการศึกษาพยาบาลมีความจาเป็ นต้อง
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เตรี ยมให้นกั ศึกษาพยาบาลมีความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรม (สิ วลี ศิริไล, 2556) จริ ยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาลเป็ นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็ นปั จจัยสาคัญของคุณภาพบัณฑิต ควรได้รับการปลูกฝัง
ตั้งแต่เป็ นนักศึกษาพยาบาล เพื่อให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และใช้ชีวิตในการทางาน
ให้สามารถปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้ความรู ้คู่กบั การมีคุณธรรม จริ ยธรรม (Sankaranarayanan & Sindhu, 2012)
การจัดการศึกษาพยาบาลที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนานักศึกษาทางด้านจริ ยธรรม จึงจาเป็ นต้องจัด
การศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ซึ่ งกาหนดให้
คุณธรรม จริ ยธรรมเป็ นด้านแรกและเป็ นหนึ่ งในหกด้านของมาตรฐานการเรี ยนรู ้ รวมทั้งยังเป็ นลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตในสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยคุณธรรม จริ ยธรรม ประกอบด้วย 1) มีความซื่ อสัตย์ มีวินัย
ตรงต่อเวลา 2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3) สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรื อปั ญหา
จริ ยธรรม 4) แสดงออกถึงการเคารพสิ ทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ของผูอ้ ื่นและ
ตนเอง 5) แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ คานึงถึงส่ วนรวมและสังคม และ 6) แสดงออกถึงการมีทศั นคติที่ดีต่อ
วิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและสิ ทธิ ของพยาบาล (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2560)
พฤติกรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาแสดงออกผ่านการกระทา โดยพฤติกรรมเดี ยวกันแต่มีแรงจูงใจหรื อ
การให้เหตุผลในการกระทาต่างกัน จะสะท้อนถึ งระดับการมีจริ ยธรรมที่แตกต่างกันในด้านการใช้เหตุผลเชิ ง
จริ ยธรรม ตามทฤษฎีพฒั นาการทางจริ ยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg, 1976) แบ่งพัฒนาการทางจริ ยธรรมเป็ น
3 ระดับ และ 6 ขั้น ได้แก่ ระดับ 1 พัฒนาการทางจริ ยธรรมก่อนเกณฑ์ทางสังคม แบ่งเป็ น 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ยึด
หลักการเชื่ อฟั งเพื่อหลบหลี กจากการถู กลงโทษ ขั้นที่ 2 ยึดหลักการแสวงหารางวัล ระดับ 2 มีจริ ยธรรมตาม
กฎเกณฑ์ท างสัง คม แบ่ ง เป็ น ขั้นที่ 3 ยึดหลัก การท าตามผูอ้ ื่ นเห็ นชอบ และขั้น ที่ 4 ยึด หลัก การท าตามกฎ
ระเบียบของสังคม และระดับ 3 พัฒนาการทางจริ ยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม แบ่งเป็ น ขั้นที่ 5 ยึดหลักการ
ทาตามคามัน่ สัญญา และขั้นที่ 6 ยึดหลักการทาตามอุดมคติสากล ซึ่ งสังคมคาดหวังให้พยาบาลมีการพัฒนาทาง
จริ ยธรรมในระดับ 3 ขั้นที่ 5 หรื อ ขั้นที่ 6 (Fry & Johnstone, 2008)
การพัฒนาจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาลส่ วนใหญ่เกิ ดขึ้นผ่านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ ที่ สอดแทรกคุ ณธรรม จริ ยธรรมในทุก รายวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคปฏิ บ ตั ิ
นักศึกษาพยาบาลสามารถนาความรู ้ทางด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรมไปลงมือปฏิบตั ิการพยาบาลจริ งกับผูป้ ่ วยได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม จากการศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการคุ ณธรรมจริ ยธรรมต่อ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลของจตุพร ขาวมาลา และวรรณทนา สมนึ กประเสริ ฐ
(2562) พบว่า เมื่อบูรณาการคุ ณธรรมจริ ยธรรมในวิชาปฏิ บตั ิการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ส่ งผลให้
นักศึกษาพยาบาลปฏิบตั ิการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความรู ้ ความเข้าใจ แสดงพฤติกรรมคุณธรรม
จริ ยธรรมที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ้นในการปฏิบตั ิการพยาบาลในด้านความเมตตากรุ ณา และความรับผิดชอบในการ
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ปฏิบตั ิการพยาบาล อย่างไรก็ตาม การหล่อหลอมความมีจริ ยธรรมให้เกิ ดขึ้นแก่นกั ศึกษาพยาบาล จาเป็ นต้อง
คานึงถึงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนซึ่ งมีลกั ษณะแตกต่างกันตามยุคสมัยด้วย
ปั จจุบนั สังคมได้เปลี่ยนแปลงไปเป็ นสังคมดิจิทลั นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็ นช่วงวัย
อยูร่ ะหว่างกลุ่ม Y และกลุ่ม Z ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์สาคัญของการใช้เทคโนโลยี ในสื บค้นข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ที่ทนั สมัย ตามมุมมองของคนในกลุ่มนี้ การเรี ยนรู ้ ที่รวดเร็ วผ่านความล้มเหลวที่เกิ ดขึ้ น
และมักทางานหลายๆอย่างในเวลาเดี ยวกัน นอกจากนี้ ระบบ ขั้นตอน และความล่าช้าในกระบวนการทางาน
ถือว่าเป็ นอุปสรรคของการเรี ยนรู ้ (พสุ เดชะริ นทร์ , 2561) ดังนั้น การพัฒนาจริ ยธรรมของนักศึกษาในยุคสังคม
ดิจิทลั จึงต้องปรับวิธีการให้สอดคล้องกับลักษณะของผูเ้ รี ยนด้วย
จากการทบทวนงานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ในแต่ละการศึกษามีกรอบ
การศึกษาพฤติกรรมจริ ยธรรมที่แตกต่างกันตั้งแต่ 6 ด้านจนถึง 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความยุติธรรม 2) ด้านความ
อุตสาหะ 3) ด้านความมีระเบียบวินยั 4) ด้านความเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ 5) ด้านความรับผิดชอบ 6)
ด้านความซื่ อสัตย์ 7) ด้านความสามัคคี 8) ด้านความเมตตากรุ ณา 9) ด้านความเสี ยสละ 10) ด้านความกล้าหาญ
และ 11) ด้านสุ ภาพอ่อนโยน (พิศสมัย อรทัย และเพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก, 2553; วิริยาภรณ์ แสนสมรส, วิภา
รัตน์ ยมดิ ษฐ์, นิ ศากร เยาวรัตน์ , อมรรั ตน์ สว่างเกตุ , และนพวรรณ ดวงจันทร์ , 2560; สุ นีย ์รัตน์ บุญศิลป์ ,
ประกริ ต รัชวัตร์ , และสุ รางค์ เปรื่ องเดช, 2555) ส่ วนใหญ่ใช้แบบสอบถามที่ผูต้ อบให้คะแนนตามมุมมองของ
ผูต้ อบ (อัตวิสัย/ Subjectivity) พบว่า ส่ วนใหญ่นกั ศึกษาพยาบาลมีคุณธรรม จริ ยธรรมในระดับสู ง หรื อมาก และ
มีบางงานวิจยั เป็ นสถานการณ์ เพื่อประเมินการใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมของผูต้ อบ (ภววิสัย/ Objectivity) ตาม
ทฤษฎี พฒั นาการทางจริ ย ธรรมของโคลเบิ ร์ก โดยศึ กษาในนักศึ กษาพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี พบว่า มีค ะแนน
พฤติกรรมจริ ยธรรมโดยรวม ในขั้นที่ 5 คือ ยึดหลักการทาตามคามัน่ สัญญา (สุ ชาฎา คล้ายมณี , ทัศนี ย ์ ทิพย์สูง
เนิน, และคะนึงนิตย์ พงษ์สุวรรณ์, 2556) ซึ่ งงานวิจยั ที่ประเมินระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมโดยการใช้เหตุผล
เชิงจริ ยธรรมยังมีจากัด
ในการศึกษาปั จจัยที่มีผลหรื อมีความสัมพันธ์ หรื อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมจริ ยธรรม
ตามปั จจัย พบว่า มีการศึกษาปั จจัยด้านชั้นปี เกรดเฉลี่ ยสะสม อาชี พผูป้ กครอง ผลการวิจยั ที่ได้มีท้ งั สอดคล้อง
