
Public Health policy & Laws Journal Vol. 6 No.2 July – December 2020 

 

279 

 

Perceptions of professional nurses regarding ethics and  

organizational culture in a university hospital 
 

Phasawee Thepkarn*, Chardsumon Prutipinyo**,  
Wanna Phahuwatanakorn***, Nithat Sirichotiratana** 

Abstract 

This research is a survey study. 1. Study the level of professional nursing ethics 
perception, and organizational culture perception. 2. Study the association of demographic 
characteristics of professional nurses and perceptions on ethics and organizational culture. 
Data were collected from 276 professional nurses in a university hospital by sample 
random sampling, and research instrument was a questionnaire. There were 249 returned 
questionnaires, accounting for 90.2%. Data analysis included were percentage, mean, 
standard deviation and Chi-square test. 

The research found that professional nurses had the highest level of perceptions 
on the Nursing Council Regulation on professional ethics of nurse and midwifery, B.E.2550, 
and organizational culture. Demographic characteristic associated with the highest 
perception of Nursing Council Regulation on professional ethics of nurse and midwifery 
B.E.2550, with statistically significant, was a particular department where nurses were being 
employed (p<0.05). Age, marital status, length of employment, and level of education 
were not related to the perception of Nursing Council Regulation on professional ethics of 
nurse and midwifery B.E.2550. Demographic characteristics were not related to the 
perception of organizational culture. As far as perception of detailed organizations culture 
was concerned, every item on the questionnaire received highest score. The items on 
seniority and companionship had the lowest score (�̅�= 4.27, SD=0.493). It is recommended 
that activities for improving professional relationships and camaraderie among senior staff 
should be promoted. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ วัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู
จริยธรรมวิชาชีพพยาบาลและวัฒนธรรมองคกรพยาบาล 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของ
คุณลักษณะสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพกับการรับรูจริยธรรมวิชาชีพและวัฒนธรรมองคกร
พยาบาล เก็บขอมูลจากพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง จํานวน 276 คน 
โดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือคือ แบบสอบถาม ไดรับคืนทั้งหมด 249 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
90.21 การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Chi-square 
test 

ผลการวิจัยพบวา 1. การรับรูขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหง
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2550 และการรับรูวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับมาก
ที่สุด 2. คุณลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการรับรูขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการ
รักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คือ กลุมงานการพยาบาลที่สังกัด และคุณลักษณะสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับการรับรู
วัฒนธรรมองคกร สวนผลการศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคกรรายขออยูในระดับมากที่สุดทุกขอ 
ขอปฏิบัติงานดวยความเปนพี่นอง เปนกัลยาณมิตรมีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด (�̅�= 4.27, 
SD=0.493) ควรสงเสรมิกิจกรรมการปลูกฝงความเอื้ออาทร 
 
 
 
คําสําคัญ: พยาบาลวิชาชีพ / จริยธรรมวิชาชีพ / การรับรู / วัฒนธรรมองคกร 
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**ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
***ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 



Public Health policy & Laws Journal Vol. 6 No.2 July – December 2020 

 

281 

 

บทนํา (Introduction) 

ในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและทางดานวัตถุเจริญกาวหนาอยาง

รวดเร็ว สงผลกระทบตอความเปนอยูของคนในสังคมและมีผลกระทบตอการบริการสุขภาพ

รวมทั้งการบริการพยาบาล ทําใหสังคมเกิดความคาดหวังตอการบริการของพยาบาลที่แตกตาง

จากเดิม ในการใหบริการการพยาบาลหรือการปฏิบัติงานการพยาบาลมีแนวทางในการปฏิบัติ

ทางจริยธรรมที่มีความเก่ียวของกับกฎเกณฑการอยูรวมกันในสังคม คุณคาสวนบุคคล คานิยม

และจรรยาวิชาชีพที่บุคคลนั้นยึดถือรวมกับการแสดงออกตอผูรับบริการเปนพฤติกรรมจริยธรรม

ของพยาบาล วิชาชีพการพยาบาลจึงถูกคาดหวังจากสังคมเปนอยางสูงเก่ียวกับพฤติกรรม

จริยธรรม เนื่องจากพยาบาลตองปฏิบัติหนาที่เก่ียวของกับชีวิตมนุษย ไมวาจะเปนผูปวย ญาติพ่ี

นอง และเพื่อน บุคคลเหลานั้นนอกจากจะตองการไดรับการบําบัดรักษาอาการของโรคแลวยัง

ตองการความอบอุนทางจิตใจ ตองการเพื่อน ตองการที่ปรึกษา ตองการความชวยเหลือ และ

ตองการความเขาใจจากแพทยจากพยาบาล (อุดมรัตน สงวนศิรธิรรม และสมใจ ศิระกมล, 2558)  

