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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบภาคตัดขวาง เพือ่ ประเมินการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะส่วนบุคคล ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน กับการปฏิบัติตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลฯ ของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตติยภูมิ
แห่งหนึง่ จ�ำนวน 393 คน เครือ่ งมือการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล
ของพยาบาลวิชาชีพ ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล มีคา่ ความเชือ่ มัน่ .88 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ าน มีคา่ ความเชือ่ มัน่ .94
และการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ มีค่าความเชื่อมั่น .78 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตคิ วามถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน
การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุโลจิสติก
ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี า่ นิยมวิชาชีพพยาบาลโดยรวมในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 92.20
มี ป ั จ จั ย จู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านโดยรวมในระดั บ สู ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55.80 และมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ
สภาการพยาบาลฯ โดยรวมในระดับปรับปรุง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.70 พบว่าค่านิยมวิชาชีพพยาบาล
ระดับดี และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานระดับสูง มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ
* วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
** มหาบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
*** รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
**** รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
***** ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม
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อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (Adj. OR = 2.81, 95% CI = 1.21-6.63 และ Adj. OR = 2.15, 95% CI = 1.26-3.67
ตามล�ำดับ)
จากการวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ้ เสนอแนะว่าผูบ้ ริหารควรมีการส่งเสริมค่านิยมวิชาชีพและปัจจัยจูงใจการปฏิบตั งิ าน
และจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความส�ำคัญ
และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: พยาบาลวิชาชีพ จริยธรรม ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
		

Abstract

This cross-sectional research aimed to evaluate nursing performance in relation to Nursing
Council Regulations on professional ethics of nurse and midwifery B.E. 2550, and to analyse
associations between personal characteristics, professional nursing values, and motivating factors
with nursing performance in relation to Nursing Council Regulations among professional nurses.
The samples consisted of 393 professional nurses in one tertiary hospital. The research instrument
was a four-part questionnaire including personal characteristics of professional nurse, professional
nursing values with the reliability of .88, motivating factors with the reliability of .94, and nursing
performance in relation to Nursing Council Regulations with the reliability of .78. Data were collected
from June 1 to July 31, 2015. Statistics used for data analysis included frequency, percentage,
mean, standard deviation, median, Chi-square test, and multiple logistic regression analysis.
The research results revealed that the overall score of professional nursing values was in a good
level (92.20%) and the overall score of motivating factors was in a high level (55.80%), while the overall
score of nursing performance in relation to Nursing Council Regulations was in a poor level (36.70%).
Furthermore, professional nursing values at a good level and motivating factors at a high level
were statistically significant associated with nursing performance in relation to Nursing Council
Regulations (Adj. OR = 2.81, 95% CI = 1.21-6.63 and Adj. OR = 2.15, 95% CI = 1.26-3.67, respectively).
This research suggested that the administrators should promote professional nursing values
and motivating factors. Moreover, training should be organized on nursing performance in relation
to Nursing Council Regulations in order to raise awareness of the importance and encourage
accurate practice.
Keywords: Professional nurses, Ethics, Professional nursing values, Motivating factors