กันและแตกต่างกัน ได้แก่ การศึกษาของพรศิริ พันธสี และเจตจรรยา บุญญกูล (2560) พบว่า ปั จจัยด้านข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลของนัก ศึ ก ษา ได้แ ก่ ชั้น ปี เกรดเฉลี่ ย สะสม อาชี พ ของบิ ดามารดา รายได้ต่อ ปี ของบิ ดามารดา
ภูมิลาเนา ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ,
พรพรรณ วรสี หะ, เปรมวดี คฤหเดช, กันยา นภาพงษ์, และขวัญฤทัย เสมพูน (2562) ที่พบว่า อายุ เกรดเฉลี่ ย
สะสม และภูมิลาเนา ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการปฏิ บตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม ในขณะที่งานวิจยั ของวิริ
ยาภรณ์ แสนสมรส และคณะ (2560) พบว่า พฤติกรรมจริ ยธรรมมีความแตกต่างกันตามชั้นปี โดยมีคุณธรรม
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จริ ยธรรมมากที่สุดในนักศึกษาชั้นปี ที่ 1-3 คื อ ด้านความยุติธรรม และนักศึ กษาชั้นปี ที่ 4 คือ ด้านความ
รับผิดชอบ เกรดเฉลี่ยแตกต่างกันมีคุณธรรมจริ ยธรรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ย 2.002.49, 2.50-2.99 และ 3.50 ขึ้นไป มีคุณธรรมจริ ยธรรมมากที่สุด คือ ด้านความยุติธรรม และนักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ย 3.00-3.49 มีคุณธรรมจริ ยธรรมมากที่สุด คือ อดทน อดกลั้น และนักศึกษาที่มีผปู ้ กครองประกอบอาชี พ
แตกต่างกัน มีคุณธรรมจริ ยธรรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเหมือนกัน ส่ วนการศึกษาของชุลีพร พรหมพาหกุล
และกิตติกร นิ ลมานัต (2560) พบว่า นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 มีความสามารถเชิ งจริ ยธรรมต่ากว่านักศึกษาชั้นปี ที่ 3
และชั้นที่ปี 4 และความสามารถเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิการพยาบาลของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ไม่มีความ
แตกต่างกัน และการศึกษาของปิ ยะนันท์ นามกุล (2561) พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั คุ ณธรรมจริ ยธรรม
ของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อน (r =0.56, p =.000) สภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา (r
=0.56, p = .000) และ สภาพแวดล้อมด้านครอบครัว (r =0.50, p =.000)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ งเปิ ดดาเนินการสอนมานานกว่า 30 ปี ได้หล่อหลอม
ให้นกั ศึกษาพยาบาลมีความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมผ่านการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรและจัดกิจกรรมนอก
หลักสู ตร ผูว้ ิจยั ในฐานะอาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการศึกษาแห่ งนี้ ได้สนใจทาโครงการวิจยั
การพัฒนาพฤติกรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่ งมีการศึกษาเชิ งโครงสร้ าง กระบวนการ
และผลลัพธ์ โดยศึกษาในนักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี ซึ่ งให้คาตอบในภาพรวมของพฤติกรรมจริ ยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาล พบว่า นักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี มีพฤติกรรมจริ ยธรรม อยู่ในระดับ 3 พัฒนาการทาง
จริ ยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม ขั้นที่5 ยึดหลักการทาตามคามัน่ สัญญา และไม่พบความแตกต่างกันระหว่าง
ชั้นปี แต่ยงั ขาดการศึกษาเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 และ ชั้นปี ที่ 4 ที่มีประสบการณ์ทางคลินิก
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในกลุ่มที่มีประสบการณ์ทาง
คลินิก ตลอดจนปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาลที่มี
ประสบการณ์ ทางคลิ นิก เพื่อนาไปเป็ นข้อมู ลพื้ นฐานในการพัฒนายกระดับขั้นพัฒนาการทางจริ ย ธรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผูใ้ ช้บริ การต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนงานวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลที่มีผลต่อพฤติกรรมจริ ยธรรม
และได้คดั สรรปั จจัยส่ วนบุ คคลมาใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ชั้นปี เกรดเฉลี่ ย รายได้ของครอบครัว (ชุ ลีพ ร
พรหมพาหกุล และกิ ตติกร นิ ลมานัต, 2560; ปิ ยนันท์ นามกุล, 2561; พรศิริ พันธสี และเจตจรรยา บุญญกูล,
2560; มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ และคณะ, 2562; วิริยาภรณ์ แสนสมรส และคณะ, 2560 ) และผลการเรี ยนรู ้ดา้ น
คุณธรรม จริ ยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564), e2686
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(มคอ. 1) และตามที่ ห ลัก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต (ฉบับ ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง (มคอ. 2) กาหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมไว้ นามากาหนดพฤติกรรม
จริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาล เป็ น 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านระเบียบวินยั 2) ด้านความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต 3)
ด้านความรับผิดชอบ 4) ด้านจิตสาธารณะ คานึ งถึ งส่ วนร่ วมและสังคม 5) ด้านตระหนักในคุณค่าวิชาชี พและ
สิ ทธิ ของพยาบาล 6) ด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชี พการพยาบาล 7) ด้านเคารพสิ ทธิ คุ ณค่า ความแตกต่าง และ
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ และ 8) ด้านเคารพในสิ ทธิ ผลงานทางวิชาการและลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
ตลอดจนการตามระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของโคลเบิร์ก สามารถประเมินระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมได้
จากเหตุผลที่บุคคลเลือกกระทาหรื อไม่กระทา บุคคลที่กระทาพฤติกรรมเหมือนกัน แต่มีแรงจูงใจหรื อให้เหตุผล
ของการกระทาแตกต่างกัน จะมีระดับจริ ยธรรมที่แตกต่างกัน โคลเบิร์กกาหนดระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรม
เป็ น 3 ระดับ และการใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมไว้ 6 ขั้น ได้แก่ ระดับ 1 พัฒนาการทางจริ ยธรรมก่อนเกณฑ์ทาง
สังคม แบ่งเป็ น 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ยึดหลักการเชื่อฟังเพื่อหลบหลีกจากการถูกลงโทษ ขั้นที่ 2 ยึดหลักการแสวงหา
รางวัล ระดับ 2 มีจริ ยธรรมตามกฎเกณฑ์ทางสังคม แบ่งเป็ น ขั้นที่ 3 ยึดหลักการทาตามผูอ้ ื่นเห็นชอบ และขั้นที่
4 ยึดหลัก การทาตามกฎ ระเบียบของสังคม และระดับ 3 พัฒนาการทางจริ ยธรรมเหนื อกฎเกณฑ์ ทางสังคม
แบ่งเป็ น ขั้นที่ 5 ยึดหลักการทาตามคามัน่ สัญญา และขั้นที่ 6 ยึดหลักการทาตามอุดมคติสากล โดยนักศึกษา
พยาบาลที่มีประสบการณ์ทางคลินิก ซึ่ งได้หล่อหลอมพฤติกรรมจริ ยธรรมผ่านการเรี ยนในหลักสู ตร อาจทาให้
นักศึกษามีระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมแตกต่างกัน จากแนวคิดดังกล่าวจึงนามาเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ดัง
รู ปที่ 1
ระดับพัฒนาการทางจริยธรรม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
ชั้นปี
เกรดเฉลี่ยสะสม
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน

ระดับ 1 พัฒนาการทางจริ ยธรรมก่อนเกณฑ์ทางสังคม
ระดับ 2 พัฒนาการทางจริ ยธรรมตามกฎเกณฑ์ทางสังคม
ระดับ 3 พัฒนาการทาง จริ ยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม
ประเมินระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรม โดยการให้เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
จากการแสดงพฤติกรรมจริ ยธรรมใน 8 ด้าน ได้แก่
1. ด้านระเบียบวินยั
2. ด้านความซื่อสัตย์ สุจริ ต
3. ด้านความรับผิดชอบ
4. ด้านจิตสาธารณะ คานึงถึงส่วนร่ วมและสังคม
5. ด้านตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและสิ ทธิของพยาบาล
6. ด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล
7. ด้านเคารพสิ ทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
8. ด้านเคารพในสิ ทธิ ผลงานทางวิชาการและลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญาของผูอ้ ื่น

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์ทางคลินิก
2. ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาลที่มี
ประสบการณ์ทางคลินิก
สมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได้ของครอบครัวต่อเดือน
มีความสัมพันธ์กบั ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์ทางคลินิก
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งบรรยายแบบหาความสัมพันธ์ (Descriptive correlational research design)
เพื่อศึกษาระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลและระดับพัฒนาการทาง
จริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์ทางคลินิก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรของการศึก ษา คือ นัก ศึ กษาพยาบาลซึ่ งกาลังศึ กษาในมหาวิทยาลัย เอกชนแห่ งหนึ่ ง กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นนัก ศึ กษาพยาบาลที่มีประสบการณ์ ทางคลิ นิก ที่ศึก ษาในหลัก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต คณะ
พยาบาลศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563 การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้
ข้อมูลจากโครงการวิจยั การพัฒนาพฤติกรรมจริ ยธรรมของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน
แห่ งหนึ่ ง ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายตามสัดส่ วนของชั้นปี ที่ทราบจานวนประชากรคือ 593 คน กาหนดความ
เชื่ อมัน่ เท่ากับ 95% และ Sample size for precision of  5% เปิ ดตารางสาเร็ จรู ปของ Norwood (2000) ได้ขนาด
ตัวอย่างรวม 4 ชั้นปี จานวน 245 คน งานวิจยั นี้ คดั เลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทางคลินิก ได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 จานวน 57 คน และชั้นปี ที่ 4 จานวน 60 คน รวมเป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้
จานวน 117 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิ จยั เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล เป็ นแบบสอบถาม 1 ชุ ด ประกอบด้วย
2 ส่ วนดังนี้
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่ วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี เกรดเฉลี่ ยสะสม
ศาสนา ภูมิลาเนา สถานภาพสมรสผูป้ กครอง รายได้ของครอบครัวต่อเดื อน อาชี พของบิดา มารดา การกูก้ อง
ทุนการศึกษา บุคคลในครอบครัวที่ยดึ ถือเป็ นแบบอย่างด้านคุณธรรม/ จริ ยธรรม และเหตุผลที่เข้าเรี ยนพยาบาล
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ผูว้ ิจยั ขออนุ ญาตใช้และ
ดัดแปลงแบบสอบถามพฤติกรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาลของสุ ชาฎา คล้ ายมณี และคณะ (2556) และ
เพิ่ม สถานการณ์ ให้ครอบคลุ มระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมนักศึ กษาพยาบาลที่ แสดงพฤติ กรรมจริ ยธรรม
ทั้งหมด 8 ด้าน เป็ นสถานการณ์และใช้คาถามว่า “ถ้าท่านเป็ นบุคคลในสถานการณ์ดงั กล่าว ท่านมีเหตุผลอย่างไร
ที่ปฏิ บตั ิเช่ นนี้ ” จานวน 27 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านระเบียบวินัย จานวน 5 ข้อ (สถานการณ์ที่ 1-5) 2) ด้านความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต จานวน 3 ข้อ (สถานการณ์ที่ 6-8) 3) ด้านความรับผิดชอบ จานวน 6 ข้อ (สถานการณ์ที่ 9-14) 4)
ด้านจิตสาธารณะ คานึ งถึ งส่ วนรวมและสังคม จานวน 3 ข้อ (สถานการณ์ที่ 15-17) 5) ด้านเคารพสิ ทธิ คุ ณค่า
ความแตกต่าง และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ จานวน 3 ข้อ (สถานการณ์ที่ 18-20) 6) ด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชี พ
การพยาบาล จานวน 2 ข้อ (สถานการณ์ที่ 21-22) 7) ด้านตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและสิ ทธิของพยาบาล จานวน
4 ข้อ (สถานการณ์ ที่ 23-26) และ 8) ด้านเคารพในสิ ทธิ ผลงานทางวิชาการและลิ ขสิ ทธิ์ ทางปั ญญาของผูอ้ ื่ น
จานวน 1 ข้อ (สถานการณ์ที่ 27) ในแต่ละคาถามให้เลือกคาตอบเพียง 1 ข้อจาก 6 ตัวเลือก มีค่าคะแนน 1-6 โดย
1 หมายถึง ผูต้ อบมีระดับการใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมขั้นต่ าสุ ด (ขั้นที่ 1) และ 6 หมายถึง ผูต้ อบมีระดับการใช้
เหตุผลเชิงจริ ยธรรมขั้นสู งสุ ด (ขั้นที่ 6) การแปลผลพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยรวมตามเกณฑ์ดงั นี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.83 หมายถึง ใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมขั้น 1ยึดการเชื่อฟังเพื่อหลบหลีกการลงโทษ
คะแนนเฉลี่ย 1.84 - 2.66 หมายถึง ใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมขั้น 2 ยึดผลประโยชน์ของตนเอง
คะแนนเฉลี่ย 2.67 - 3.49 หมายถึง ใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมขั้น 3 ยึดตามผูอ้ ื่นเห็นชอบ
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.32 หมายถึง ใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมขั้น 4 ยึดทาตามกฎ ระเบียบสังคม
คะแนนเฉลี่ย 4.33 - 5.15 หมายถึง ใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมขั้น 5 ยึดตามสัญญาสังคม
คะแนนเฉลี่ย 5.16 - 6.00 หมายถึง ใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมขั้น 6 ยึดตามอุดมคติสากล
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั นาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content validity) โดยให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิด้านการเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับ
จริ ยธรรมทางการพยาบาล 3 คน พิจารณา คานวณค่าดัชนี ความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity Index: CVI )
เท่ากับ .95 และนาไปหาค่าความเชื่ อมัน่ ชนิ ดความสอดคล้องภายใน (Internal consistency reliability) กับ
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นักศึกษาพยาบาลที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .88
การพิทกั ษ์ สิทธิผ้ เู ข้ าร่ วมวิจัย
บทความวิ จ ัย นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการวิ จยั เรื่ องการพัฒ นาพฤติ ก รรมจริ ย ธรรมของนัก ศึ ก ษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณารับรองและอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในคน สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัย ที่เป็ นพื้นที่ศึกษาตามเอกสารรับรองเลขที่ DPE. No. RSUERB2020-047 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัย
เอกชนแห่ งหนึ่ ง ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ในชัว่ โมงที่ไม่มีการเรี ยนการ
สอน โดยผูว้ ิจยั ชี้ แจงวัตถุ ประสงค์การวิจยั และกระบวนการเก็บข้อมูล อธิ บายให้ทราบว่าสามารถปฏิเสธหรื อ
ถอนตัวจากการวิจยั ได้ตลอดเวลา ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการเรี ยนและการประเมินผล และคาตอบที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถามจะถูกนาเสนอผลการวิจยั เป็ นภาพรวม และทาลายข้อมูลเมื่อสิ้ นสุ ดการวิจยั เมื่อกลุ่มตัวอย่าง
ยินดีและสมัครใจเข้าร่ วมการวิจยั จึงให้ลงนามยินยอมเข้าร่ วมวิจยั ด้วยตนเอง จากนั้นผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามให้
กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผูว้ ิจยั เป็ นผูร้ วบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองภายหลัง
