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บทคัดย่อ 
บทนำ : จริยธรรมเป็นสิ่งจำเป็นในการประกอบวิชาชีพพยาบาล เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติ งานกับ
มนุษย์ แม้ว่าจะมีสภาการพยาบาลทำหน้าที่ดูแลและควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ให้มีความถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ แตป่ัจจุบันพยาบาลก็ยังถูกร้องเรียนจากผู้รับการ
บริการอยู่เสมอ  
วัตถุประสงค์ :  เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ของพยาบาลวิชาชีพ โดยศึกษาตัวแปร
เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล   ค่านิยมวิชาชีพพยาบาลและปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  
วิธีการศึกษา : การวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างคือของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามชุก จำนวน 61 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานด้วย t-test, One-Way ANOVA และ Pearson’s Moment 
Product Correlation   
ผลการศึกษา : ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ อยู่ในระดับมากร้อยละ 82.0 รองลงมา
อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 13.1 และอยู่ในระดับน้อยร้อยละ 4.9 มีค่านิยมวิชาชีพพยาบาลอยู่ในระดับดีร้อย
ละ 91.8 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 6.6 และอยู่ในระดับควรปรับปรุงเพียงร้อยละ 1.9 มีปัจจัยจูง
ใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 45.9  รองลงมาอยู่ในระดับดีร้อยละ 42.6 และอยู่ในระดับ
ควรปรับปรุงร้อยละ 11.5 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ สถานภาพสมรส ตำแหน่ง กลุ่ม
งานการบริการผู้ป่วยที่สังกัด รายได้รวมต่อเดือนของตนเองและระยะเวลาในการปฏิบัติงานรวมมีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  นอกจากนี้พบว่า 
ค่านิยมวิชาชีพพยาบาลและปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ำและระดับปานกลาง 
(r=0.367; p=0.002 และ r=0.432; p=0.001 ตามลำดับ) กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
สรุป : ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมค่านิยมวิชาชีพ และปัจจัยจูงใจการปฏิบัติงาน และจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 
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Abstract 
Introduction : Ethics are essential in the practice of nursing. Because it is a profession that 
must work with humans. Although the Nursing Council is responsible for supervising and 
controlling the behavior of the nursing and midwifery practitioners to be correct according to 
the professional ethics. But now nurses still get complaints from service recipients. 
Objective: To study the compliance with the regulations of the Nursing Council. of professional 
nurses by studying the variables about personal characteristics values of nursing profession 
and motivation factors for the practice of professional nurses. 
Method : descriptive research The sample consisted of 61 registered nurses at Samchuk 
Hospital. The research instrument was a questionnaire. Data were analyzed by descriptive 
statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation. Hypothesis tested with t-
test, One-Way ANOVA and Pearson's Moment Product Correlation. 
Results : Most of them have complied with the regulations of the Nursing Council. It was at a 
high level of 82.0%, followed by a moderate level of 13.1% and a low level of 4.9%.Nursing 
Professional values Samchuk Hospital found that most of the nursing professional values were 
at a good level of 91.8%, followed by a moderate level of 6.6 percent and only 1.9% should 
be improved. Motivation factors for the practice of registered nurses at Samchuk Hospital, it 
was found that most of the motivation factors for their work were at a moderate level, 45.9%, 
followed by a good 42.6%, and 11.5% should be improved. The hypothesis testing revealed 
that the educational level was related to the compliance with the regulations of the Nursing 
Council. The statistical significance was at the 0.05 level. The age, marital status, position, 
patient service group under the The total monthly income of one's own and the total working 
time were related to the compliance with the Nursing Council's regulations. not statistically 
significant at the 0.05 level. In addition, it was found that values of nursing profession and 
motivation factors for working There were low and moderate positive correlations (r=0.367; 
p=0.002 and r=0.432; p=0.001, respectively) with statistical significance at the 0.001 level of 
compliance with the regulations of the Nursing Council. 
Conclusion: Executives should promote professional values. and operational incentives and 
provide knowledge training on compliance with the Nursing Council's regulations in order to 
realize the importance and follow them properly and appropriately. 
Keywords: professional nurse, ethics, professional values of nursing performance motivation 
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บทนำ 
 จริยธรรมเป็นสิ่งจำเป็นในการประกอบวิชาชีพพยาบาล เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติ งานกับมนษุย์ 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยจึงมีการจัดตั้งสภาการพยาบาล เพื่อทำหน้าที่ดูแลและควบคุมความประพฤติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีความถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยออกเป็น
ข้อบังคับสภาการพยาบาล  ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 
กำหนดใหผู้้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาการพยาบาลฯ 
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งต่อผู้ป่วย ต่อผู้ร่วมวิชาชีพและต่อ
ผู้ร่วมงาน1 แม้ว่าจะมีการออกข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ดังกล่าวแล้ว แต่ปัจจุบันพยาบาลก็ยังถูกร้องเรียน
จากผู้รับการบริการอยู่เสมอ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพยาบาลโดยตรงที่สำคัญมี 3 ประการได้แก่ การไม่มี
ความรู้เพียงพอในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การให้การ
พยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานวิชาชีพ การไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์2 ข้อร้องเรียนที่สภาการพยาบาลได้รับเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องความไม่พึงพอใจต่อพฤติกรรม
บริการเกี่ยวกับมารยาท กริยา วาจา ภาษาพูด การสื่อสาร การให้ข้อมูล และเทคนิคบริการพยาบาลที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล ซ่ึงเป็นการสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของปัญหาด้านจริยธรรม3 ที่มี
ค่านิยมเป็นตัวกำหนดพื้นฐานของความเชื่อและทิศทางของพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคล ค่านิยม
อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม สภาพสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นใหม่ได้
ตลอดเวลา4  โรงพยาบาลสามชุกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550   เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับ
การบริการและป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ ้นได้    ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ของพยาบาลวิชาชีพ โดยศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล   ค่านิยม
วิชาชีพพยาบาล และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ผลการวิจัยครั้งนี้จะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารงานของโรงพยาบาลสามชุกสำหรับใช้ในการดำเนินการพัฒนา  และส่งเสริมผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุก ๆ คน เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 อันจะส่งผลให้การบริหารงานทางการพยาบาล
มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษา ถ้าว่าประเมินจะต้องนำทฤษฎีการประเมินมาเป็นกรอบการศึกษาอีกทฤษฎีหนึ่งการ

ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

พ.ศ.2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสามชุก                                                         

2. เพ่ือศึกษาค่านิยมวิชาชีพและปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสามชุก  

          3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ค่านิยมวิชาชีพ และปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับการปฏิบัติ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสามชุก 
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สมมติฐานการวิจัย  
 1.คุณลักษณะส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสามชุก ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ตำแหน่ง กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยที่สังกัด รายได้รวมต่อเดือนของตนเอง (เงินเดือน เงิน
ประจำตำแหน่ง และเงินพิเศษอื่น ๆ) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานรวมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ 
 2.ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความปลอดภัย ความรู้ ความเป็นอิสระ อิสรภาพ การ
มีส่วนร่วม อำนาจหน้าที่ ภาระหน้าที่ ความคิดสร้างสรรค์ การรักษาผลประโยชน์ และความเจริญก้าวหน้าส่วน
บุคคล มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ 
 3.ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความสำเร็จในการทำงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงาน 
ความรับผิดชอบและความก้าวหน้าในตำแหน่งมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประชากรคือพยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงาน ณ 
โรงพยาบาลสามชุกมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ศึกษาทุกหน่วยประกร จำนวน 61 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยคุณลักษณะส่วนบุคคล การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.2550   ค่านิยมวิชาชีพพยาบาลและ
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาเท่ากับ 0.8134 หาค่าความเชื ่อมั ่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.958 และเพ่ือเป็นการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงสาธารณสุข  ได้อนุมัติเลขที่โครงการ 14/2565 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 หลังจากนั้นผู้วิจัยขออนุญาตดำเนินการวิจัยจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามชุก 
ประสานกับงานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหาค่าสถิติดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต่ำสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) 
ในการอธิบายข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล
และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน  
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การหาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับข้อมูลการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ วิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ส่วนค่านิยมวิชาชีพพยาบาลและปัจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงานกับข้อมูลการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ วิเคราะห์ด้วยสถิติ Pearson’s Moment 
Product Correlation  โดยการกำหนดค่าระดับความสัมพันธ์ (r) ดังนี้5  
 ค่า 0.01-0.20 ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับต่ำมาก 
 ค่า 0.21-0.40 ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ 
 ค่า 0.41-0.60 ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
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 ค่า 0.61-0.80 ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
 ค่ามากกว่า 0.80 ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
ผลการดำเนินงาน 
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสามชุก   
 พบว่าร้อยละ 100.0 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ 37.7 รองลงมามีอายุต่ำกว่า 
30 ปี ร้อยละ 27.9 โดยมีอายุเฉลี่ย 41.87 ปี   สถานภาพสมรสโสดและคู่มีอัตราส่วนร้อยที่เท่ากัน   คือร้อยละ 
44.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 93.4 ตำแหน่งชำนาญการร้อยละ 63.9 กลุ่มงานการบริการผู้ป่ วยที่
สังกัดคือ ผู้ป่วยในร้อยละ 44.3    มีรายได้รวมต่อเดือนของตนเอง (เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงิน
พิเศษอ่ืน ๆ) ตั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไปร้อยละ 39.3 รองลงมามีรายได้รวมต่อเดือนของตนเอง 40,000-49,999 
บาทต่ำกว่า 20,000 บาทในอัตราส่วนร้อยที่เท่ากันคือร้อยละ 27.9 โดยมีรายได้รวมต่อเดือนของตนเองเฉลี่ย 
42,060.28 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 20-29 ปีร้อยละ 31.1 รองลงมามีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปและต่ำกว่า 10 ปี ในอัตราส่วนร้อยที่เท่ากันคือร้อยละ 27.9 โดยมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย 19.33 ปี  
2. การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล และการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสามชุก   
 ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ อยู่ในระดับมากร้อยละ 82.0 รองลงมาอยู่ใน
ระดับปานกลางร้อยละ 13.1 และอยู่ ในระดับน้อยร้อยละ 4.9 ดังตารางที่ 1 เมื่อจำแนกรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับสูงทุกข้อ ทั้งนี้พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด 3 อันดับได้แก่ การให้การพยาบาลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
ตามสิทธิที่พึงได้รับโดยไม่เรียกร้อง      หรือรับทรัพย์สินตอบแทนอื่นใดจากการให้บริการทางการพยาบาล 

