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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบภาคตดัขวาง เพ่ือประเมนิการปฏบิตัติามข้อบังคบัสภาการพยาบาลว่าด้วย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะส่วนบุคคล ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน กับการปฏิบัติตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลฯ ของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตติยภูมิ
แห่งหนึง่ จ�านวน 393 คน เครือ่งมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ คณุลกัษณะส่วนบคุคล
ของพยาบาลวชิาชีพ ค่านยิมวชิาชพีพยาบาล มค่ีาความเชือ่มัน่ .88 ปัจจยัจูงใจในการปฏบิตังิาน มีค่าความเชือ่มัน่ .94
และการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ มีค่าความเชื่อมั่น .78 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน
ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถติคิวามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่ามธัยฐาน
การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุโลจิสติก
 ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มค่ีานยิมวชิาชพีพยาบาลโดยรวมในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 92.20
มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 55.80 และมีการปฏิบัติตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลฯ โดยรวมในระดับปรับปรุง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.70 พบว่าค่านิยมวิชาชีพพยาบาล
ระดับดี และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานระดับสูง มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ 
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                        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     

อย่างมีนัยส�าคญัทางสถติ ิ(Adj. OR = 2.81, 95% CI = 1.21-6.63 และ Adj. OR = 2.15, 95% CI = 1.26-3.67
ตามล�าดับ)
 จากการวจิยัคร้ังนีม้ข้ีอเสนอแนะว่าผูบ้รหิารควรมกีารส่งเสรมิค่านยิมวชิาชพีและปัจจยัจูงใจการปฏบิตังิาน
และจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ เพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงความส�าคัญ
และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ:  พยาบาลวิชาชีพ  จริยธรรม  ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล  ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ปัจจบัุน สงัคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลาทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�าให้ข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยง
ถึงกันท่ัวโลก (นิตยา ศรญีาณลกัษณ์, 2554) มกีารเผยแพร่
ความรูท้างการรกัษาพยาบาลและระบบบรกิารทางการแพทย์
ด้วยเทคโนโลยีทีทั่นสมัยอย่างกว้างขวาง และจากนโยบาย
การปฏรูิปการศกึษาท�าให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ
เรื่องสิทธิการรักษาของตนเอง มีความต้องการและ
ความคาดหวงัสงูในบรกิารสขุภาพทีต่นเองจะได้รบั (บญุใจ
ศรีสถิตย์นรากูร, 2550) เมื่อพยาบาลปฏิบัติไม่ได้ตามที่
คาดหวงั อาจเกดิเป็นประเด็นข้อขดัแย้งทางด้านจรยิธรรม
ขึน้ได้ หรอืสาเหตทุีส่�าคญัอกีประการคอื พยาบาลบางคน
ละเลยต่อเรื่องจริยธรรม ขาดความเข้าใจในหน้าที่และ
ปรชัญาของวชิาชพี มุง่ปฏิบตังิานแต่ด้านการรกัษา แต่ละเลย
ต่อการเอือ้อาทรอนัอบอุน่ ซึง่การปฏิบตังิานของพยาบาล
ทีเ่ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล จะต้องอาศยั
คุณค่าของการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับ
คุณค่าทางจริยธรรม (สิวลี ศิริไล, 2551)
 จรยิธรรมเป็นหลักการประพฤติทีด่งีามของบุคคล
ทั้งด้านกาย วาจา และใจ ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากค่านิยม 
ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรม และกฎหมายของบุคคล
ในสงัคม (วริยา ชนิวรรโณ, 2546) เพือ่ให้บคุคลแสดงออก
ในสิ่งที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสม อันจะน�ามาซึ่งประโยชน์
ต่อตนเอง ผู้อืน่ และสงัคม สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ได้มีการจัดตั้งสภาการพยาบาล เพื่อท�าหน้าที่ดูแลและ
ควบคมุความประพฤตขิองผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยออกเป็นข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 83 ง วันที่ 11
กรกฎาคม 2550 โดยผู้ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและ
การผดงุครรภ์จะต้องปฏบิตัติามข้อบงัคับสภาการพยาบาลฯ
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ทัง้ต่อผูป่้วย ต่อผูร่้วมวชิาชพี และต่อผูร่้วมงาน (อบุลรตัน์