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็ จทันที ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์คืน จานวนทั้งสิ้ น 117 ชุด คิดเป็ นร้อยละ
100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล และระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์
ทางคลิ นิ ก โดยสถิ ติ เ ชิ ง บรรยาย ได้แ ก่ จ านวน ร้ อ ยละ พิ สั ย ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และหา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลและระดับ พัฒ นาการทางจริ ยธรรมของนัก ศึ ก ษาพยาบาลที่ มี
ประสบการณ์ทางคลินิก โดยใช้สถิติ Chi-Square
ผลการวิจัย
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างจานวน 117 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (113 คน, 96.60%) มีอายุระหว่าง 20-29 ปี อายุ
เฉลี่ย 21.97 ปี (S.D.= 1.62) ส่ วนใหญ่อายุมากกว่า 20 ปี (107 คน, 91.5%) เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 จานวน 57 คน
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(48.7%) เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 จานวน 60 คน (51.3%) มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.00-3.87 ค่าเฉลี่ยของ
เกรดเฉลี่ ย สะสม 2.82 (S.D.= 0.418) ส่ วนใหญ่ นับ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ (107 คน, 91.5%) มี ภู มิ ล าเนาอยู่ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ (72 คน, 61.5%) ผูป้ กครองมีสถานภาพสมรสคู่ (87 คน, 74.40%) มีรายได้ของครอบครัว
ต่อเดื อน ระหว่า ง 4,000-550,000 บาท รายได้เฉลี่ ยของครอบครั วต่อเดื อน 52,536.99 บาท (S.D.= 59,808.37
บาท) อาชีพของบิดาและมารดา พบว่า เป็ นเกษตรกร รับจ้างทัว่ ไป ค้าขาย และ ธุ รกิจส่ วนตัว มากที่สุด (69 คน,
59.00%) นักศึกษาส่ วนใหญ่กูก้ องทุนการศึกษา (73 คน, 62.39%) เกื อบทั้งหมด มีบุคคลในครอบครัวที่ยึดถื อ
เป็ นแบบอย่างด้านคุ ณธรรม/จริ ยธรรม (114 คน, 97.43%) โดยมารดาเป็ นบุ คคลที่ กลุ่ มตัวอย่างยึดถื อเป็ น
แบบอย่างด้านคุ ณธรรม/จริ ยธรรม มากที่ สุด (47 คน, 40.20%) และเหตุ ผลที่ เข้าเรี ยนพยาบาล ส่ วนใหญ่เป็ น
ความต้องการของนักศึกษา (93 คน, 79.50%)
ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลทีม่ ีประสบการณ์ ทางคลินิก
คะแนนพัฒนาการทางจริ ยธรรมโดยรวม จากการใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อยูใ่ น
ระดับ 2 คือ มีจริ ยธรรมตามกฎเกณฑ์ทางสังคม ขั้นที่ 4 คือ ยึดทาตามกฎ ระเบียบของสังคม และอยูใ่ นระดับ 3
คือมีจริ ยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม ขั้นที่ 5 คือ ยึดหลักการทาตามคามัน่ สัญญา และขั้นที่ 6 คือ ยึดทาตาม
อุดมคติสากล โดยกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีพฒั นาการทางจริ ยธรรมอยู่ในระดับ 3 ขั้นที่ 5 มากที่สุด (93 คน,
79.5%) เมื่อจาแนกตามชั้นปี พบว่า ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 (54 คน, 90%) มีคะแนน
พัฒนาการทางจริ ยธรรมโดยรวมอยูใ่ น ระดับ 3 ขั้นที่ 5 มากกว่านักศึกษาชั้นปี ที่ 3 (39 คน, 68.4%) เมื่อพิจารณา
ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมรายด้าน มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 1)
ด้ านระเบียบวินัย คะแนนพัฒนาการทางจริ ยธรรมโดยการใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ส่ วนใหญ่มีระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับ 3 คือมีจริ ยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม ขั้นที่ 5
คือยึดหลักการทาตามคามัน่ สัญญา มากที่สุด (74 คน, 63.2%) เมื่อแยกตามระดับชั้นปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง
นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 มีระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมด้านระเบียบวินยั อยูใ่ นระดับ 3 ขั้นที่ 5 ใกล้เคียงกัน
(38 คน, 66.7% และ 36 คน, 60% ตามลาดับ)
ด้ านความซื่ อสั ตย์ สุจริ ต คะแนนพัฒนาการทางจริ ยธรรมโดยการใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมของกลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับ 3 คือมีจริ ยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม ขั้นที่ 5 คือ ยึดหลักการทาตาม
คามัน่ สัญญา มากที่สุด (54 คน, 46.2%) รองลงมา อยูใ่ นขั้นที่ 6 คือยึดหลักการทาตามอุดมคติสากล (44 คน,
37.6%) เมื่อแยกตามระดับชั้นปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 มี ระดับพัฒนาการทาง
จริ ยธรรมด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต อยู่ในระดับ 3 ขั้นที่ 5 ใกล้เคียงกัน (25 คน, 43.9% และ 29 คน, 48.3%
ตามลาดับ)
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ด้ านความรับผิดชอบ คะแนนพัฒนาการทางจริ ยธรรมโดยใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมของกลุ่มตัวอย่างอยู่
ในระดับ 3 คือมีจริ ยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม ขั้นที่ 5 คือยึดหลักการทาตามคามัน่ สัญญา มากที่สุด (51 คน,
43.6%) รองลงมา อยูใ่ นขั้นที่ 6 คือยึดหลักการทาตามอุดมคติสากล (42 คน, 35.9%) เมื่อแยกตามระดับชั้นปี
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 มีระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับ 3 ขั้นที่ 5 และขั้นที่ 6
เท่ากัน (27 คน, 45% และ 27 คน, 45% ตามลาดับ) และมีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 (24 คน, 42% และ 15 คน, 26.3% ตามลาดับ) (ตารางที่ 1)
ด้ า นจิ ตสาธารณะ คานึ งถึ งส่ วนรวมและสั งคม ระดับ พัฒนาการทางจริ ยธรรมโดยใช้เหตุผลเชิ ง
จริ ยธรรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อยู่ในระดับ 1 มีจริ ยธรรมก่ อนกฎเกณฑ์ทางสังคม ขั้นที่ 2 ยึดหลักการ
ผลประโยชน์ของตนเอง (33 คน, 28.2%) ระดับ 2 มีจริ ยธรรมตามกฎเกณฑ์ทางสังคม ขั้นที่ 3 ยึดหลักการทาตาม
ผูอ้ ื่นเห็นชอบ (35 คน, 29.9%) และขั้นที่ 4 คือยึดหลักการทาตามกฎ ระเบียบสังคม (36 คน, 30.8%) ในจานวน
ใกล้เคียงกัน เมื่อแยกตามชั้นปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างชั้นปี ที่ 3 มีระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับ 2 ขั้นที่
4 มากที่สุด (19 คน, 33.3%) ต่างจากกลุ่มตัวอย่างชั้นปี ที่ 4 ซึ่ งพบอยูใ่ นระดับ 1 ขั้นที่ 2 มากที่สุด (20 คน,
33.3%)
ด้ านเคารพสิ ทธิ คุณค่ า ความแตกต่ าง และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ คะแนนพัฒนาการทางจริ ยธรรม
โดยการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ อยูใ่ นระดับ 3 จริ ยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม ขั้นที่ 5
ยึดตามหลักการทาตามคามัน่ สัญญา (102 คน, 87.2%) เมื่ อแยกตามระดับชั้นปี พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ น
นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับ 3 ขั้นที่ 5 ใกล้เคียงกัน (48 คน, 84.2% และ
54 คน, 90% ตามลาดับ)
ด้ านทัศนคติทดี่ ีต่อวิชาชีพการพยาบาล คะแนนพัฒนาการทางจริ ยธรรมโดยการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อยูใ่ นระดับ 3 จริ ยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม ขั้นที่ 6 ยึดหลักการทาตาม อุดมคติ
สากล มากที่สุด (44 คน, 37.6%) รองลงมา คือ ขั้นที่ 5 ยึดหลักการทาตามคามัน่ สัญญา (35 คน, 29.9%) เมื่อแยก
ตามระดับชั้นปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 4 มีระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรม อยูใ่ น
ระดับ 3 ขั้นที่ 6 ใกล้เคียงกัน (21 คน, 36.8% และ 23 คน, 38.3% ตามลาดับ)
ด้ านตระหนักในคุณค่ าวิชาชี พและสิ ทธิของพยาบาล คะแนนพัฒนาการทางจริ ยธรรมโดยการใช้เหตุผล
เชิ งจริ ยธรรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อยูใ่ นระดับ 3 จริ ยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม ขั้นที่ 6 ยึดหลักการทา
ตามอุดมคติสากล มากที่สุด (52 คน, 44.4%) รองลงมา อยูใ่ นขั้นที่ 5 ยึดหลักการทาตามคามัน่ สัญญา (44 คน,
37.6%) เมื่อแยกตามระดับชั้นปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 มี ระดับพัฒนาการทาง