ปจจัยที่เก่ียวของกับจริยธรรม ไดแก 1) ปจจัยทางสังคม ไดรับการคาดหวังจาก

สังคมสูง วาจะตองเปนผูที่มีการแสดงออกที่เหมาะสม มีความเห็นอกเห็นใจและเขาใจมนุษยใน

ยามเจ็บปวย 2) ปจจัยทางดานผูรับบริการคาดหวังวาจะไดรับบริการที่มีมนุษยสัมพันธ และมี

ปฏิสัมพันธที่ดี มีเมตตากรุณา สนใจ เอาใจใส ความเอ้ืออาทรและความสุภาพออนโยนซึ่งตอง

อาศัยความรวมมือในการรักษาพยาบาลจากผูรับบริการ 3) ปจจัยทางดานพยาบาล ตองมีความ

รับผิดชอบตอหนาที่ การปฏิบัติตอหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใหการพยาบาลอยางมี

คุณภาพ โดยคํานึงถึงสภาพจิตใจและความตองการของผูรับบริการ 4) ปจจัยทางดานหนวยงาน

หรือองคกร จํานวนบุคลากร ความกระตือรือรน ระบบที่ เปนธรรม ความกาวหนาและ

ผลตอบแทนที่พึงไดรับตามความสมควรแกหนาที่ยอมทําใหบุคลากรมีกําลังใจในการปฏิบัติ

หนาที่ 5) ปจจัยทางดานทัศนคติของบุคลากรทางดานสุขภาพอนามัยดานอ่ืน ๆ การไดรับการ

ยอมรับ การใหเกียรติและความรวมมือจากบุคลากรดานอ่ืน ๆ ทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ 

ความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ (สิวลี ศิริไล, 2555) วัฒนธรรมองคกร มีความสําคญัอยางย่ิงที่จะ

ทําใหทุกคนในองคกรเกิดความเชื่อมั่น จะมุงมั่นทุมเท และตั้งใจปฏิบัติงานใหกับองคกร 

โดยเฉพาะวัฒนธรรมแบบสรางสรรค ตามแนวคิดของ Cooke and Lafferty (1989) คือ มุงเนน

การประสบความสําเร็จ ความเปนตัวเอง บุคคลและการกระตุนไมตรีสัมพันธ ที่จะทําใหบุคลากร

ในองคกรมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ชวยเหลือ มีความไววางใจซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดการทํางาน
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รวมกันอยางมีความสุข เกิดความพึงพอใจในงานและ งานที่ทําสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่บงบอกถึง คานิยม ความเชื่อ รวมทั้งพฤติกรรมในการ

ทํางานและการดําเนินชีวิตของคนที่ไดรับการปลูกฝงหลอหลอม และยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา

อยางตอเนื่องตลอดจนกลายเปนเอกลักษณของคนในองคกร ไดแก รักกันดุจพี่นอง ซื่อสัตย 

ถูกตอง เชื่อถือได รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงตอเวลา คิดสรางสรรค ใหเกียรติ เอาใจเขามา

ใสใจเรา คาํนึงถึงประโยชนของผูอื่นและสวนรวมเปนที่ตั้ง และมุงมั่นพัฒนาสูความเปนเลิศอยาง

ยั่งยืน วัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง สามารถหลอหลอมทุกคนในองคกรใหมุงมั่น ตั้งใจและทุมเท

ในการสรางผลการทํางานที่ดี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงนี้รับผูใชบริการที่มีความตองการ

ทางการพยาบาลสูงเนื่องจากมีความเจ็บปวยรุนแรง ประกอบกับมีความซับซอนในการ

รักษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพจึงตองใหการดูแลทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิต

วิญญาณของผูรับบริการอยางใกลชิด บุคคลทั่วไปในสังคม และผูรับบริการพยาบาลจะมีความ

คาดหวังสูงในการที่จะไดรับบริการที่ดี พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล มีมนุษยสัมพันธ มี

ปฏิสัมพันธที่ดี มีความเมตตา กรุณา ดูแลเอาใจใส มีความเอื้ออาทรและมีความสุภาพออนโยน 

การที่โรงพยาบาลสงเสริมใหมีการรับรูวัฒนธรรมในองคกรจะมีสวนชวยใหพยาบาลเปนหนึ่ง

เดียวกัน และวัฒนธรรมองคกรยิ่งมีความเขมแข็ง บุคลากรในองคกรจะเกิดความผูกพันกับองคกร 

และทําใหเกิดความภาคภูมิใจที่ไดเปนสมาชิกขององคกรที่มีวัฒนธรรมที่เหมาะสมและยั่งยืน 

และเปนแนวทางสําหรบัพยาบาลในการประพฤติปฏิบัติ หรอืกระทํากิจกรรมตาง ๆ 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรูจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพและวัฒนธรรม

องคกรพยาบาล และศึกษาความสัมพันธของคุณลักษณะสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพกับการ

รับรูจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลและวัฒนธรรมองคกรพยาบาล โดยวิธีการตอบแบบสอบถาม 

เพื่อใหไดขอมูลแลวนําไปดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการรักษาจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลและ

วัฒนธรรมองคกรพยาบาลไดอยางเหมาะสมตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย (Objective) 

1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรูจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลและวัฒนธรรมองคกรพยาบาล

ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของคุณลักษณะสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพกับการ

รับรูจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลและวัฒนธรรมองคกรพยาบาล 
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สมมติฐานการวิจัย (Statement of hypothesis) 

1. อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาปฎิบัติงาน ระดับการศึกษา กลุมงานการพยาบาลที่

สังกัด มีความสัมพันธกับการรับรูจริยธรรม 

2. อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาปฎิบัติงาน ระดับการศึกษา กลุมงานการพยาบาลที่

สังกัด มีความสัมพันธกับการรับรูวัฒนธรรมองคกร 

นิยามศัพท (Definitions) 

พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา

ทางการพยาบาล ไดรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้น 1 ที่สภาการ

พยาบาลรบัรอง มีประสบการณการทํางานไมนอยกวา 1 ป 

การรับรูจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล หมายถึง ความคิดเห็นของพยาบาลเก่ียวกับ

ขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 

พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรพยาบาล หมายถึง ความคิดเห็นของพยาบาลเก่ียวกับ

คานิยม ความเชื่อ รวมทั้งพฤติกรรมในการทํางานและการดําเนินชีวิต ของ คนในองคกร ที่ไดรับ

การปลูกฝง หลอหลอม และยึดถือปฏิบัติ สืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง ตลอดจนกลายเปน

เอกลักษณของคนในองคกร ไดแก รักกันดุจพี่นอง (Seniority) ซื่อสัตย ถูกตอง เชื่อถือได 

(Integrity) รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงตอเวลา (Responsibility) คิดสรางสรรค (Innovation) 

ใหเกียรติ เอาใจเขามาใสใจเรา (Respect) คํานึง ถึงประโยชนของผูอ่ืนและสวนรวมเปนที่ตั้ง 

(Altruism) มุ งมั่ นพัฒนาสู ความเป น เลิ ศอย า ง ย่ั งยื น  ( Journey to excellence and 

sustainability) 

  

วธิีดําเนินการวิจัย (Method) 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)ทําการศึกษาจากลุม

ตัวอยาง ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงนี้

เนื่องจากเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ รักษาผูปวยที่มีความเจ็บปวยรุนแรงและมีความซับซอนใน

การรักษาพยาบาล  และดูแลผูรับบริการอยางครอบคลุมดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ

จิตวิญญาณ ในกลุมงานการพยาบาลที่สังกัด 11 งานการพยาบาล ไดแก งานการพยาบาลกุมาร

เวชศาสตร งานการพยาบาลจักษุ-โสตฯ งานการพยาบาลตรวจรักษาผูปวยนอก งานการพยาบาล

ปฐมภูมิ งานการพยาบาลผาตัด งานการพยาบาลผูปวยพิเศษ งานการพยาบาลระบบหัวใจและ
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หลอดเลือด งานการพยาบาลรังสีวิทยา งานการพยาบาลศัลยศาสตรฯ งานการพยาบาลสูติ

ศาสตร-นรีเวชวิทยา และงานการพยาบาลอายุรศาสตร เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

ตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึง 27 สิงหาคม 2562 ใชแบบสอบถามจํานวน 276 ชุด  โดย

วิธีการสุมอยางงาย ไดรับแบบสอบถามกลับคืน 249 ชุด คดิเปนรอยละ 90.21  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Research instrument) 

ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมใบยินยอมเขารวมการวิจัยแกผูเขารวมการวิจัยผานฝาย

การพยาบาล โดยกําหนดเวลารับแบบสอบถามคืนภายใน 2 สัปดาห หลังแจกแบบสอบถาม แลว

นํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและวิเคราะหขอมูลตอไป โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่สรางข้ึนเองจาก การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ ใหอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานตรวจสอบ และผานการ

ทดลองกับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งจํานวน 30 ทาน วิเคราะหหาคา

ความเที่ยงโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช  (Cronbach’s Alpha  Coefficient)  ไดคา

ความเชื่อมั่นของการรับรูขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 เทากับ 0.919 และการรับรูวัฒนธรรมองคกร ไดคาความ