โพธิพ์ฒันชยั, 2550) และถงึแม้ว่าจะมกีารออกข้อบังคบั
สภาการพยาบาลฯ ดงักล่าวแล้ว แต่ปัจจบุนั พยาบาลกย็งั
ถูกร้องเรียนจากผู้รับบริการ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
พยาบาลโดยตรง ทีส่�าคญัม ี3 ประการ ได้แก่ ไม่มคีวามรู้
เพยีงพอในเรือ่งกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการประกอบวชิาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้การพยาบาลที่ไม่ได้
มาตรฐานวิชาชีพ และการไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
ทางการพยาบาล และจรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลและ
การผดงุครรภ์ (พรจนัทร์ สวุรรณชาต, 2552) ทัง้นี ้ข้อร้องเรียน
ทีส่ภาการพยาบาลได้รับเพิม่มากขึน้นัน้ ส่วนใหญ่จะเป็น
ความไม่พึงพอใจในพฤติกรรมบริการเกี่ยวกับมารยาท
กรยิา วาจา ภาษาพดู การสือ่สาร การให้ข้อมลู และเทคนคิ
บรกิารพยาบาลทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี ซึง่เป็น
การสะท้อนให้เหน็แนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของปัญหาด้านจริยธรรม
(สภาการพยาบาล, 2551)
 ค่านิยมเป็นตัวก�าหนดพื้นฐานของความเชื่อ
และทิศทางของพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละบุคคล
โดยค่านิยมอาจเกิดจากสภาพแวดล้อม สภาพสังคม
ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
เกดิขึน้ใหม่ได้ (วภิาดา คปุตานนท์, 2544) ดังนัน้ ค่านยิม
ต่อวชิาชพีพยาบาลจงึมคีวามส�าคญัต่อการตัดสนิใจเลอืก
กระท�าการใดๆ ทีถ่กูต้อง เหมาะสม ซึง่ Fry (1994) กล่าวว่า
การปฏิบัติงานของพยาบาลต้องเผชิญกับความขัดแย้ง
ทางค่านิยมและเกี่ยวข้องกับปัญหาจริยธรรม พยาบาล
ทีต่ดัสนิใจเชงิจรยิธรรมได้ดีจะต้องท�าความเข้าใจค่านยิม
ให้กระจ่าง ส่วนแรงจูงใจเป็นแรงขับที่เกิดจากภายใน 
เป็นความรูสึ้กทีเ่กดิจากด้านจติใจ ซึง่มผีลท�าให้มีพฤตกิรรม
และการกระท�าของบคุคลเพือ่ให้เกดิความส�าเรจ็ (วรารัตน์
เขียวไพรี, 2553) จากทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg
(1959) กล่าวว่าปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
โดยตรง เพือ่จงูใจให้คนชอบและรกังานทีป่ฏบิตั ิเป็นการกระตุน้
ให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลในองค์การ และส่งผลให้
บุคคลนั้นๆ สามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีงาม
 พยาบาลเป็นบคุลากรทางสาธารณสขุท่ีมจี�านวนมาก
และมีบทบาทส�าคัญในทีมสุขภาพ ซ่ึงลักษณะงานของ
พยาบาลจะแตกต่างกันตามแผนกทีป่ฏบิตังิาน ส�าหรบังาน
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การพยาบาลตรวจรกัษาผูป่้วยนอก พยาบาลถอืเป็นด่านหน้า
ของการให้บรกิาร ซ่ึงต้องให้บรกิารทัง้ผูร้บับรกิารและญาติ
ตลอดจนการให้ข้อมูล ค�าแนะน�าอื่นๆ ซึ่งอาจท�าให้
ไม่สามารถดูแลผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง หรือละเลย
ต่อการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมตามจริยธรรมวิชาชีพได้
ส�าหรับพยาบาลในหอผูป่้วยกเ็ช่นเดยีวกนั ต้องดแูลผูป่้วย
ตลอด 24 ชัว่โมง ผลดัเปลีย่นเวรทัง้เวรเช้า เวรบ่าย และเวรดกึ
ต้องเผชญิกบัปัญหาทัง้ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม
และจิตวญิญาณ ท่ีมคีวามยุง่ยากและซบัซ้อนแตกต่างกนัไป
ในแต่ละคน ในบางครั้งจึงให้บริการที่ไม่เหมาะสมตามที่
ผูรั้บบรกิารคาดหวงั ท�าให้เกดิปัญหาข้อขดัแย้งทางจรยิธรรม
ระหว่างผู้รับบริการกับพยาบาลได้ ประกอบกับปัจจุบัน
ก็ยังมีข้อร้องเรียนต่างๆ ของผู้รับบริการ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นการปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรมของ
พยาบาล กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 เพื่อสร้าง
ความพงึพอใจแก่ผูร้บับรกิาร และป้องกนัปัญหาข้อร้องเรยีน
ทีอ่าจเกดิขึน้ได้ ด้วยเหตนุี ้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา
การปฏบัิติตามข้อบงัคบัสภาการพยาบาลฯ ของพยาบาล
วชิาชพี โดยศกึษาตัวแปรเกีย่วกบัคณุลกัษณะส่วนบคุคล
ค่านยิมวชิาชพีพยาบาล และปัจจยัจูงใจในการปฏบิตังิานของ
พยาบาลวชิาชีพ ซ่ึงผลการวจิยัครัง้นีจ้ะท�าให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารงานของโรงพยาบาล ในการด�าเนนิการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดงุครรภ์ทุกคน ให้ปฏบิตัติามข้อบงัคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 อันจะส่งผลให้การบริหาร
ทางการพยาบาลมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพ่ือประเมนิการปฏบัิตติามข้อบงัคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาล
ตติยภูมิแห่งหนึ่ง