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564), e2686

11

จริ ยธรรมอยู่ ในระดับ 3 ขั้นที่ 6 ยึดหลักการทาตามอุดมคติสากล ใกล้เคียงกัน (26 คน, 45.6% และ 26 คน,
43.3%)
ด้ านเคารพในสิ ทธิผลงานทางวิชาการและลิขสิ ทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น คะแนนพัฒนาการทางจริ ยธรรม
โดยการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับ 3 จริ ยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม ขั้น
ที่ 6 ยึดหลักการทาตามอุดมคติสากล (94 คน, 80.3%) เมื่อแยกตามระดับชั้นปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 3 และ 4 มีระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับ 3 ขั้นที่ 6 ใกล้เคียงกัน (45 คน, 78.9% และ 49 คน,
81.7%)
กล่าวโดยสรุ ป ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมโดยใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมของกลุ่มตัวอย่างซึ่ งส่ วนใหญ่
อยู่ในระดับ 3 ขั้นที่ 5 ได้แก่ ด้านระเบียบวินยั ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต และด้านความรับผิดชอบ และระดับ
พัฒนาการทางจริ ยธรรมซึ่ งส่ วนใหญ่อยู่ในระดับ 3 ขั้นที่ 6 ได้แก่ ด้านเคารพสิ ทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และ
ศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ด้านทัศนคติ ที่ดีต่อวิชาชี พการพยาบาล ด้านตระหนักในคุ ณค่าวิชาชี พและสิ ทธิ ของ
พยาบาล และด้านเคารพในสิ ทธิ ผลงานทางวิชาการ และลิ ขสิ ทธิ์ ทางปั ญญาของผูอ้ ื่ น ส่ วนด้านจิตสาธารณะ
คานึงถึงส่ วนรวมและสังคมส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับ 2 ขั้นที่ 3 และ ขั้นที่ 4
ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่ าง
จากการทดสอบความสัม พันธ์ ระหว่า งปั จจัยส่ วนบุ คคลกับ ระดับพัฒนาการทางจริ ย ธรรมของกลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่า ชั้นปี และ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของ
กลุ่มตัวอย่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = .015, p = .018 ตามลาดับ) ส่ วนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่มีความสัมพันธ์
กับระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของกลุ่มตัวอย่าง (p= .181) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1

ชั้นปี
รวม
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
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จานวนและร้อยละ ของระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมโดยรวมและรายด้าน แยกตามชั้นปี (n =117)
ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรม โดยรวม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
จริ ยธรรมก่อนกฎเกณฑ์
จริ ยธรรมตามกฎเกณฑ์
จริ ยธรรมเหนือกฎเกณฑ์
ทางสังคม
ทางสังคม
ทางสังคม
ขั้น 1
ขั้น 2
ขั้น 3
ขั้น 4
ขั้น 5
ขั้น 6
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
13(11.1)
93(79.5)
11(9.4)
10 (17.5)
39 (68.4)
8(14.0)
3 (5.0)
54 (90.0)
3 (5.0)

รวม

117(100)
57(100)
60(100)
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ชั้นปี