(𝑥̅ =4.00;S.D.=0.00) รองลงมาได้แก่ การปกปิดความลับของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ เว้นแต่ได้รับความยินยอม

ของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่ (𝑥̅ =3.98;S.D.=0.01) และการให้การ

พยาบาลผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ  (𝑥̅ =3.98;S.D.=0.13) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนต่ำสุด 3 อันดับได้แก่ การให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อส่วนรวม เช่น การจัดบริการประชาชน 

การจัดโครงการต่าง ๆ   การออกหน่วยเคลื่อนที่ เป็นต้น (𝑥̅ =3.51;S.D.=0.59) รองลงไปได้แก่ การปฏิบัติการ
พยาบาลในที่สาธารณะกรณีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในการปฐมพยาบาล หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่การงานของ

หน่วยงานราชการ (𝑥̅ =3.65;S.D.=0.60) และมีการแจง้ให้ผู้ป่วยรับทราบเกี่ยวกับยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่นำมาใช้ในการรักษา (𝑥̅ =3.80;S.D.=0.44) ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 1  จำนวนและร้อยละการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
              การพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 

ระดับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 

จำนวน ร้อยละ 

ระดับมาก 50 82.0 
ระดับปานกลาง 8 13.1 
ระดับน้อย 3 4.9 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษา 
               จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 จำแนกรายข้อ 

ข้อความ 𝑥̅  S.D. แปลผล 

1.การให้ความร่วมมือในการทำงานเพ่ือส่วนรวม เช่น การจัดบริการประชาชน การจัด
โครงการต่าง ๆ การออกหน่วยเคลื่อนที่ เป็นต้น 

 
3.51 

 
0.59 

 
สูง 

2.การเคารพกฎหมายบ้านเมือง เช่น ขับรถถูกกฎจราจร ข้ามถนนทางม้าลาย การขึ้น
สะพานลอย ใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะและอ่ืน ๆ 

 
3.93 

 
0.25 

 
สูง 

3.การปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก
บุคคล ชนชั้น วรรณะ ศาสนา และเชื้อชาติ 

 
3.90 

 
0.35 

 
สูง 

4.การปฏิบัติการพยาบาลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 4.00 0.00 สูง 
5.การแต่งกายขึ้นปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ 3.85 0.36 สูง 
6.การปฏิบัติการพยาบาลด้วยความถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ/มาตรฐานการพยาบาล 3.92 0.33 สูง 
7.การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้บริการของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ 3.88 0.32 สูง 
8.การให้การพยาบาลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการตามสิทธิที่พึงได้รับ โดยไม่เรียกร้องหรือรับ
ทรัพย์สินตอบแทนอ่ืนใดจากการให้บริการทางการพยาบาล 

 
4.00 

 
0.00 

 
สูง 

9.การปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน 3.82 0.39 สูง 
10.การชี้แจงจุดมุ่งหมายและวิธีการพยาบาลแก่ผู้ป่วยก่อนให้บริการทุกครั้ง 3.85 0.36 สูง 
11.การให้การพยาบาลผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ 3.98 0.13 สูง 
12.มีการแจ้งให้ผู้ป่วยรับทราบเกี่ยวกับยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมาใช้ในการ
รักษา 

 
3.80 

 
0.40 

 
สูง 

13.การบันทึกกิจกรรมทางการพยาบาลอย่างเที่ยงตรง ถูกต้องและตรงกับความจริง 3.88 0.32 สูง 
14.การปกปิดความลับของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ เว้นแต่ได้รับความยินยอมของผู้ป่วยหรือ
ผู้ใช้บริการ หรือเม่ือต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่ 

 
3.98 

 
0.01 

 
สูง 

15.การให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะอันตรายจากการเจ็บป่วย เมื่อตนเองอยู่ในฐานะที่
สามารถช่วยได้ 
 

3.92 0.28 
 

สูง 
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ข้อความ 𝑥̅  S.D. แปลผล 

16.การปฏิบัติการพยาบาลในที่สาธารณะ กรณีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในการปฐ 
พยาบาล หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่การงานของหน่วยงานราชการ 

 
3.65 

 
0.60 

 
สูง 

17.การตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของตนเอง
ก่อนปฏิบัติการพยาบาลในสถานพยาบาลใด ๆ 

 
3.82 

 
0.56 

 
สูง 

18.การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ร่วมงาน โดยยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่ง
กันและกัน 