Journal of Phrapokklao Nursing College Vol.28 No.2 July - December 2017
PAGE

117

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบนั สังคมไทยมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลาทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้ข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยง
ถึงกันทัว่ โลก (นิตยา ศรีญาณลักษณ์, 2554) มีการเผยแพร่
ความรูท้ างการรักษาพยาบาลและระบบบริการทางการแพทย์
ด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัยอย่างกว้างขวาง และจากนโยบาย
การปฏิรปู การศึกษาท�ำให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่ อ งสิ ท ธิ ก ารรั ก ษาของตนเอง มี ค วามต้ อ งการและ
ความคาดหวังสูงในบริการสุขภาพทีต่ นเองจะได้รบั (บุญใจ
ศรีสถิตย์นรากูร, 2550) เมื่อพยาบาลปฏิบัติไม่ได้ตามที่
คาดหวัง อาจเกิดเป็นประเด็นข้อขัดแย้งทางด้านจริยธรรม
ขึน้ ได้ หรือสาเหตุทสี่ ำ� คัญอีกประการคือ พยาบาลบางคน
ละเลยต่อเรื่องจริยธรรม ขาดความเข้าใจในหน้าที่และ
ปรัชญาของวิชาชีพ มุง่ ปฏิบตั งิ านแต่ดา้ นการรักษา แต่ละเลย
ต่อการเอือ้ อาทรอันอบอุน่ ซึง่ การปฏิบตั งิ านของพยาบาล
ทีเ่ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องอาศัย
คุณค่าของการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับ
คุณค่าทางจริยธรรม (สิวลี ศิริไล, 2551)
จริยธรรมเป็นหลักการประพฤติทดี่ งี ามของบุคคล
ทั้งด้านกาย วาจา และใจ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากค่านิยม
ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรม และกฎหมายของบุคคล
ในสังคม (วริยา ชินวรรโณ, 2546) เพือ่ ให้บคุ คลแสดงออก
ในสิ่งที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสม อันจะน�ำมาซึ่งประโยชน์
ต่อตนเอง ผูอ้ นื่ และสังคม สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ได้มีการจัดตั้งสภาการพยาบาล เพื่อท�ำหน้าที่ดูแลและ
ควบคุมความประพฤติของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยออกเป็นข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 83 ง วันที่ 11
กรกฎาคม 2550 โดยผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ทัง้ ต่อผูป้ ว่ ย ต่อผูร้ ว่ มวิชาชีพ และต่อผูร้ ว่ มงาน (อุบลรัตน์