รวม
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4

ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรม โดยรวม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
จริ ยธรรมก่อนกฎเกณฑ์
จริ ยธรรมตามกฎเกณฑ์
จริ ยธรรมเหนือกฎเกณฑ์
ทางสังคม
ทางสังคม
ทางสังคม
ขั้น 1
ขั้น 2
ขั้น 3
ขั้น 4
ขั้น 5
ขั้น 6
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมด้ านระเบียบวินัย

-

-

รวม

2(1.7)

20(17.1)

74(63.3)

21(17.9)

117(100)

2 (3.5)

8 (14.0)

38 (66.7)

9 (15.8)

57(100)

-

12 (20.0)

36 (60.0)

12 (20.0)

60(100)

ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมด้ านความซื่ อสัตย์ สุจริต
รวม
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4

1(0.9)

18(15.4)

54(46.1)

44(37.6)

117(100)

1(1.8)

11(19.3)

25(43.9)

20(35.1)

57(100)

-

7(11.7)

29(48.3)

24(40.0)

60(100)

2(1.7)
3(2.6)
19(16.2)
51(43.6)
42(35.9)
2(3.5)
1(1.8)
15(26.3)
24(42.0)
15(26.3)
2(3.3)
4(6.7)
27(45.0)
27(45.0)
ระดับพัฒนาการทางจริยธรรม ด้านจิตสาธารณะ คานึงถึงส่ วนรวม และสังคม

117(100)
57(100)
60(100)

-

-

ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมด้ านความรับผิดชอบ
รวม
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4

6(5.1)
33(28.2)
35(29.9)
36(30.8)
6(5.1)
1(0.9)
117(100)
3(5.3)
13(22.8)
17(29.8)
19(33.3)
4(7.0)
1(1.8)
57(100)
3(5.0)
20(33.3)
18(30.0)
17(28.3)
2(3.3)
60(100)
ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมด้ านเคารพสิทธิ คุณค่ า ความแตกต่ าง และศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์
-

2(1.7)
1(0.9)
12(10.3)
102(87.2)
2(3.5)
1(1.8)
6(10.5)
48(84.2)
6(10.0)
54(90.0)
ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมด้ านทัศนคติทดี่ ตี ่ อวิชาชีพการพยาบาล
2(1.7)
4(3.4)
32(27.4)
35(29.9)
44(37.6)
2(3.5)
3(5.3)
12(21.1)
19(33.3)
21(36.8)
1(1.7)
20(33.3)
16(26.7)
23(38.3)
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117(100)
57(100)
60(100)
117(100)
57(100)
60(100)
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ชั้นปี

รวม
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4

รวม
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
ตารางที่ 2

ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรม โดยรวม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
จริ ยธรรมก่อนกฎเกณฑ์
จริ ยธรรมตามกฎเกณฑ์
จริ ยธรรมเหนือกฎเกณฑ์
ทางสังคม
ทางสังคม
ทางสังคม
ขั้น 1
ขั้น 2
ขั้น 3
ขั้น 4
ขั้น 5
ขั้น 6
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมด้ านตระหนักในคุณค่ าวิชาชีพและสิทธิของพยาบาล
1(0.9)
3(2.6)
17(14.5)
44(37.6)
52(44.4)
1(1.8)
1(1.8)
8(14.0)
21(36.8)
26(45.6)
2(3.3)
9(15.0)
23(38.3)
26(43.3)
ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมด้ านเคารพในสิทธิผลงานทางวิชาการ
และลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น
2(1.7)
2(1.7)
18(15.4)
1(0.9)
94(80.3)
1(1.8)
1(1.8)
10(17.5)
45(78.9)
1(1.7)
1(1.7)
8(13.3)
1(1.7)
49(81.7)

รวม

117(100)
57(100)
60(100)

117(100)
57(100)
60(100)

ปั จจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของกลุ่มตัวอย่าง

ปั จจัยส่วนบุคคล

ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมโดยรวม
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
ขั้นที่ 6
n (%)
n (%)
n (%)

N
n (%)

2

p-value

ชั้นปี
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
เกรดเฉลี่ยสะสม
< 3.00
 3.00
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
 30,000 บาท
 30,000 บาท

14

10(17.5)
3(5.0)

39(68.4)
54(90.0)

8(14.0)
3(5.0)

57(100)
60(100)

8.390

.015

8(10.4)
5(12.5)

59(76.6)
34(85.0)

10(13.0)
1(2.5)

77(100)
40(100)

3.417

.181

1(2.1)
12(18.5)

44(91.7)
47(72.3)

3(6.3)
69.2()

48(100)
65(100)