 2. เพือ่วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะ
ส่วนบุคคล ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล และปัจจัยจูงใจใน
การปฏบิตังิาน กบัการปฏบิตัติามข้อบงัคบัสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาล
ตติยภูมิแห่งหนึ่ง

สมมติฐำนกำรวิจัย
 1. คณุลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน และกลุม่งาน
การบริการผู้ป่วยที่สังกัด มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
ตามข้อบงัคบัสภาการพยาบาลว่าด้วยการรกัษาจรยิธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง
 2. ค่านิยมวิชาชีพพยาบาลมีความสัมพันธ์กับ
การปฏบิตัติามข้อบงัคบัสภาการพยาบาลว่าด้วยการรกัษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตติยภูมิ
แห่งหนึ่ง
 3. ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
การรกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์
พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตติยภูมิ
แห่งหนึ่ง

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประเมินการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
ของพยาบาลวชิาชพี โดยประเมนิจากการตอบแบบสอบถาม
ที่แสดงถึงสิ่งที่ ผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์เข้าไปเกีย่วข้องตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบั
สภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 หมวดที่ 1
และหมวดที่ 2 ในส่วนที่ 1-3 (สภาการพยาบาล, 2551)
ในการปฏบัิตต่ิอผูร้บับรกิาร ผูร่้วมวชิาชพี และผูร่้วมงาน
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ส�าหรับตัวแปรต้นประกอบด้วยคุณลักษณะส่วนบุคคล
ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล ตามแนวคิดของ Scalzi and
Mazarey (1989) และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ตามทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1959) สรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้

คุณลักษณะส่วนบุคคล

 1. เพศ                2. อายุ

 3. สถานภาพสมรส   4. ระดับการศึกษา

 5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

 6. กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยที่สังกัด

ค่ำนิยมวิชำชีพพยำบำล

 - ความรับผิดชอบ      - ความปลอดภัย

 - ความรู้      - ความเป็นอิสระ อิสรภาพ

 - การมีส่วนร่วม   - อ�านาจหน้าที่

 - ภาระหน้าที่      - ความคิดสร้างสรรค์

 - การรักษาผลประโยชน์

 - ความเจริญก้าวหน้าส่วนบุคคล

ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
 - ความส�าเร็จในการท�างาน

 - การได้รับการยอมรับนับถือ

 - ลักษณะงาน

 - ความรับผิดชอบ

 - ความก้าวหน้าในต�าแหน่ง

 การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาล

ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 

(หมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 ในส่วนที่ 1-3)
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวจัิยครัง้น้ีเป็นการวจิยัแบบภาคตดัขวาง (cross-
sectional research) โดยงานวิจัยได้รับการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(เอกสารรับรอง เลขที่ Si239/2015)
 ประชำกรและกลุม่ตวัอย่ำง ประชากรเป็นพยาบาล
วชิาชีพท่ีปฏบัิตงิานในโรงพยาบาลตตยิภมูแิห่งหนึง่ ในช่วง

วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 จ�านวน
ทัง้สิน้ 393 คน โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างคอื
1) ปฏิบัติงานในกลุ ่มงานการพยาบาล 11 กลุ ่มงาน
ได้แก่ งานการพยาบาลกุมาร งานการพยาบาลจักษุ
งานการพยาบาลตรวจรกัษาผูป่้วยนอก งานการพยาบาล
ผ่าตัด งานการพยาบาลพิเศษ งานการพยาบาลรังสี
งานการพยาบาลสูติ-นรีเวช งานการพยาบาลศัลยศาสตร์
และศลัยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์ งานการพยาบาลอายรุศาสตร์
งานการพยาบาลปฐมภมู ิและงานการพยาบาลระบบหัวใจ
และหลอดเลอืด 2) มีระยะเวลาทีป่ฏบิตังิานไม่น้อยกว่า 1 ปี
และ 3) ยนิยอมเข้าร่วมการวจิยั ส่วนเกณฑ์การคดัออกคอื
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
หวัหน้างานการพยาบาล ผูต้รวจการ และหัวหน้าหอผูป่้วย
ค�านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Daniel (2013)
ในกรณีที่ทราบจ�านวนประชากร ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 281 คน เนื่องจากอัตราการตอบกลับโดยทั่วไป
ประมาณร้อยละ 70 จงึเพิม่จ�านวนกลุม่ตวัอย่างอกีร้อยละ 40
เพื่อให้ครอบคลุมอัตราการตอบกลับของกลุ่มตัวอย่าง
ในกรณีที่ไม่ตอบแบบสอบถามหรือตอบแบบสอบถาม
ไม่สมบูรณ์ ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่เพิ่มคือ 112 คน 
รวมจ�านวนกลุม่ตัวอย่างทัง้สิน้ 393 คน เลอืกกลุม่ตวัอย่าง
โดยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิตามสัดส่วนประชากรในแต่ละ
กลุ่มงานการพยาบาล
 เครือ่งมอืกำรวจิยั เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนี้
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
  ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของพยาบาล
วชิาชพี ผู้วิจยัสร้างขึน้ ประกอบด้วยข้อมลูเกีย่วกบั เพศ
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระยะเวลาทีป่ฏบัิตงิาน

และกลุ่มงานการบรกิารผูป่้วยทีส่งักดั จ�านวนทัง้สิน้ 6 ข้อ
มีลักษณะค�าตอบเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมค�า
  ส่วนที ่2 ค่านยิมวชิาชพีพยาบาล ผูว้จิยัสร้างขึน้
ตามแนวคดิของ Scalzi and Mazarey (1989) ประกอบด้วย
ข้อค�าถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความปลอดภัย
ความรู้ ความเป็นอสิระ อสิรภาพ การมส่ีวนร่วม อ�านาจหน้าที่
ภาระหน้าที่ ความคิดสร้างสรรค์ การรักษาผลประโยชน์
และความเจรญิก้าวหน้าส่วนบคุคล จ�านวนทัง้สิน้ 20 ข้อ
มีลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
จากคะแนน 1-5 ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ เหน็ด้วย และเหน็ด้วยอย่างยิง่ ส่วนเกณฑ์การแปลผล
คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ มีค่านิยมในระดับ
ต้องปรับปรุง (ต�่ากว่าร้อยละ 60) ในระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 60-79) และในระดับดี (ร้อยละ 80-100)
  ส่วนที่ 3 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัย
ดดัแปลงจากแบบสอบถามในงานวิจยัของ ภาวดิา พนัระกา,
กิติพงษ์ หาญเจริญ, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, และนิทัศน์
ศริโิชตรัิตน์ (2554) ทีส่ร้างขึน้ตามทฤษฎีสองปัจจยัของ
Herzberg (1959) ประกอบด้วยข้อค�าถามเกี่ยวกับ
ความส�าเร็จในการท�างาน การได้รับการยอมรับนับถือ 
ลกัษณะงาน ความรบัผดิชอบ และความก้าวหน้าในต�าแหน่ง
จ�านวนทั้งสิ้น 15 ข้อ มีลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จากคะแนน 1-5 ได้แก่ ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และเห็นด้วย
อย่างยิ่ง ส่วนเกณฑ์การแปลผลคะแนน แบ่งออกเป็น 
3 ระดับ ได้แก่ มปัีจจยัจงูใจในระดบัต�า่ (ต�า่กว่าร้อยละ 60)
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 60-79) และในระดับสูง
(ร้อยละ 80-100)
  ส่วนท่ี 4 การปฏบิตัติามข้อบงัคบัสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 หมวดที่ 1
และหมวดที่ 2 ในส่วนที่ 1-3 จ�านวนทั้งสิ้น 20 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนนคือ หากปฏบิติัทกุครัง้ ให้ 2 คะแนน
ปฏบิตับิางครัง้ ให้ 1 คะแนน และไม่เคยปฏบิตั ิให้ 0 คะแนน
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ส่วนเกณฑ์การแปลผลคะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ มกีารปฏบิติัในระดบัปรบัปรงุ (ต�า่กว่าค่ามธัยฐาน)
ในระดับผ่านเกณฑ์ (เท่ากบัค่ามธัยฐานถงึน้อยกว่าค่าควอไทล์
ที ่3) และในระดับดีเลศิ (มากกว่าหรอืเท่ากบัค่าควอไทล์ที ่3)
  ส�าหรบัการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืนัน้ ผูว้จิยั
น�าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคณุวุฒิ จ�านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้หา ด�าเนินการแก้ไขตามค�าแนะน�าและ
หาค่าความเช่ือม่ันจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยวธิกีารของครอนบาค
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนค่านิยม
วชิาชีพพยาบาล ปัจจยัจูงใจในการปฏบิตังิาน และการปฏบิตัิ
ตามข้อบังคบัสภาการพยาบาลฯ เท่ากบั .88, .94 และ .78
ตามล�าดับ
 กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู ผู้วจิยัขออนญุาตด�าเนนิการ
วจิยัจากผูอ้�านวยการโรงพยาบาล ประสานกบังานวจิยัและ
สารสนเทศการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล เพือ่ขอความร่วมมอื
ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จัิยส่งแบบสอบถาม พร้อมเอกสาร
ช้ีแจงโครงการวจิยั และเอกสารแสดงความยนิยอม จ�านวน
ทัง้สิน้ 393 ชดุ ให้งานวจิยัฯ ทัง้นี ้เอกสารชีแ้จงโครงการวจิยั
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั และการพทิกัษ์สทิธิ ์โดยชีแ้จง
ถึงสิทธิ์ในการถอนตัวจากการวิจัย รวมทั้งแจ้งว่าข้อมูล
จะได้รบัการเกบ็รกัษาเป็นความลบัและน�ามาใช้ในการวจัิย
ครั้งนี้เท่านั้น โดยจะน�าเสนอข้อมูลในภาพรวม จากนั้น
งานวจิยัฯ น�าแบบสอบถามให้หวัหน้าหอผูป่้วยทีเ่กีย่วข้อง
เพ่ือให้กลุม่ตวัอย่างตอบแบบสอบถาม โดยให้เวลาทัง้สิน้
1 สปัดาห์ และให้หวัหน้าหอผูป่้วยน�าแบบสอบถามส่งคนื
งานวิจัยฯ เพื่อมอบให้ผู ้วิจัยต่อไป ทั้งนี้ ด�าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2558
 กำรวเิครำะห์ข้อมลู ข้อมลูคณุลกัษณะส่วนบคุคล
ข้อมูลค่านิยมวชิาชพีพยาบาล ข้อมลูปัจจยัจงูใจในการปฏบิตัิ
งาน และข้อมลูการปฏบิตัติามข้อบงัคับสภาการพยาบาลฯ
วเิคราะห์ด้วยสถติคิวามถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และค่ามัธยฐาน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะส่วนบุคคล ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล และ
ปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน กบัการปฏบิติัตามข้อบงัคบั
สภาการพยาบาลฯ วิเคราะห์ด้วยการทดสอบไคสแควร์