โพธิพ์ ฒ
ั นชัย, 2550) และถึงแม้วา่ จะมีการออกข้อบังคับ
สภาการพยาบาลฯ ดังกล่าวแล้ว แต่ปจั จุบนั พยาบาลก็ยงั
ถูกร้องเรียนจากผู้รับบริการ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
พยาบาลโดยตรง ทีส่ ำ� คัญมี 3 ประการ ได้แก่ ไม่มคี วามรู้
เพียงพอในเรือ่ งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้การพยาบาลที่ไม่ได้
มาตรฐานวิชาชีพ และการไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
ทางการพยาบาล และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (พรจันทร์ สุวรรณชาต, 2552) ทัง้ นี้ ข้อร้องเรียน
ทีส่ ภาการพยาบาลได้รบั เพิม่ มากขึน้ นัน้ ส่วนใหญ่จะเป็น
ความไม่พึงพอใจในพฤติกรรมบริการเกี่ยวกับมารยาท
กริยา วาจา ภาษาพูด การสือ่ สาร การให้ขอ้ มูล และเทคนิค
บริการพยาบาลทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึง่ เป็น
การสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเพิม่ ขึน้ ของปัญหาด้านจริยธรรม
(สภาการพยาบาล, 2551)
ค่ า นิ ย มเป็ น ตั ว ก� ำ หนดพื้ น ฐานของความเชื่ อ
และทิศทางของพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละบุคคล
โดยค่ า นิ ย มอาจเกิ ด จากสภาพแวดล้ อ ม สภาพสั ง คม
ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
เกิดขึน้ ใหม่ได้ (วิภาดา คุปตานนท์, 2544) ดังนัน้ ค่านิยม
ต่อวิชาชีพพยาบาลจึงมีความส�ำคัญต่อการตัดสินใจเลือก
กระท�ำการใดๆ ทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม ซึง่ Fry (1994) กล่าวว่า
การปฏิบัติงานของพยาบาลต้องเผชิญกับความขัดแย้ง
ทางค่านิยมและเกี่ยวข้องกับปัญหาจริยธรรม พยาบาล
ทีต่ ดั สินใจเชิงจริยธรรมได้ดจี ะต้องท�ำความเข้าใจค่านิยม
ให้กระจ่าง ส่วนแรงจูงใจเป็นแรงขับที่เกิดจากภายใน
เป็นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดจากด้านจิตใจ ซึง่ มีผลท�ำให้มพี ฤติกรรม
และการกระท�ำของบุคคลเพือ่ ให้เกิดความส�ำเร็จ (วรารัตน์
เขียวไพรี, 2553) จากทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg
(1959) กล่าวว่าปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
โดยตรง เพือ่ จูงใจให้คนชอบและรักงานทีป่ ฏิบตั ิ เป็นการกระตุน้
ให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลในองค์การ และส่งผลให้
บุคคลนั้นๆ สามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีงาม
พยาบาลเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขทีม่ จี ำ� นวนมาก
และมีบทบาทส�ำคัญในทีมสุขภาพ ซึ่งลักษณะงานของ
พยาบาลจะแตกต่างกันตามแผนกทีป่ ฏิบตั งิ าน ส�ำหรับงาน
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การพยาบาลตรวจรักษาผูป้ ว่ ยนอก พยาบาลถือเป็นด่านหน้า
ของการให้บริการ ซึง่ ต้องให้บริการทัง้ ผูร้ บั บริการและญาติ
ตลอดจนการให้ ข ้ อ มู ล ค� ำ แนะน� ำ อื่ น ๆ ซึ่ ง อาจท� ำ ให้
ไม่สามารถดูแลผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง หรือละเลย
ต่อการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมตามจริยธรรมวิชาชีพได้
ส�ำหรับพยาบาลในหอผูป้ ว่ ยก็เช่นเดียวกัน ต้องดูแลผูป้ ว่ ย
ตลอด 24 ชัว่ โมง ผลัดเปลีย่ นเวรทัง้ เวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึก
ต้องเผชิญกับปัญหาทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และจิตวิญญาณ ทีม่ คี วามยุง่ ยากและซับซ้อนแตกต่างกันไป
ในแต่ละคน ในบางครั้งจึงให้บริการที่ไม่เหมาะสมตามที่
ผูร้ บั บริการคาดหวัง ท�ำให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งทางจริยธรรม
ระหว่างผู้รับบริการกับพยาบาลได้ ประกอบกับปัจจุบัน
ก็ยังมีข้อร้องเรียนต่างๆ ของผู้รับบริการ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรมของ
พยาบาล กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผรู้ บั บริการ และป้องกันปัญหาข้อร้องเรียน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ด้วยเหตุนี้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
การปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ของพยาบาล
วิชาชีพ โดยศึกษาตัวแปรเกีย่ วกับคุณลักษณะส่วนบุคคล
ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล และปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ านของ
พยาบาลวิชาชีพ ซึง่ ผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริหารงานของโรงพยาบาล ในการด�ำเนินการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ทกุ คน ให้ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 อันจะส่งผลให้การบริหาร
ทางการพยาบาลมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

2. เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล และปัจจัยจูงใจใน
การปฏิบตั งิ าน กับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ตติยภูมิแห่งหนึ่ง
สมมติฐานการวิจัย
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน และกลุม่ งาน
การบริการผู้ป่วยที่สังกัด มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง
2. ค่านิยมวิชาชีพพยาบาลมีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตติยภูมิ
แห่งหนึ่ง
3. ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์
กั บ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ สภาการพยาบาลว่ า ด้ ว ย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตติยภูมิ
แห่งหนึ่ง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประเมินการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
ของพยาบาลวิชาชีพ โดยประเมินจากการตอบแบบสอบถาม
ที่ แ สดงถึ ง สิ่ ง ที่ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์เข้าไปเกีย่ วข้องตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 หมวดที่ 1
และหมวดที่ 2 ในส่วนที่ 1-3 (สภาการพยาบาล, 2551)
ในการปฏิบตั ติ อ่ ผูร้ บั บริการ ผูร้ ว่ มวิชาชีพ และผูร้ ว่ มงาน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ประเมินการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ตติยภูมิแห่งหนึ่ง
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ส�ำหรับตัวแปรต้นประกอบด้วยคุณลักษณะส่วนบุคคล
ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล ตามแนวคิดของ Scalzi and
Mazarey (1989) และปั จ จั ย จู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน

ตามทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1959) สรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้

คุณลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส 4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยที่สังกัด

ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล
- ความรับผิดชอบ - ความปลอดภัย
- ความรู้ - ความเป็นอิสระ อิสรภาพ
- การมีส่วนร่วม - อำ�นาจหน้าที่
- ภาระหน้าที่ - ความคิดสร้างสรรค์
- การรักษาผลประโยชน์
- ความเจริญก้าวหน้าส่วนบุคคล

การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
(หมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 ในส่วนที่ 1-3)

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
- ความสำ�เร็จในการทำ�งาน
- การได้รับการยอมรับนับถือ
- ลักษณะงาน
- ความรับผิดชอบ
- ความก้าวหน้าในตำ�แหน่ง

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบภาคตัดขวาง (crosssectional research) โดยงานวิจัยได้รับการพิจารณา
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(เอกสารรับรอง เลขที่ Si239/2015)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประชากรเป็นพยาบาล
วิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลตติยภูมแิ ห่งหนึง่ ในช่วง
วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 จ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 393 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างคือ
1) ปฏิ บั ติ ง านในกลุ ่ ม งานการพยาบาล 11 กลุ ่ ม งาน
ได้ แ ก่ งานการพยาบาลกุ ม าร งานการพยาบาลจั ก ษุ
งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป้ ว่ ยนอก งานการพยาบาล
ผ่ า ตั ด งานการพยาบาลพิ เ ศษ งานการพยาบาลรั ง สี
งานการพยาบาลสูติ-นรีเวช งานการพยาบาลศัลยศาสตร์
และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์
งานการพยาบาลปฐมภูมิ และงานการพยาบาลระบบหัวใจ
และหลอดเลือด 2) มีระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
และ 3) ยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ส่วนเกณฑ์การคัดออกคือ
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
หัวหน้างานการพยาบาล ผูต้ รวจการ และหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย
ค�ำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Daniel (2013)
ในกรณีที่ทราบจ�ำนวนประชากร ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 281 คน เนื่องจากอัตราการตอบกลับโดยทั่วไป
ประมาณร้อยละ 70 จึงเพิม่ จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างอีกร้อยละ 40
เพื่อให้ครอบคลุมอัตราการตอบกลับของกลุ่มตัวอย่าง
ในกรณีที่ไม่ตอบแบบสอบถามหรือตอบแบบสอบถาม
ไม่สมบูรณ์ ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เพิ่มคือ 112 คน
รวมจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 393 คน เลือกกลุม่ ตัวอย่าง
โดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนประชากรในแต่ละ
กลุ่มงานการพยาบาล
เครือ่ งมือการวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของพยาบาล
วิชาชีพ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน

และกลุม่ งานการบริการผูป้ ว่ ยทีส่ งั กัด จ�ำนวนทัง้ สิน้ 6 ข้อ
มีลักษณะค�ำตอบเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมค�ำ
		 ส่วนที่ 2 ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้
ตามแนวคิดของ Scalzi and Mazarey (1989) ประกอบด้วย
ข้ อ ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ ความปลอดภั ย
ความรู้ ความเป็นอิสระ อิสรภาพ การมีสว่ นร่วม อ�ำนาจหน้าที่
ภาระหน้าที่ ความคิดสร้างสรรค์ การรักษาผลประโยชน์
และความเจริญก้าวหน้าส่วนบุคคล จ�ำนวนทัง้ สิน้ 20 ข้อ
มีลักษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
จากคะแนน 1-5 ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิง่ ส่วนเกณฑ์การแปลผล
คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ มีค่านิยมในระดับ
ต้องปรับปรุง (ต�่ำกว่าร้อยละ 60) ในระดับปานกลาง
(ร้อยละ 60-79) และในระดับดี (ร้อยละ 80-100)
		 ส่วนที่ 3 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัย
ดัดแปลงจากแบบสอบถามในงานวิจยั ของ ภาวิดา พันระกา,
กิติพงษ์ หาญเจริญ, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, และนิทัศน์
ศิรโิ ชติรตั น์ (2554) ทีส่ ร้างขึน้ ตามทฤษฎีสองปัจจัยของ
Herzberg (1959) ประกอบด้วยข้อค�ำถามเกี่ยวกับ
ความส�ำเร็จในการท�ำงาน การได้รับการยอมรับนับถือ
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในต�ำแหน่ง
จ�ำนวนทั้งสิ้น 15 ข้อ มีลักษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จากคะแนน 1-5 ได้แก่ ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และเห็นด้วย
อย่างยิ่ง ส่วนเกณฑ์การแปลผลคะแนน แบ่งออกเป็น
3 ระดับ ได้แก่ มีปจั จัยจูงใจในระดับต�ำ่ (ต�ำ่ กว่าร้อยละ 60)
ในระดั บ ปานกลาง (ร้ อ ยละ 60-79) และในระดั บ สู ง
(ร้อยละ 80-100)
		 ส่วนที่ 4 การปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 หมวดที่ 1
และหมวดที่ 2 ในส่ ว นที่ 1-3 จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 20 ข้ อ
เกณฑ์การให้คะแนนคือ หากปฏิบตั ทิ กุ ครัง้ ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั บิ างครัง้ ให้ 1 คะแนน และไม่เคยปฏิบตั ิ ให้ 0 คะแนน
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ส่วนเกณฑ์การแปลผลคะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ มีการปฏิบตั ใิ นระดับปรับปรุง (ต�ำ่ กว่าค่ามัธยฐาน)
ในระดับผ่านเกณฑ์ (เท่ากับค่ามัธยฐานถึงน้อยกว่าค่าควอไทล์
ที่ 3) และในระดับดีเลิศ (มากกว่าหรือเท่ากับค่าควอไทล์ที่ 3)
		 ส�ำหรับการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือนัน้ ผูว้ จิ ยั
น�ำแบบสอบถามไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 คน ตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้ หา ด�ำเนินการแก้ไขตามค�ำแนะน�ำและ
หาค่าความเชือ่ มัน่ จากกลุม่ ตัวอย่าง ด้วยวิธกี ารของครอนบาค
ได้ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามในส่ ว นค่ า นิ ย ม
วิชาชีพพยาบาล ปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ าน และการปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ เท่ากับ .88, .94 และ .78
ตามล�ำดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ขออนุญาตด�ำเนินการ
วิจยั จากผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล ประสานกับงานวิจยั และ
สารสนเทศการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล เพือ่ ขอความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถาม พร้อมเอกสาร
ชีแ้ จงโครงการวิจยั และเอกสารแสดงความยินยอม จ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 393 ชุด ให้งานวิจยั ฯ ทัง้ นี้ เอกสารชีแ้ จงโครงการวิจยั
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั และการพิทกั ษ์สทิ ธิ์ โดยชีแ้ จง
ถึงสิทธิ์ในการถอนตัวจากการวิจัย รวมทั้งแจ้งว่าข้อมูล
จะได้รบั การเก็บรักษาเป็นความลับและน�ำมาใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้เท่านั้น โดยจะน�ำเสนอข้อมูลในภาพรวม จากนั้น
งานวิจยั ฯ น�ำแบบสอบถามให้หวั หน้าหอผูป้ ว่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดยให้เวลาทัง้ สิน้
1 สัปดาห์ และให้หวั หน้าหอผูป้ ว่ ยน�ำแบบสอบถามส่งคืน
งานวิ จั ย ฯ เพื่ อ มอบให้ ผู ้ วิ จั ย ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ด� ำ เนิ น การ
เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2558
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
ข้อมูลค่านิยมวิชาชีพพยาบาล ข้อมูลปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั ิ
งาน และข้อมูลการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ
วิเคราะห์ดว้ ยสถิตคิ วามถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และค่ามัธยฐาน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ค่านิย มวิช าชีพพยาบาล และ
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ าน กับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลฯ วิเคราะห์ด้วยการทดสอบไคสแควร์

และการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติก ส�ำหรับการพิจารณา
ความสัมพันธ์นั้น ใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
คือ ระดับปรับปรุง-ผ่านเกณฑ์ (น้อยกว่าค่าควอไทล์ที่ 3)
และระดับดีเลิศ (เท่ากับค่าควอไทล์ที่ 3) ทั้งนี้ ได้รับ
แบบสอบถามกลับ จ�ำนวน 335 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.24
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 97.60
มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.60
รองลงมาคือ มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ
23.90 โดยมีคา่ มัธยฐานเท่ากับ 28 ปี ส่วนใหญ่มสี ถานภาพ
สมรสโสด คิดเป็นร้อยละ 78.20 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 87.20 มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า
10 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.30 และกลุม่ งานการบริการผูป้ ว่ ย
ทีส่ งั กัดส่วนใหญ่คอื กลุม่ งานการบริการผูป้ ว่ ยใน คิดเป็น
ร้อยละ 78.20
2. ค่านิยมวิชาชีพพยาบาลของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่านิยมวิชาชีพพยาบาลโดยรวม
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 92.20 เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีคา่ นิยมเกีย่ วกับความเจริญก้าวหน้า
ส่วนบุคคลในระดับต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 42.10
รองลงมาคือ ค่านิยมเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ
อิสรภาพ และการมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 17.90, 17
และ 10.20 ตามล�ำดับ
3. ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีปจั จัยจูงใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวม
ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 55.80 เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทุกคนมีปจั จัยจูงใจเกีย่ วกับความก้าวหน้า
ในต�ำแหน่งในระดับต�ำ่ คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ
ปัจจัยจูงใจเกีย่ วกับความรับผิดชอบ การได้รบั การยอมรับ
นั บ ถื อ และความส� ำ เร็ จ ในการท� ำ งาน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
28.40, 22.70 และ 17.90 ตามล�ำดับ
4. การปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2550 ของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการปฏิบตั ิ
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ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ โดยรวมในระดับปรับปรุง
มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมาคือ ระดับผ่านเกณฑ์
และระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 34.60 และ 28.70 ตามล�ำดับ
5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล
ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล และปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
กับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2550 ของกลุ่มตัวอย่าง
		 5.1 ผลการวิจยั พบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ
ส่วนค่านิยมวิชาชีพพยาบาล พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี า่ นิยม

วิชาชีพพยาบาลในระดับดี มีการปฏิบัติตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลฯ ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 30.10
และเมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีม่ คี า่ นิยมวิชาชีพพยาบาลในระดับ
ต้องปรับปรุง พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
( = 16.050, p < .001) ส�ำหรับปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ป ั จ จั ย จู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
ในระดับสูง มีการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ
ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 34.80 และเมื่อเทียบกับ
กลุ่มที่มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับต�่ำ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ( = 20.420,
p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมวิชาชีพพยาบาล และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน กับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 335)
			การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ
ตัวแปร
ปรับปรุง (n = 123)
ผ่านเกณฑ์ (n = 116)
ดีเลิศ (n = 96)
p
		
จำ�นวน (คน) ร้อยละ
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ จำ�นวน (คน) ร้อยละ		
ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล								
ต้องปรับปรุง
19
73.10
4
15.40
3
11.50 16.050 < .001
ดี		
104
33.70
112
36.20
93
30.10		
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ต่ำ�
71
48.00
46
31.10
31
20.90 20.420 < .001
สูง

52

27.80

70

37.40

		 5.2 ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี า่ นิยม
วิชาชีพพยาบาลในระดับดี มีการปฏิบัติตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลฯ ดีเป็น 2.81 เท่า เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีม่ ี
ค่านิยมวิชาชีพพยาบาลในระดับต้องปรับปรุงและระดับ
ปานกลาง (Adj. OR = 2.81, 95% CI = 1.21-6.63)

65

34.80		

และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในระดับสูง มีการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ดีเป็น
2.15 เท่า เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีม่ ปี จั จัยจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ในระดับต�ำ่ และระดับปานกลาง (Adj. OR = 2.15, 95%
CI = 1.26-3.67) ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 335)
ปัจจัย		

Crude OR

95% CI

p

ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล						
ต้องปรับปรุง-ปานกลาง
1				
ดี			
4.05
1.79-9.18 .001