8.031

.018
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์ ทางคลินิกชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 4
เมื่อจัดกลุ่มคะแนนพัฒนาการทางจริ ยธรรมโดยรวมและรายด้าน ตามระดับคะแนนเฉลี่ย พบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับ 3 คือจริ ยธรรมเหนื อกฎเกณฑ์ทางสังคม ขั้นที่ 5 คือยึดหลักการทาตามคามัน่ สัญญา ซึ่ งพบได้ในวัยรุ่ น
ตอนปลายและวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น อายุ 16 ปี ขึ้นไป ในขั้นนี้ เน้นความสาคัญของมาตรฐานทางจริ ยธรรมที่คนส่ วน
ใหญ่หรื อในสังคมยอมรับว่าเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง สมควรปฏิบตั ิตาม เป็ นขั้นหลักการใช้เหตุผลการทาหน้าที่ตนเอง
ตามสัญญาที่ให้ไว้กบั ผูอ้ ื่น การเคารพตนเอง เลือกกระทาโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน เป็ นประโยชน์ของคนหมู่มาก ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 20-29 ปี เป็ นวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น เป็ นช่ วงวัยที่มี
การเจริ ญเติบโตทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคมอย่างเต็มที่ ได้รับการปลูกฝังและหล่อหลอมจริ ยธรรมเริ่ มแรก
มาจากครอบครัว และต่อเนื่ องจากการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและในระดับอุดมศึกษา เมื่อเข้า
มาศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่ งเป็ นสถาบันการศึกษาที่ผา่ นการรับรองสถาบัน
จากสภาการพยาบาล ได้จดั หลักสู ตรในรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ ทุกรายวิชากาหนดผลลัพธ์ การ
เรี ยนรู ้ ด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรม จัดให้มีเนื้ อหาจริ ยธรรมให้สอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา ตลอดจนกิ จกรรม
เสริ มหลักสู ตรที่มีเป้ าหมายในการพัฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของสถาบันการศึกษา
อนึ่ง กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่ 3 และ 4 ได้ศึกษาในภาคปฏิบตั ิทาให้มีประสบการณ์ทาง
คลิ นิก ได้ศึกษาในรายวิชาปฏิ บตั ิการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น การพยาบาลมารดา ทารกและผดุ งครรภ์ การ
พยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ การพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลอนามัยชุ มชน และ การพยาบาลรวบ
ยอด นาความรู ้จากหลักจริ ยธรรมในภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับมอบหมายในขณะที่ฝึก
ภาคปฏิ บตั ิ ซึ่ ง การเรี ยนการสอนในภาคปฏิ บตั ิ กาหนดให้นักศึ กษาทากิ จกรรมการเยี่ย มตรวจทางจริ ยธรรม
(Ethics rounds) กับอาจารย์ ซึ่ งเป็ นโอกาสที่นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้และหล่อหลอมพฤติกรรมจริ ยธรรมได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม นอกจากนี้การประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิงานในทุกรายวิชากาหนดให้นกั ศึกษาต้องแสดงพฤติกรรมการ
ปฏิ บตั ิงานตลอดจนพฤติกรรมจริ ยธรรมต้องได้รับการประเมิ นผ่าน (คะแนน 80% ขึ้นไป) จึงจะได้รับการ
ประเมินในส่ วนของการฝึ กปฏิ บตั ิงาน ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สุ ชาฎา คล้ายมณี และคณะ
(2556) ที่ศึกษาในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา ชั้นปี ที่ 1-4 พบว่า มีคะแนน
พฤติกรรมจริ ยธรรมโดยรวมที่ประเมินจากการใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมอยู่ ในขั้นที่ 5 คือยึดหลักการทาตามคามัน่
สัญญา
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านระเบียบวินยั ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต ด้านความรับผิดชอบ ด้านเคารพ
สิ ทธิ คุ ณค่า ความแตกต่าง และศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับ 3 ขั้นที่ 5 ด้านทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพการพยาบาล ด้านตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและสิ ทธิ ของพยาบาล พบว่า อยูใ่ นระดับ 3 ขั้นที่ 6 มากที่สุด
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564), e2686
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แต่อย่างไรก็ตาม ด้านจิตสาธารณะ คานึงถึงส่ วนรวมและสังคม กระจายอยูใ่ น ระดับ 2 ขั้นที่ 3 และ 4 ในจานวน
ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งน่าสังเกตว่าเป็ นขั้นที่อยูต่ ่ากว่าพัฒนาการทางจริ ยธรรมด้านอื่นๆ อธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 4 ที่มีแผนการเรี ยนวิชาในหมวดวิชาชีพการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
จานวนหลายรายวิชา รวมทั้งต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ทาให้นกั ศึกษาต้องบริ หารจัดการเวลาทั้งด้าน
การเรี ยน การทากิจกรรม และการพักผ่อน แม้ว่านักศึกษาจะเข้าใจว่าการทากิจกรรมจิตอาสาเป็ นสิ่ งจาเป็ น แต่
การต้องแบ่งเวลากับการเรี ยน ทาให้เลื อกเข้าร่ วมกิ จกรรมที่จดั ให้เท่าที่จาเป็ น หรื อทากิ จกรรมเฉพาะเพื่อเก็บ
ชัว่ โมงตามเกณฑ์ข้ นั ต่ าในกรณี ที่เป็ นนักศึกษากูก้ องทุนการศึกษา หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมเมื่อเพื่อน หรื ออาจารย์
ร้องขอ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการทาตามผูอ้ ื่นเห็นชอบ (ขั้นที่ 3 ) หรื อทาตามระเบียบกฎเกณฑ์ (ขั้นที่ 4) ซึ่ งผล
การศึกษานี้ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับงานวิจยั ของ อรุ ณี ทอมป์ สัน (2561) ที่ศึกษาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษา
วิทยาลัยศรี มหาสารคาม ซึ่ งพบว่าคุณธรรมจริ ยธรรมด้านความเสี ยสละ โดยเฉพาะข้อจิตอาสา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ต่าสุ ด เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ
จากผลการวิจยั ซึ่ งพบว่า ชั้นปี มีความสัมพันธ์กบั ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = .015) อธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นชั้นปี ที่ 4 มีแนวโน้มที่จะมีระดับพัฒนาการ
ทางจริ ยธรรมในขั้นที่ 5 มี จานวนมากกว่านักศึ กษาที่อยู่ในชั้นปี ที่ 3 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากกลุ่ มตัวอย่างที่เป็ น
นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 มีประสบการณ์ทางคลินิกสู งกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ซึ่ งนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
เป็ นนัก ศึ ก ษาที่ ใ กล้จะส าเร็ จ การศึ ก ษาและได้ศึ ก ษาเกื อ บครบทุ ก รายวิช าที่ จ ัด ไว้ใ นหลัก สู ต ร โดยเฉพาะ
ประสบการณ์ฝึกปฏิบตั ิในรายวิชาปฏิบตั ิการการพยาบาลรวบยอดที่ตอ้ งฝึ กการเป็ นหัวหน้าทีม หรื อหัวหน้าเวร
ทาให้นกั ศึกษาต้องมีการคิด การตัดสิ นใจที่มีการใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิการพยาบาลด้วยตนเอง
มากกว่าวิชาอื่ นๆ ที่มีอาจารย์นิเทศคอยดู แล นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ การดู แลผูป้ ่ วยจากพยาบาลประจาการ ทาให้
นักศึกษาได้หล่อหลอม และพัฒนาพฤติกรรมจริ ยธรรมจากประสบการณ์ ของแหล่งฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง
เพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่ อนสาเร็ จการศึ ก ษาไปเป็ นพยาบาลวิชาชี พ ผลการวิจยั นี้ แตกต่ างจากการศึ ก ษาของ
สุ ชาฎา คล้ายมณี และคณะ (2556) ที่พบว่า ชั้นปี ไม่มีความสัมพันธ์ กบั คะแนนพฤติ กรรมเชิ งจริ ยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาล (p = .684) และผลการวิจยั ของ พรศิริ พันธสี และเจตจรรยา บุญญกูล (2560) ที่พบว่า ปั จจัย
ด้านชั้นปี ที่แตกต่างกันของนักศึกษาพยาบาล มีพฤติกรรมจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามกฎหมายในการปฏิบตั ิ
ทางการพยาบาลไม่แตกต่างกัน (p = .055) และผลการวิจยั ของ Zirak, Moghaddsiyan, Abdollahzadeh, and
Rahmani (2011) ที่พบว่า ชั้นปี ที่ศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
ในมหาวิทยาลัย Tabriz ประเทศ อิหร่ าน (p = .92)
รายได้ข องครอบครั วต่ อเดื อ นมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ระดับ พัฒ นาการทางจริ ย ธรรมโดยรวมของกลุ่ ม
ตัวอย่าง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = .018) เมื่อพิจารณาจากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ครอบครัว
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น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 30,000 บาทต่อเดื อน มีแนวโน้มที่จะมีระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมในขั้นที่ 5 มากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ของครอบครัวมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน อธิ บายได้วา่ สิ่ งแวดล้อมของครอบครัวเป็ น
ปั จจัยพื้นฐานในการหล่อหลอมพฤติกรรมจริ ยธรรมของสมาชิ กในครอบครัว (Beferani, 2015) กลุ่มตัวอย่างมี
บุคคลในครอบครัวที่ยดึ ถือเป็ นแบบอย่างด้านคุณธรรม/ จริ ยธรรมซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นมารดา รองลงมาเป็ นทั้งบิดา
และมารดา การที่ครอบครัวมีรายได้สูง สะท้อนภารกิจของบิดาและมารดาในการสร้างความมัน่ คงด้านรายได้
ให้กบั ครอบครั วซึ่ งต้องมี ค่าใช้จ่ายในการดารงชี วิต ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้มีเวลาให้การดู แล พูดคุ ย อบรม การมี
ปฏิสัมพันธ์ให้ความอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัวได้นอ้ ยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ของครอบครัวน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 30,000 บาทต่อเดื อน ผลการวิจยั นี้ มีแนวโน้มสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยะนันท์ นามกุล (2561) ซึ่ ง
พบว่าปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมของครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษา
พยาบาล แต่แตกต่างจากผลการวิจยั ของ พรศิริ พันธสี และเจตจรรยา บุญญกูล (2560) ที่พบว่า ปั จจัยด้านรายได้
ของครอบครั วที่ แตกต่างกันของนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมจริ ยธรรมและการปฏิ บตั ิตามกฎหมายในการ
ปฏิบตั ิทางการพยาบาลไม่แตกต่างกัน (p = .402)
เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 และกลุ่มตัวอย่างที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมเท่ากับหรื อมากกว่า 3.00 มี
ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมโดยรวมใกล้เคียงกัน อาจเป็ นไปได้วา่ เกรดเฉลี่ ยสะสม เป็ นผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ซึ่ งสะท้อนศักยภาพด้านสติปัญญา แต่พฤติกรรมจริ ยธรรมนอกจากองค์ประกอบของความรู ้ แล้วยังมีมิติ
ของทัศนคติ แรงจูงใจซึ่ งเป็ นการรับรู ้ การตระหนักถึงความสาคัญของจริ ยธรรม แล้วจึงนาไปสู่ การกระทาที่มี
จริ ยธรรม (กนกวรรณ ฉันธนะมงคล, 2562) ผลการวิจยั สอดคล้องกับการศึกษาของ พรศิริ พันธสี และเจตจรรยา
บุญญกูล (2560) ที่พบว่า ปั จจัยด้านเกรดเฉลี่ยที่แตกต่างกันของนักศึกษาพยาบาล มีพฤติกรรมจริ ยธรรมและการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายในการปฏิบตั ิทางการพยาบาลไม่แตกต่างกัน (p = .421) และ มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ และ
คณะ (2562) ที่ พบว่าเกรดเฉลี่ ยสะสมไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ งานอย่างมี จริ ยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 (p > .05)
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรมด้านจิตสาธารณะ คานึ งถึงส่ วนรวม และสังคมของนักศึกษาพยาบาล อยู่
ในระดับที่น้อยกว่าด้านอื่นๆ ซึ่ งหลักสู ตรควรนาไปพิจารณาระบุพฤติกรรมจริ ยธรรมด้านจิตสาธารณะไว้ใน
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ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ ที่คาดหวังด้วย เพื่อให้หลักสู ตรสามารถการจัดการเรี ยนรู ้ และมีการประเมินผลที่สะท้อน
พฤติกรรมจริ ยธรรมได้อย่างสอดคล้องและชัดเจน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัย
ศึ ก ษาติ ด ตามระดับ พฤติ ก รรมจริ ย ธรรมของนัก ศึ ก ษาพยาบาลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ดู ก ารคงอยู่ ข อง
พฤติกรรมจริ ยธรรมในระยะยาว
เอกสารอ้างอิง
กนกวรรณ ฉันธนะมงคล. (2562). จริ ยธรรมทางการพยาบาล. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560. สื บค้น
18 มกราคม 2563, จาก http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/
จตุพร ขาวมาลา, และวรรณทนา สมนึกประเสริ ฐ. (2562). ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
คุณธรรมจริ ยธรรมต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิจัยและนวัตกรรม
ทางสุ ขภาพ, 2(1), 163-176.
ชุลีพร พรหมพาหกุล, และกิตติกร นิลมานัต. (2560). ความสามารถเชิงจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ . วารสารสภาการพยาบาล, 32(4), 67-78.
ปิ ยะนันท์ นามกุล. ( 2561). ปั จจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารศรี วนาลัยวิจัย, 8 (2), 27-48.
พรศริ พันธสี , และเจตจรรยา บุญญกูล. (2560). ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายในการปฏิบตั ิการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 10(1), 81-94.
พสุ เดชะริ นทร์ . (2561). คนรุ่ นใหม่กบั การเรี ยนรู ้ คอลัมน์มุมมองใหม่ หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ. สื บค้น 3
กุมภาพันธ์ 2563, จาก WWW.BANGKOKBIZNEWS.COM › BLOG › DETAIL
พิศสมัย อรทัย, และเพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก. (2553). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับนักศึกษา
พยาบาล. Rama Nurs J, 16(3), 350-363.
มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ, พรพรรณ วรสี หะ, เปรมวดี คฤหเดช, กันยา นภาพงษ์, และขวัญฤทัย เสมพูน. (2562).
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม ของนักศึกษาพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร.
วารสารเกือ้ การุ ณย์ , 26(1), 76-91.
วิริยาภรณ์ แสนสมรส, วิภารัตน์ ยมดิษฐ์, นิศากร เยาวรัตน์, อมรรัตน์ สว่างเกตุ, และนพวรรณ ดวงจันทร์ . (2560).
คุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาล : กรณี ศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี. วารสารการ
พยาบาลและการศึกษา, 10(4), 144-159.
18