และการวเิคราะห์การถดถอยพหโุลจิสตกิ ส�าหรบัการพจิารณา
ความสัมพันธ์นั้น ใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
คอื ระดบัปรับปรงุ-ผ่านเกณฑ์ (น้อยกว่าค่าควอไทล์ที ่3)
และระดับดีเลิศ (เท่ากับค่าควอไทล์ที่ 3) ทั้งนี้ ได้รับ
แบบสอบถามกลบั จ�านวน 335 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 85.24

ผลกำรวิจัย
 1. คณุลกัษณะส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง พบว่า
กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นร้อยละ 97.60
มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.60
รองลงมาคือ มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ
23.90 โดยมค่ีามัธยฐานเท่ากบั 28 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรสโสด คดิเป็นร้อยละ 78.20 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 87.20 มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า
10 ปี คดิเป็นร้อยละ 60.30 และกลุม่งานการบรกิารผูป่้วย
ทีส่งักัดส่วนใหญ่คอื กลุม่งานการบริการผูป่้วยใน คดิเป็น
ร้อยละ 78.20
 2. ค่านยิมวชิาชพีพยาบาลของกลุม่ตวัอย่าง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่านิยมวิชาชีพพยาบาลโดยรวม
ในระดบัด ีคดิเป็นร้อยละ 92.20 เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด
พบว่ากลุ่มตวัอย่างมค่ีานยิมเกีย่วกับความเจรญิก้าวหน้า
ส่วนบุคคลในระดับต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 42.10
รองลงมาคอื ค่านยิมเกีย่วกบัอ�านาจหน้าที ่ความเป็นอสิระ
อิสรภาพ และการมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 17.90, 17 
และ 10.20 ตามล�าดับ
 3. ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ากลุม่ตวัอย่างมปัีจจยัจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวม
ในระดบัสูง คดิเป็นร้อยละ 55.80 เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด
พบว่ากลุม่ตวัอย่างทุกคนมปัีจจัยจงูใจเกีย่วกบัความก้าวหน้า
ในต�าแหน่งในระดบัต�า่ คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคอื
ปัจจยัจงูใจเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ การได้รับการยอมรับ
นับถือ และความส�าเร็จในการท�างาน คิดเป็นร้อยละ 
28.40, 22.70 และ 17.90 ตามล�าดับ
 4. การปฏบิตัติามข้อบงัคบัสภาการพยาบาลว่าด้วย
การรกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์
พ.ศ. 2550 ของกลุม่ตวัอย่าง พบว่ากลุม่ตวัอย่างมกีารปฏบิตัิ
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ตามข้อบงัคบัสภาการพยาบาลฯ โดยรวมในระดบัปรบัปรงุ
มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมาคอื ระดบัผ่านเกณฑ์
และระดับดเีลศิ คดิเป็นร้อยละ 34.60 และ 28.70 ตามล�าดบั
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ค่านยิมวชิาชพีพยาบาล และปัจจัยจงูใจในการปฏบัิตงิาน
กับการปฏิบติัตามข้อบังคบัสภาการพยาบาลว่าด้วยการรกัษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 พ.ศ. 2550 ของกลุ่มตัวอย่าง
  5.1 ผลการวิจยัพบว่าคณุลกัษณะส่วนบคุคลไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏบิติัตามข้อบงัคบัสภาการพยาบาลฯ
ส่วนค่านิยมวชิาชพีพยาบาล พบว่ากลุม่ตวัอย่างทีม่ค่ีานยิม