Adj. OR

95% CI

p

1		
2.81
1.21-6.63 .017

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 					
ต่ำ�-ปานกลาง		
1			
1		
สูง
2.55
1.53-4.24 < .001
2.15 1.26-3.67 .005

การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์
การวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
โดยรวมอยูใ่ นระดับดีเลิศเพียงร้อยละ 28.70 และในระดับ
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 34.60 แม้ว่าฝ่ายการพยาบาลของ
โรงพยาบาลในการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะได้จดั ท�ำเป็นหนังสือประกาศ
ให้พยาบาลวิชาชีพทุกคนทราบและปฏิบตั ติ าม แต่มพี ยาบาล
วิชาชีพทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ในระดับ
ต้องปรับปรุงมากถึงร้อยละ 36.70 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า
พยาบาลวิชาชีพมากกว่าครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 60.30) มีระยะเวลา
ทีป่ ฏิบตั งิ านน้อยกว่า 10 ปี ท�ำให้มที กั ษะการท�ำงานและ
การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ทั้งต่อผู้ป่วย
ต่อผู้ร่วมวิชาชีพ และต่อผู้ร่วมงาน อย่างไม่เคร่งครัด
ในทุกๆ ด้าน ตลอดจนมีการตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ น้อยกว่าพยาบาล
ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมากกว่า ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของพาณิภัค โพธิ์เงิน, สุรชาติ
ณ หนองคาย, และกิติพงษ์ หาญเจริญ (2556) ที่ศึกษา

การปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึง่ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการปฏิบตั ิ
โดยรวมในระดั บ ดี ม าก โดยการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ
สภาการพยาบาลฯ ดังกล่าว คณะกรรมการสภาการพยาบาล
ได้ออกเป็นข้อบังคับไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124
ตอนที่ 83 ง วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 (สภาการพยาบาล,
2551) ทัง้ นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้พยาบาลตระหนักในบทบาท
ของตนเอง สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยด้วย
ความตระหนักในคุณค่า ศักดิศ์ รี ตลอดจนสิทธิมนุษยชน
ของผู้ป่วย ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในขณะเดียวกัน
ก็จะต้องรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ และธ�ำรงไว้
ซึง่ สิทธิอนั ชอบธรรมในการประกอบวิชาชีพ เป็นข้อบังคับ
ที่พยาบาลวิชาชีพทุกคนพึงต้องปฏิบัติตาม
2. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล
ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล และปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
กับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพ
ผลการวิ จั ยพบว่ าคุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คลไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ
ของพยาบาลวิชาชีพ ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั
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สอดคล้องกับการศึกษาของพาณิภัค โพธิ์เงิน และคณะ
(2556) ที่พบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน และกลุม่ งาน
การบริการผูป้ ว่ ยทีส่ งั กัด ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ของพยาบาลวิชาชีพ
ผลการวิจยั พบว่าค่านิยมวิชาชีพพยาบาลมีความสัมพันธ์
กับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ของพยาบาล
วิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยพยาบาล
วิชาชีพทีม่ คี า่ นิยมวิชาชีพพยาบาลในระดับดี จะมีการปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ในระดับดีเลิศ (ร้อยละ
30.10) และเมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีม่ คี า่ นิยมวิชาชีพพยาบาล
ในระดับต้องปรับปรุง พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดของฟาริดา อิบราฮิม
(2554) ทีว่ า่ ค่านิยมต่อวิชาชีพการพยาบาลทีด่ มี อี ทิ ธิพล
ต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาล หากการประพฤติปฏิบตั ติ วั
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นไป
ตามค่านิยมทางสังคมก็จะได้รับการยอมรับ ค่านิยมของ
บุคคลจะสัมพันธ์กับการแสดงออกในความเป็นตนเอง
ของบุคคลนัน้ (self identity) ซึง่ เป็นผลสืบเนือ่ งมาจาก
ประสบการณ์ชีวิตในอดีต โดยค่านิยมจะแสดงออกทาง
พฤติกรรม ความรูส้ กึ ความนึกคิด ความรู้ และการกระท�ำ
พยาบาลวิชาชีพทีม่ คี า่ นิยมวิชาชีพทีด่ เี กีย่ วกับความรับผิดชอบ
ความปลอดภัย ความรู้ ความเป็นอิสระ อิสรภาพ การมีสว่ นร่วม
อ�ำนาจหน้าที่ ภาระหน้าที่ ความคิดสร้างสรรค์ การรักษา
ผลประโยชน์ และความเจริญก้าวหน้าส่วนบุคคล ก็จะมี
พฤติกรรมการแสดงออกทีเ่ หมาะสม ปฏิบตั งิ านได้ถกู ต้อง
ตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของรัชนี
สินะสนธิ (2543) ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
เจตคติตอ่ วิชาชีพ ค่านิยมต่อวิชาชีพ กับการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ของพยาบาลวิชาชีพ
งานผู ้ ป่ ว ยใน พบว่ า ค่านิย มมีค วามสัมพันธ์ท างบวก
ในระดับปานกลางกับการปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ พิทกั ษ์สทิ ธิ
ผูป้ ว่ ยอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Brown, Lindell, Dolansky, and Garber
(2015) ที่พบว่าค่านิยมวิชาชีพพยาบาลมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับการท�ำงานร่วมกับแพทย์อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของพาณิภคั โพธิเ์ งิน
และคณะ (2556) ทีพ่ บว่าค่านิยมต่อวิชาชีพพยาบาลไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ
ของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
โดยพยาบาลวิชาชีพทีม่ ปี จั จัยจูงใจในการปฏิบตั งิ านในระดับสูง
จะมีการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ในระดับ
ดีเลิศ (ร้อยละ 34.80) และเมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีม่ ปี จั จัยจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านในระดับต�ำ่ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg
(1959) กล่าวคือ ปัจจัยจูงใจจะท�ำให้พยาบาลเกิดความพอใจ
ในการท�ำงาน น�ำไปสูท่ ศั นคติทางบวก เกิดความชอบในงาน
รักงาน และมีความพยายามทีจ่ ะท�ำงานให้สำ� เร็จ ส่งผลให้
ประพฤติปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
พยาบาล ซึง่ ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับการศึกษาของ
พรรณี ขาวเมฆ (2550) ที่ศึกษาบทบาทการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการ
ปฐมภูมขิ องจังหวัดหนึง่ พบว่าปัจจัยจูงใจตามทฤษฎีของ
Herzberg มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < .05)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 ผูบ้ ริหารของโรงพยาบาลหรือฝ่ายการพยาบาล
ควรมีการส่งเสริมค่านิยมวิชาชีพและปัจจัยจูงใจการปฏิบตั งิ าน
เช่น มีการประกาศยกย่อง ให้รางวัลหรือค่าตอบแทนกับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีการปฏิบัติงานได้เหมาะสมตามหลัก
จริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพพยาบาล เพื่อเป็น
แบบอย่างทีด่ ี และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านให้มคี ณ
ุ ภาพ
ยิ่งขึ้น
		 1.2 ฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลควรจัด
อบรมความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ให้กบั พยาบาลทุกคน เพือ่ ให้เกิด
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การตระหนักถึงความส�ำคัญ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
บริการที่ดียิ่งขึ้น
		 1.3 ฝ่ายการพยาบาลหรือผู้บังคับบัญชาควร
เปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพได้ไปศึกษาดูงาน อบรม
หรือลาศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ หรือสนับสนุนให้มกี ารย้าย
ต�ำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของ
แต่ละบุคคล มีระบบการพิจารณาเลื่อนขั้นที่เป็นธรรม
เพื่อให้พยาบาลมั่นใจว่าวิชาชีพพยาบาลมีโอกาสเจริญ
ก้าวหน้าได้เท่าเทียมกับวิชาชีพอื่น
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการศึกษาโดยเปรียบเทียบการปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลภาครัฐกับภาคเอกชน
		 2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ เพื่อให้เห็น
พฤติกรรมการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ
ของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
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