 
3.95 

 
0.22 

 
สูง 

19.การไม่พูดจาทับถม  ให้ร้าย หรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมวิชาชีพ 3.87 0.39 สูง 
20.การสนับสนุนและยินดีกับผู้ร่วมงานที่ไปอบรม/ศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถทางการพยาบาล 

 
3.95 

 
0.22 

 
สูง 

3.ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล  
 ส่วนใหญ่มีค่านิยมวิชาชีพพยาบาลอยู่ในระดับดีร้อยละ 91.8   รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 6.6 
และอยู่ในระดับควรปรับปรุงเพียงร้อยละ 1.6 ดังตารางที่ 3 เมื่อจำแนกรายด้านพบว่าด้านความปลอดภัยมี

ค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด (𝑥̅ =4.78;S.D.=0.74) รองลงมาได้แก่ด้านความรู้(𝑥̅ =4.72;S.D.=0.61) ต่ำสุดได้แก่

ด้านความเจริญก้าวหน้าส่วนบุคคล (𝑥̅ =3.93;S.D.= 1.10) ดังตารางที่ 4 และเม่ือจำแนกเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ ทั้งนี้พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด 3 อันดับได้แก่ การพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อระบบ

ทางเดินหายใจ ควรสวมใส่ Mask ทุกครั้งที่ให้การพยาบาล (𝑥̅ =4.82;S.D.=0.74) รองลงมาได้แก่ การปฏิบัติการ

พยาบาลต่อผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการต้องถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ  (𝑥̅ =4.75;S.D.=0.71) และการปฏิบัติการ

พยาบาลต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการเป็นลำดับแรก (𝑥̅ =4.74;S.D.=0.77) ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยของคะแนนต่ำสุด 3 อันดับได้แก่ .ถ้าปฏิบัติงานพยาบาลต่อไปมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น (𝑥̅ =3.85; 
S.D.=1.11) รองลงมาได้แก่ วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเช่นเดียวกับวิชาชีพ

อ่ืน (𝑥̅ =4.02;S.D.=1.19)  และการปฏิบัติการพยาบาลสามารถใช้อำนาจในตำแหน่งสั่งการได้ตามความ

เหมาะสม (𝑥̅ =4.08;S.D.=0.92) ดังตารางที่ 5 
ตารางท่ี 3  จำนวนและร้อยละค่านิยมวิชาชีพพยาบาล 

ระดับค่านิยมวิชาชีพพยาบาล จำนวน ร้อยละ 
ระดับดี 56 91.8 
ระดับปานกลาง 4 6.6 
ระดับควรปรับปรุง 1 1.6 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมวิชาชีพพยาบาล จำแนกรายด้าน 
ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล 𝑥̅  S.D. แปลผล 

ความรับผิดชอบ 3.68 0.31 ดี 
ความปลอดภัย 4.78 0.74 ดี 
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ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล 𝑥̅  S.D. แปลผล 
ความรู้ 4.72 0.61 ดี 
ความเป็นอิสระ อิสรภาพ 4.52 0.65 ดี 
การมีส่วนรวม 4.44 0.65 ดี 
อำนาจหน้าที่ 4.33 0.74 ดี 
ภาระหน้าที่ 4.49 0.57 ดี 
ความคิดสร้างสรรค์ 4.47 0.69 ดี 
การรักษาผลประโยชน์ 4.62 0.64 ดี 
ความเจริญก้าวหน้าส่วนบุคคล 3.93 1.10 ดี 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่านิยมวิชาชีพพยาบาล จำแนกรายข้อ 
ข้อความ 𝑥̅  S.D. แปลผล 

1.วิชาชีพพยาบาลความตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 4.67 0.79 ดี 
2.การปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการต้องถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ 4.75 0.71 ดี 
3.การปฏิบัติการพยาบาลต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการเป็นลำดับแรก 4.74 0.77 ดี 
4.การพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ควรสวมใส่ Mask ทุกครั้งที่ให้การ
พยาบาล 

 
4.82 

 
0.74 

 
ดี 

5.ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาลต้องเรียนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไปและต้องมีใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 

 
4.32 

 
0.16 

 
ดี 

6.การปฏิบัติการพยาบาลต้องอาศัยไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ถูกต้อง
เหมาะสม 

 
4.62 

 
0.66 

 
ดี 

7.ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีอิสรภาพในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ 

 
4.54 

 
0.62 

 
ดี 

8.การปฏิบัติการพยาบาลมีความเป็นอิสระต่อกันกับวิชาชีพอ่ืน ๆ ภายใต้ขอบเขตแห่ง
วิชาชีพ 

 
4.49 

 
0.72 

 
ดี 

9.การปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ  
4.64 

 
0.68 

 
ดี 

10.การได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติในการรักษาพยาบาล 4.25 0.75 ดี 
11.การปฏิบัติการพยาบาลสามารถใช้อำนาจในตำแหน่งสั่งการได้ตามความเหมาะสม 4.08 0.92 ดี 
12.ในสถานการณ์ท่ีคับขันเร่งด่วน การปฏิบัติการพยาบาลต้องใช้ความรู้ ความสามารถใน
การตัดสินใจสั่งการได้อย่างทันท่วงที 