วิชาชีพพยาบาลในระดับดี มีการปฏิบัติตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลฯ ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 30.10 
และเมือ่เทยีบกบักลุม่ทีม่ค่ีานยิมวชิาชีพพยาบาลในระดบั
ต้องปรบัปรงุ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ
(      = 16.050, p < .001) ส�าหรบัปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน
พบว่ากลุ ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในระดับสูง มีการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ
ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 34.80 และเมื่อเทียบกับ
กลุ่มที่มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับต�่า พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (    = 20.420,
p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมวิชาชีพพยาบาล และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน กับการปฏิบัติ
              ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
              การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 335)

    กำรปฏิบัติตำมข้อบังคับสภำกำรพยำบำลฯ

       ตัวแปร     ปรับปรุง (n = 123) ผ่ำนเกณฑ์ (n = 116)           ดีเลิศ (n = 96)              p

     จ�านวน (คน)    ร้อยละ       จ�านวน (คน)       ร้อยละ      จ�านวน (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

    ต่�า             71          48.00    46         31.10 31  20.90  20.420  < .001

    สูง                      52          27.80    70         37.40 65  34.80  

  5.2 ผลการวจิยัพบว่ากลุม่ตวัอย่างทีม่ค่ีานยิม
วิชาชีพพยาบาลในระดับดี มีการปฏิบัติตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลฯ ดีเป็น 2.81 เท่า เมือ่เทยีบกบักลุม่ทีม่ี
ค่านิยมวิชาชีพพยาบาลในระดับต้องปรับปรุงและระดับ
ปานกลาง (Adj. OR = 2.81, 95% CI = 1.21-6.63)

และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในระดับสงู มีการปฏบิตัติามข้อบังคบัสภาการพยาบาลฯ ดเีป็น
2.15 เท่า เมือ่เทยีบกบักลุม่ทีม่ปัีจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน
ในระดบัต�า่และระดบัปานกลาง (Adj. OR = 2.15, 95%
CI = 1.26-3.67) ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
              แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 335)

กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย
 การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัอภปิรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์
การวิจัย ดังนี้
 1. ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
โดยรวมอยูใ่นระดับดีเลศิเพยีงร้อยละ 28.70 และในระดับ
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 34.60 แม้ว่าฝ่ายการพยาบาลของ
โรงพยาบาลในการวจิยัครัง้นีจ้ะได้จดัท�าเป็นหนงัสอืประกาศ
ให้พยาบาลวชิาชพีทุกคนทราบและปฏบิตัติาม แต่มพียาบาล
วชิาชพีท่ีปฏบิติัตามข้อบงัคบัสภาการพยาบาลฯ ในระดบั
ต้องปรบัปรงุมากถงึร้อยละ 36.70 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า
พยาบาลวชิาชพีมากกว่าครึง่หนึง่ (ร้อยละ 60.30) มรีะยะเวลา
ทีป่ฏบัิตงิานน้อยกว่า 10 ปี ท�าให้มทีกัษะการท�างานและ
การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ทั้งต่อผู้ป่วย 
ต่อผู้ร่วมวิชาชีพ และต่อผู้ร่วมงาน อย่างไม่เคร่งครัด
ในทุกๆ ด้าน ตลอดจนมีการตระหนักถึงความส�าคัญ
ของปฏบัิติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ น้อยกว่าพยาบาล
ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมากกว่า ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของพาณิภัค โพธิ์เงิน, สุรชาติ
ณ หนองคาย, และกิติพงษ์ หาญเจริญ (2556) ที่ศึกษา