APHEIT Journal of Nursing and Health, Vol. 3 No.3 (Sep-Dec 2021), e2686

APHEIT Journal of Nursing and Health
Received: Nov 22, 2021 Revised: Dec 10, 2021 Accepted: Dec 11, 2021

สภาการพยาบาล. (2562). คู่มือส่ งเสริ มจริ ยธรรมสาหรั บองค์ การพยาบาล: กลไกและการปฏิ บัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุ งเทพฯ: จุดทอง.
สิ วลี ศิริไล. (2556). จริ ยศาสตร์ สาหรั บพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 17). กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุ ชาฎา คล้ายมณี , ทัศนีย ์ ทิพย์สูงเนิน, และคะนึงนิตย์ พงษ์สุวรรณ. (2556). ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา. วารสารการพยาบาลและการศึกษา,
6(ฉบับพิเศษ), 89-103.
สุ นียร์ ัตน์ บุญศิลป์ , ประกริ ต รัชวัตร์ , และสุ รางค์ เปรื่ องเดช. (2555). ทัศนคติเชิงจริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข. วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุ ข, 22(2), 64-76.
อรุ ณี ทอมป์ สัน. (2561). การศึกษาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม. วารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม, 72-77.
Beferani, M. H. (2015). The role of the family in the socialization of children. Mediterranean Journal of Social
Sciences, 6(6 S6), 417-423.
Fry, S. T., & Johnstone, M. J. (2008). Ethics in nursing practice: A guide to ethical decision making
(3rd ed.). ICN: Blackwell.
Kohlberg, L. (1976). Moral stage and moralization: The cognitive- development approach. In T. Lickona
(Ed.), Moral development and behavior: Theory, research, and social issues (pp. 31-53). New York:
Holt, Reinhart and Winston.
Norwood, S. L. (2000). Research strategies in advanced practice nursing (1st ed.). New Jersey:
Prentice Hall Health.
Sankaranarayanan, C., & Sindhu, B. (2012). Learning and teaching nursing (4th ed.). New Delhi: Jaypee
Brothers Medical Publishers.
Zirak, M, .Moghaddsiyan, S., Abdollahzadeh, F., Rahmani, A. (2011). Moral development of nursing students of
Tabriz University of Medical Sciences. IJME, 4 (4), 45-55. http://ijme.tums.ac.ir/article-1-166-en.html

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564), e2686

19