 
4.57 

 
0.67 

 
ดี 

13.ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่มีความสำคัญกับหน่วยงานหรือองค์กร 4.51 0.72 ดี 
14.เมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้การ การจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามกำหนดเวลา 4.48 0.59 ดี 
15.การปฏิบัติการพยาบาล ควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ 4.38 0.76 ดี 
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ข้อความ 𝑥̅  S.D. แปลผล 
16.การปฏิบัติการพยาบาลควรมีการพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอ 4.56 0.70 ดี 
17.การปฏิบัติการพยาบาลต้องคำนึงสิทธิของผู้ป่วยที่พึงจะได้รับ 4.69 0.65 ดี 
18.การรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ควรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด 4.56 0.67 ดี 
19.วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเช่นเดียวกับวิชาชีพอ่ืน 4.02 1.19 ดี 
20.ถ้าปฏิบัติงานพยาบาลต่อไป มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น 3.85 1.11 ดี 

4.ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ส่วนใหญ่มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 45.9  รองลงมาอยู่ในระดับดีร้อยละ 
42.6 และอยู่ในระดับควรปรับปรุงร้อยละ 11.5 ดังตารางที่ 6  เมื่อจำแนกรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุดได้แก่ ด้านลักษณะงาน (𝑥̅ =4.34;S.D.=0.65) รองลงมาได้แก่ ด้านความ

รับผิดชอบ(𝑥̅ =4.31;S.D.=0.66) ต่ำสุดได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่ง (𝑥̅ =3.91;S.D.= 0.87) ดังตารางที่ 
7 และเม่ือจำแนกรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด 3 อันดับได้แก่ 

การปฏิบัติงานตรงกับความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ (𝑥̅ =4.43;S.D.=0.56) รองลงมาได้แก่ การคิดว่างานที่ทำ

เป็นงานที่สำคัญ มีคุณค่าและมีเกียรติ (𝑥̅ =4.43;S.D.=0.85)  และการนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพการบริการทางการพยาบาล (𝑥̅ =4.38;S.D.=0.66) ส่วนข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยของคะแนนน้อยสุด 3 
อันดับ ได้แก่ การมีโอกาสได้ไปประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ ศึกษาดูงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

(𝑥̅ =3.80;S.D.=1.08) รองลงมาได้แก ่ การคิดว่าระบบการพิจารณาเลื่อนขั้น  เลื่อนตำแหน่งมีความเป็นธรรม

(𝑥̅ =3.95;S.D.=0.90) และการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการปรับเงินเดือนหรือย้ายตำแหน่งงาน

ไปหน่วยงานอื่นที่ก้าวหน้ากว่าหน่วยงานเดิม (𝑥̅ =3.97;S.D.=0.88) ดังตารางที่ 8 
ตารางท่ี 6 จำนวนและร้อยละปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวน ร้อยละ 
ระดับดี 26 42.6 
ระดับปานกลาง 28 45.9 
ระดับควรปรับปรุง 7 11.5 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน จำแนกรายด้าน 
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 𝑥̅  S.D. แปลผล 

ความสำเร็จในการทำงาน 4.15 0.628 มาก 
การได้รับการยอมรับนับถือ 4.22 0.67 มาก 
ลักษณะงาน 4.34 0.65 มาก 
ความรับผิดชอบ 4.31 0.66 มาก 
ความก้าวหน้าในตำแหน่ง 3.91 0.87 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงบนมาตรฐานปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน จำแนกรายข้อ 

ข้อความ 𝑥̅  S.D. แปลผล 
1.การมีความสุขและภาคภูมิใจกับผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน 4.25 0.75 มาก 
2.การสามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น 4.08 0.67 มาก 
3.การปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4.13 0.67 มาก 
4.การมีความตั้งใจและพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ 4.38 0.69 มาก 
5.การได้รับการยอมรับจากบุคลากรในทีมที่ปฏิบัติงานหรือทีมสุขภาพ 4.16 0.73 มาก 
6.เมื่อการปฏิบัติงานได้สำเร็จจะได้รับคำยกย่อง ชมเชยจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 4.13 0.83 มาก 
7.การคิดว่างานที่ทำเป็นงานที่สำคัญ มีคุณค่า และมีเกียรติ 4.43 0.85 มาก 
8.การคิดว่างานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มีความท้าทายความรู้ ความสามารถ 4.16 0.78 มาก 
9.การปฏิบัติงานตรงกับความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ 4.43 0.56 มาก 
10.การคิดว่าปริมาณงานที่รับผิดชอบเหมาะสมกับตำแหน่ง 4.18 0.76 มาก 
11.การทราบหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ 4.38 0.71 มาก 
12.การนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการพยาบาล 4.38 0.66 มาก 
13.การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการปรับเงินเดือนหรือย้ายตำแหน่งงานไป
หน่วยงานอื่นที่ก้าวหน้ากว่าหน่วยงานเดิม 