การปฏบัิติตามข้อบงัคบัสภาการพยาบาลฯ ของพยาบาล
วชิาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึง่ พบว่ากลุม่ตัวอย่างมกีารปฏบัิติ
โดยรวมในระดับดีมาก โดยการปฏิบัติตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลฯ ดงักล่าว คณะกรรมการสภาการพยาบาล
ได้ออกเป็นข้อบังคับไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124
ตอนที ่83 ง วนัที ่11 กรกฎาคม 2550 (สภาการพยาบาล,
2551) ทัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ให้พยาบาลตระหนกัในบทบาท
ของตนเอง สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยด้วย
ความตระหนกัในคณุค่า ศกัดิศ์รี ตลอดจนสทิธมินษุยชน
ของผู้ป่วย ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในขณะเดียวกัน
กจ็ะต้องรกัษามาตรฐานในการประกอบวชิาชพี และธ�ารงไว้
ซึง่สทิธอินัชอบธรรมในการประกอบวชิาชพี เป็นข้อบงัคบั
ที่พยาบาลวิชาชีพทุกคนพึงต้องปฏิบัติตาม
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล
ค่านยิมวชิาชพีพยาบาล และปัจจัยจงูใจในการปฏบัิตงิาน
กบัการปฏิบติัตามข้อบงัคบัสภาการพยาบาลว่าด้วยการรกัษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพ
 ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการปฏบิตัติามข้อบงัคบัสภาการพยาบาลฯ
ของพยาบาลวชิาชีพ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั

 ปัจจัย  Crude
 
OR 95% CI         p        Adj. OR   95% CI        p

 ค่านิยมวิชาชีพพยาบาล      

  ต้องปรับปรุง-ปานกลาง      1                1  

  ดี      4.05          1.79-9.18       .001         2.81  1.21-6.63    .017

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน      

    ต่�า-ปานกลาง       1                          1  

    สูง                         2.55          1.53-4.24     < .001 2.15  1.26-3.67    .005
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สอดคล้องกับการศึกษาของพาณิภัค โพธิ์เงิน และคณะ
(2556) ที่พบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย
อาย ุระดับการศกึษา ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน และกลุ่มงาน
การบรกิารผูป่้วยทีส่งักดั ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการปฏบิตัิ
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ของพยาบาลวิชาชีพ
 ผลการวิจัยพบว่าค่านยิมวชิาชพีพยาบาลมีความสมัพนัธ์
กับการปฏบัิติตามข้อบังคบัสภาการพยาบาลฯ ของพยาบาล
วิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยพยาบาล
วชิาชีพท่ีมีค่านิยมวชิาชพีพยาบาลในระดบัด ีจะมีการปฏบิตัิ
ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ในระดับดีเลิศ (ร้อยละ
30.10) และเม่ือเทียบกบักลุม่ทีมี่ค่านยิมวชิาชพีพยาบาล
ในระดบัต้องปรบัปรงุ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติ ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดของฟาริดา อิบราฮิม
(2554) ทีว่่าค่านิยมต่อวชิาชพีการพยาบาลทีด่มีอีทิธพิล
ต่อการประกอบวชิาชพีพยาบาล หากการประพฤตปิฏิบตัติวั
ของผูป้ระกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์เป็นไป
ตามค่านิยมทางสังคมก็จะได้รับการยอมรับ ค่านิยมของ
บุคคลจะสัมพันธ์กับการแสดงออกในความเป็นตนเอง
ของบคุคลนัน้ (self identity) ซึง่เป็นผลสืบเนือ่งมาจาก
ประสบการณ์ชีวิตในอดีต โดยค่านิยมจะแสดงออกทาง
พฤตกิรรม ความรูส้กึ ความนกึคดิ ความรู ้และการกระท�า
พยาบาลวชิาชพีท่ีมีค่านิยมวชิาชพีทีด่เีกีย่วกับความรบัผดิชอบ
ความปลอดภยั ความรู ้ความเป็นอสิระ อสิรภาพ การมส่ีวนร่วม
อ�านาจหน้าที่ ภาระหน้าที่ ความคิดสร้างสรรค์ การรักษา
ผลประโยชน์ และความเจริญก้าวหน้าส่วนบุคคล ก็จะมี
พฤตกิรรมการแสดงออกทีเ่หมาะสม ปฏบิตังิานได้ถกูต้อง
ตามหลกัจรยิธรรมแห่งวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของรัชนี
สนิะสนธ ิ(2543) ท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคล
เจตคตต่ิอวชิาชพี ค่านิยมต่อวชิาชพี กบัการปฏบิตักิารพยาบาล
เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ของพยาบาลวิชาชีพ 
งานผู้ป่วยใน พบว่าค่านิยมมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดบัปานกลางกบัการปฏบิตักิารพยาบาลเพือ่พิทกัษ์สทิธิ
ผูป่้วยอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .05) และสอดคล้อง
กบัการศกึษาของ Brown, Lindell, Dolansky, and Garber
(2015) ท่ีพบว่าค่านิยมวิชาชีพพยาบาลมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับการท�างานร่วมกับแพทย์อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถติ ิแต่ไม่สอดคล้องกับการศกึษาของพาณภัิค โพธิเ์งนิ
และคณะ (2556) ทีพ่บว่าค่านยิมต่อวชิาชพีพยาบาลไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการปฏบิตัติามข้อบงัคบัสภาการพยาบาลฯ
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
มคีวามสมัพนัธ์กบัการปฏิบตัติามข้อบงัคบัสภาการพยาบาลฯ
ของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
โดยพยาบาลวิชาชีพทีมี่ปัจจยัจูงใจในการปฏบิตังิานในระดบัสูง
จะมีการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ ในระดับ
ดเีลศิ (ร้อยละ 34.80) และเมือ่เทยีบกบักลุม่ทีม่ปัีจจยัจงูใจ
ในการปฏบิตังิานในระดบัต�า่ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถติ ิทัง้นีเ้ป็นไปตามทฤษฎสีองปัจจยัของ Herzberg
(1959) กล่าวคอื ปัจจยัจงูใจจะท�าให้พยาบาลเกดิความพอใจ
ในการท�างาน น�าไปสูท่ศันคตทิางบวก เกดิความชอบในงาน
รกังาน และมคีวามพยายามท่ีจะท�างานให้ส�าเรจ็ ส่งผลให้
ประพฤติปฏบิตัไิด้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานแห่งวชิาชพี
พยาบาล ซึง่ผลการวจิยัครัง้นีส้อดคล้องกบัการศกึษาของ
พรรณี ขาวเมฆ (2550) ที่ศึกษาบทบาทการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวชิาชพีของพยาบาลวชิาชพีในหน่วยบรกิาร
ปฐมภมิูของจงัหวดัหนึง่ พบว่าปัจจยัจูงใจตามทฤษฎีของ
Herzberg มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชพีอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .05)

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
  1.1 ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลหรอืฝ่ายการพยาบาล
ควรมกีารส่งเสรมิค่านยิมวชิาชีพและปัจจัยจงูใจการปฏบัิตงิาน
เช่น มีการประกาศยกย่อง ให้รางวัลหรือค่าตอบแทนกับ
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการปฏิบัติงานได้เหมาะสมตามหลัก
จริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพพยาบาล เพื่อเป็น
แบบอย่างทีด่ ีและสร้างแรงจงูใจในการปฏบิตังิานให้มคีณุภาพ
ยิ่งขึ้น
  1.2 ฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลควรจัด
อบรมความรูเ้ก่ียวกบัการปฏบิตัติามข้อบังคบัสภาการพยาบาล
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดงุครรภ์ พ.ศ. 2550 ให้กบัพยาบาลทกุคน เพือ่ให้เกดิ
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การตระหนักถงึความส�าคญั อนัจะส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพ
บริการที่ดียิ่งขึ้น
  1.3 ฝ่ายการพยาบาลหรือผู้บังคับบัญชาควร
เปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพได้ไปศึกษาดูงาน อบรม 
หรอืลาศกึษาต่อในระดับทีส่งูขึน้ หรอืสนบัสนนุให้มกีารย้าย
ต�าแหน่งงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของ
แต่ละบุคคล มีระบบการพิจารณาเลื่อนขั้นที่เป็นธรรม 
เพื่อให้พยาบาลมั่นใจว่าวิชาชีพพยาบาลมีโอกาสเจริญ
ก้าวหน้าได้เท่าเทียมกับวิชาชีพอื่น
 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรมกีารศกึษาโดยเปรยีบเทยีบการปฏบิตัิ
ตามข้อบังคบัสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจรยิธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
ของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลภาครฐักบัภาคเอกชน
  2.2 ควรมกีารศกึษาเชงิคณุภาพ โดยเกบ็รวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ เพื่อให้เห็น
พฤติกรรมการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ
ของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
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