 
3.97 

 
0.88 

 
มาก 

14.การคิดว่าระบบการพิจารณาเลื่อนข้ัน  เลื่อนตำแหน่งมีความเป็นธรรม 3.95 0.90 มาก 
15.การมีโอกาสได้ไปประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ ศึกษาดูงานหรือศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

 
3.80 

 
1.08 

 
มาก 

5.ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ค่านิยมวิชาชีพพยาบาลและปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล และการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสามชุก 
 พบว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการ
พยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 สูงกว่าพยาบาล
วิชาชีพที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (เปรียบเทียบระหว่าง 77.72 กับ 74.25) เมื่อทดสอบด้วยสถิติ t-test 
แบบ Independent  พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คุณลักษณะส่วนบุคคล
อื่น ๆ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ตำแหน่ง กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยที่สังกัด รายได้รวมต่อเดือนของตนเอง 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานรวม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดัง
ตารางที่ 9 
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ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรม 
                แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลที ่
            แตกต่างกัน (N=61) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน 𝑥̅  S.D. t, df F, df p-value 
อายุ       
ต่ำกว่า 30 ปี 17 77.24 3.05  0.781 0.510 
30-39 ปี 8 78.63 1.41    
40-49 ปี 13 76.54 3.45    
50 ปีขึ้นไป 23 77.83 3.82    
สถานภาพสมรส       
โสด 27 77.26 3.93  0.315 0.815 
คู ่ 27 77.44 3.00    
หม้าย 3 79.00 0.00    
หย่า/แยก 4 78.25 1.50    
ระดับการศึกษา       
ปริญญาตรี 57 74.25 2.79 2.089  0.001 
ปริญญาโท 4 77.72 7.59    
ตำแหน่ง       
ปฏิบัติการ 21 77.67 2.89  0.161 0.852 
ชำนาญการ 39 77.36 3.57    
ชำนาญการพิเศษ 1 79.00 0.00    
กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยที่สังกัด       
ผู้ป่วยนอก 11 78.00 2.28  0.780 0.543 
ผู้ป่วยใน 27 77.85 2.28    
เวชกรรมสังคม (บริการปฐมภูมิและองค์รวม) 4 77.25 3.50    
บริหารการพยาบาล 2 79.50 0.71    
อ่ืน ๆ ได้แก่ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน จิตเวช 
และยาเสพติดห้องผ่าตัด การควบคุมโรคติดเชื้อ 

 
17 

 
76.41 

 
4.96 

   

รายได้รวมต่อเดือนของตนเอง       
ต่ำกว่า 20,000 บาท 9 76.67 3.87  0.844 0.503 
20,000-29,999 บาท 7 78.14 1.77    
30,000-39,999 บาท 8 78.75 1.49    
40,000-49,999 บาท 13 76.46 3.78    
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คุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน 𝑥̅  S.D. t, df F, df p-value 
รายได้รวมต่อเดือนของตนเอง(ต่อ)       
ตั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป 24 77.75 3.55    
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานรวม       
ต่ำกว่า 10 ปี 17 77.24 3.05  0.406 0.749 
10-19 ปี 8 78.63 1.41    
20-29 ปี 19 77.16 3.42    
ตั้งแต ่30 ปีขึ้นไป 17 77.59 4.08    

 การหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมวิชาชีพพยาบาล และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 
พบว่าค่านิยมวิชาชีพพยาบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ำ (r=0.367,p=0.002)  กับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสภาพยาบาลฯ อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิที ่ระดับ 0.05 และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัต ิงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (r=0.432,p=0.001) กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาพยาบาลฯ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า เมื่อพยาบาลวิชาชีพมีค่านิยมวิชาชีพพยาบาล และปัจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงานในทางที ่ดี  จะมีผลทำให้การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาพยาบาลฯ เป็นไปในทิศทางที ่ดี
เช่นเดียวกัน ดังตารางที่ 10 
ตารางท่ี 10 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมวิชาชีพพยาบาลและปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติตาม 
 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
                พ.ศ.2550  

ตัวแปร ค่าสหสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ.2550  

 
p 

ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล 0.367* 0.002 
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 0.432* 0.001 

* หมายถึง มีค่า p-value<0.05 
อภิปรายผลการวิจัย  
 การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 
 ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ อยู่ในระดับมากร้อยละ 82.0 รองลงมาอยู่ใน
ระดับปานกลางร้อยละ 13.1  และอยู่ในระดับน้อยร้อยละ 4.9 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่ามีเกณฑ์อยู ่ใน
ระดับสูงทุกข้อ ทั้งนี้พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด 3 อันดับได้แก่ การให้การพยาบาลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ

ตามสิทธิที่พึงได้รับโดยไม่เรียกร้อง   หรือรับทรัพย์สินตอบแทนอื่นใดจากการให้บริการทางการพยาบาล  (𝑥̅ =
4.00;S.D.=0.00) รองลงมาได้แก่ การปกปิดความลับของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ เว้นแต่ได้รับความยินยอมของ
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ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่ (𝑥̅ =3.98;S.D.=0.01) และการให้การ

พยาบาลผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ(𝑥̅ =3.98;S.D.=0.13) สอดคล้องกับ
การศึกษาของพาณิภัค โพธิ์เงิน สุรชาติ ณ หนองคายและกิติพงษ์ หาญเจริญ 6 ที่ได้ศึกษาการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.2550 
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยา-บาลราชวิถีโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และการศึกษาของมณี อาภานันทิกุล 
วรรณภา ประไพพานิช สุปาณี เสนาดิสัยและพิศสมัย อรทัย7 ที่ได้ศึกษาจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
ของพยาบาลไทยตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาล พบว่า จริยธรรมวิชาชีพที่พยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบัติ
ขณะทำงานในบทบาทหน้าที่พยาบาลตามมุมมองของผู้บริหารทางการพยาบาลมีจำนวน 10 เรื่องได้แก่ 1.)การ
พิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 2.)ความซื่อสัตย์ 3.)ความอาทรต่อผู้ป่วย 4.)การช่วยเหลือโดยไม่รับสิ่งตอบแทน 5.)การมี
ระเบียบวินัย 6.)การเสียสละ 7.)การมีพฤติกรรมการบริการและมีใจให้บริการที่ดี 8. )การดูแลผู้ป่วยอย่างเท่า
เทียมและไม่เลือกปฏิบัติ  9.)ความรับผิดชอบและ 10.)การรักษาความลับ  
 ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล  
 ส่วนใหญ่มีค่านิยมวิชาชีพพยาบาลอยู่ในระดับดีร้อยละ 91.8 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 6.6 
และอยู่ในระดับควรปรับปรุงเพียงร้อยละ 1.6 สอดคล้องกับการศึกษาของวราภรณ์ ทิพย์สุมานันท์ นวรัตน์ 
สุวรรณผ่อง นพพร โหวธีระกุลและมธุรส ทิพยมงคลกุล8 ที่ได้ศึกษาการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยา-
บาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง พบว่าค่านิยมวิชาชีพพยาบาลโดยรวมในระดับดีร้อยละ 92.2 เมื่อจำแนกรายด้านพบว่า

ด้านความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   (𝑥̅ =4.78;S.D.=0.74)   รองลงมาได้แก่ ด้านความรู้ (𝑥̅ =4.72; 

S.D.=0.61) ต่ำสุดได้แก่  ด้านความเจริญก้าวหน้าส่วนบุคคล (𝑥̅ =3.93;S.D.=1.10)  สอดคล้องกับการศึกษา
ของสืบสิทธิ ครองชื่น นวรัตน์ สุวรรณผ่อง มธุรส ทิพยมงคลกุลและลลีรัตน์ พบคีรี 9 ที่ได้ศึกษาค่านิยมวิชาชีพ     
การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข 
กรุง-เทพฯ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับดีร้อยละ 97.8 โดยเฉพาะค่านิยมวิชาชีพและการสนับสนุนทางสังคมด้าน
ความปลอดภัย ด้านความรู้ และด้านความเจริญก้าวหน้าส่วนบุคคล ตามลำดับ 
 เมื่อจำแนกรายข้อพบว่าอยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด 3 อันดับได้แก่ การ

พยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ควรสวมใส่ Mask ทุกครั้งที่ให้การพยาบาล (𝑥̅ =4.82;S.D.=0.74) 

รองลงมาได้แก่ การปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการต้องถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ  (𝑥̅ =4.75;S.D.= 

0.71) และการปฏิบัติการพยาบาลต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการเป็นลำดับแรก (𝑥̅ =4.74; 
S.D.=0.77)  สอดคล้องกับฟาริดา อิบราฮิม10 ที่กล่าวไว้ว่า ค่านิยมในทางวิชาชีพการพยาบาลมีหลายประการ 
โดยเฉพาะค่านิยมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ (Responsibility) พยาบาลต้องมีความรับผิดชอบสูงในการดูแล
ผู้ป่วย โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างหนัก  
 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 พบว่าปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า

ด้านลักษณะงานมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุดได้แก่ (𝑥̅ =4.34;S.D.=0.65) รองลงมาได้แก่ด้านความรับผิดชอบ 
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(𝑥̅ =4.31;S.D.=0.66) ต่ำสุดได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่ง (𝑥̅ =3.91;S.D.= 0.87) สอดคล้องกับ
การศึกษาของธนิตา กำจิตเอก11       ที่ได้ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลนพ-รัตนราชธานี พบว่ามีแรงจูงใจทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสามชุก  มีปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 45.9  รองลงมาอยู่ในระดับดีร้อยละ 42.6 ซึ่งมีความใกล้เคียงกันและ
อยู่ในระดับควรปรับปรุงร้อยละ 11.5 มีความสอดคล้องกับการศึกษาของวราภรณ์ ทิพย์สุมานันท์ นวรัตน์ 
สุวรรณผ่อง นพพร โหวธีระกุลและมธุรส ทิพยมงคลกุล8  ที่ได้ศึกษาการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง พบว่ามีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับสูงร้อยละ 55.8  
 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
ทั้งนี้พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด 3 อันดับได้แก่ การปฏิบัติงานตรงกับความรู้ ความสามารถใน

วิชาชีพ (𝑥̅ =4.43;S.D.=0.56)  รองลงมาได้แก่ การคิดว่างานที่ทำเป็นงานที่สำคัญ มีคุณค่าและมีเกียรติ (𝑥̅ =
4.43;S.D.=0.85) และการนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการพยาบาล 

(𝑥̅ =4.38;S.D.=0.66) สอดคล้องกับการศึกษาของวัชระ ยี่สุ่นเทศ ทศพร มะหะหมัดและจอมขวัญ ถิ่นใหญ่12 ที่
ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อขวัญ  และกำลังใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน  จังหวัด
สมุทร-ปราการ พบว่าปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ การได้รับความ
ไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากผู้บังคับบัญชา รองลงมาคือความมั่นใจในองค์กรและต้องการจะปฏิบัติงาน
ตลอดไป และองค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ค่านิยมวิชาชีพพยาบาลและปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติ 
งานกับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสามชุก 
    พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ได้แก่  อายุ สถานภาพสมรส ตำแหน่ง กลุ่มงานการบริการ
ผู้ป่วยที่สังกัด รายได้รวมต่อเดือนของตนเองและระยะเวลาในการปฏิบัติงานรวม  มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของนฤนาท  
ยืนยง13 ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพพบว่า ปัจจัยด้านภูมิหลังทางสังคมของพยาบาล
วิชาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ  โดยมีความแตกต่างกับการศึกษาของ 
สมิดานันท์ ศรีวาสโนดมและณกมล จันทร์สม14 ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพของพยาบาล
ทหารบก    กรณีศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส 
ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งงาน  รายได้สุทธิต่อเดือนโดยเฉลี่ย มีผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพของ
พยาบาลทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่า
ค่านิยมวิชาชีพพยาบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ำ (r=0.367,p=0.002) กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภา
การพยาบาลฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของวราภรณ์ ทิพย์สุมานันท์ 
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นวรัตน์ สุวรรณผ่อง นพพร โหวธีระกุลและมธุรส ทิพยมงคลกุล8 ที่ได้ศึกษาการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการ
พยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งพบว่าค่านิยมวิชาชีพพยาบาลระดับดีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Adj.OR=2.81,95% CI=1.21-6.63) ส่วนปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (r=0.432, p=0.001)  กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการ
พยาบาลฯ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของธนิตา กำจิตเอก11 ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบว่ามีแรงจูงใจทั้ง
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเช่นกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อกับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการ
พยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลสามชุก ได้แก่ ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีหรือ
ระดับสูง  ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ เฉพาะ
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาเท่านั้น 
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้การตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบประเมินตนเอง การประเมินเกิดจากการรับรู้และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล พยาบาลวิชาชีพผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการทำงานไม่เท่ากัน อาจ
มีการรับรู้ในบางประเด็นเกินความเป็นจริง และในบางประเด็นต่ำกว่าความเป็นจริงได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น
ข้อจำกัดของการวิจัยประการหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยเรื ่องการปฏิบัติตามข้อบัง คับสภาการ
พยาบาล ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลสามชุก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารของโรงพยาบาลหรือฝ่ายการพยาบาล ควรมีการส่งเสริมค่านิยมวิชาชีพและปัจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงาน เช่น มีการประกาศยกย่อง ให้รางวัล หรือค่าตอบแทนกับพยาบาลวิชาชีพที่มีการปฏิบัติงานได้
เหมาะสมตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพพยาบาล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
      2. ฝ่ายการพยาบาลหรือผู้บังคับบัญชา ควรเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพได้ไปศึกษาดูงาน อบรม หรือ
ลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือสนับสนุนให้มีการย้ายตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่
ละบุคคล มีระบบการพิจารณาเลื่อนขั้นที่เป็นธรรม เพื่อให้พยาบาลเกิดความมั่นใจว่าวิชาชีพพยาบาลมีโอกาส
เจริญก้าวหน้าได้เท่าเทียมกับวิชาชีพอ่ืน 
      3. ฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลสามชุก ควรจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภา
การพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ให้กับพยาบาล
วิชาชีพทุกคน เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ฯ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการที่ดี
ขึ้นต่อไป 
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 4.แนวปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการปฏิบัติการพยาบาล ได้แก่ ผู้บริหารกลุ่มการ
พยาบาลต้องมีการจัดสิ่งแวดล้อมให้พยาบาลมีโอกาสได้พัฒนาจริยธรรมตาม 3 วิถีทางพัฒนาจริยธรรม ได้แก่ 
ด้านการศึกษาเรียนรู้ ด้านการวิเคราะห์ตนเอง และด้านการฝึกตนเอง  
ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ฯ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐบาลกับ
โรงพยาบาลเอกชน 
 3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์
ระดับลึก (In-depth Interview) และสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมด้วย เพื่อให้เห็นพฤติกรรมการปฏิบัติ
ได้อย่างชัดเจนมากข้ึน 
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