เชื่อมั่น เทากับ  0.971 แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแบบสอบถามปลายเปดและปลายปด 5 ขอ ไดแก อายุ สถานภาพสมรส 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา กลุมงานการพยาบาลที่สังกัด  

 สวนที่ 2 แบบประเมินการรับรูขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษา

จริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 พัฒนาแบบสอบถามโดยผูวิจัย

โดยใชหลักเกณฑตามขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 จํานวนทั้งหมด 28 ขอ  

สวนที่ 3 แบบประเมินการรับรูวัฒนธรรมองคกร พัฒนาแบบสอบถามโดย

ผูวิจัยโดยใชหลักเกณฑวัฒนธรรมองคกรของโรงพยาบาลแหงนี ้จํานวนทั้งหมด 21 ขอ  

การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection) 

1. ผูวิจัยจะเริ่มเก็บหลังจากไดผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง เอกสารรับรองเลขที่ Si403/2019 

หลังจากนั้นติดตองานวิจัยสารสนเทศงานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล ฝายการพยาบาลของ
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โรงพยาบาลแหงนี้ เพื่อจัดทําหนังสือรบัรองการเขาเก็บขอมูล เรียนคณบดี ผูอํานวยการ ฝายการ

พยาบาลฯ หัวหนางานการพยาบาลหัวหนาหอผูปวย 

2. ผูวิจัยติดตอ หัวหนาฝายการพยาบาลฯ หัวหนางานการพยาบาล แลวนํา

แบบสอบถาม จํานวน 276 ชุด ตามจํานวนกลุมตัวอยาง โดยชุดเอกสารแตละชุดจะประกอบดวย

เอกสารชี้แจงโครงการ เอกสารแสดงความยินยอม แบบสอบถาม (แบบสอบถามประกอบดวย 

แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล แบบประเมินการรับรูตามขอบังคับสภาการ

พยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2550 แบบ

ประเมินการรับรูวัฒนธรรมองคกร) ไปในแตละหอผูปวยโดยฝายการพยาบาล  

3. ผูวิจัยติดตามรบัแบบสอบถามคืนที่ฝายการพยาบาล 

4. เก็บรวบรวมขอมูลและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  อธิบายคุณลักษณะสวนบุคคลกับการรับรูขอบังคับสภาการพยาบาลวา

ดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2550 และการรับรู

วัฒนธรรมองคกรของพยาบาลวิชาชีพ  และสถิติ  Chi-square test (χ2 - test) เพื่อหา

ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ไดแก อายุ 

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน ระดับการศึกษา งานการพยาบาลที่สังกัด กับการ

รับรูขอบังคับสภากาพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ พ.ศ. 2550 และการรับรูวัฒนธรรมองคกร 

ผลการวิจัย (Result) 

 จากการศึกษา พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรสวนใหญมีอายุมากกวา 

30 ป อายุเฉลี่ย 33.27 ป สวนใหญมีสถานภาพสมรส โสด ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 

5 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ปฎิบัติงานการพยาบาลอายุรศาสตร 

1. ศึกษาระดับการรับรูจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลและวัฒนธรรมองคกรพยาบาล

ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

1.1 การรบัรูขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2550 เมื่อใชคะแนนเฉลี่ยเปนเกณฑ แบงระดับการรับรู พบวา

คะแนนเฉลี่ยการรับรูขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2550 มีคะแนนเทากับ 133.6546 (SD= 8.96730 ) จากคะแนน

เต็ม 140 คะแนน การรับรูขอบังคับสภากาพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2550 รายขอ พบวา การรับรูระดับมากที่สุดใน 3 อันดับแรก 
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ไดแก พยาบาลไมควรเปดเผยความลับของผูปวย (รอยละ 93.6), พยาบาลไมควรออกใบรับรอง

อันเปนเท็จโดยเจตนาหรือใหความเห็นโดยไมสุจริตในเรื่องใดๆอันเก่ียวกับวิชาชีพของตน (รอย

ละ 90) และพยาบาลไมควรหลอกลวงผูปวยหรือผูใชบริการ ใหหลงเขาใจผิดเพื่อประโยชนของ

ตนเอง (รอยละ 87.1) 

1.2 การรับรูวัฒนธรรมองคกรเมื่อใชคะแนนเฉลี่ยเปนเกณฑ แบงระดับการรับรู 

พบวาคะแนนเฉลี่ยการรับรูวัฒนธรรมองคกร มีคะแนนเทากับ 99.7108 (SD=8.53295) จาก

คะแนนเต็ม 105 คะแนน การรับรูวัฒนธรรมองคกร รายขอ พบวา การรับรูระดับมากที่สุดใน 3 

อันดับแรก ไดแก เห็นคุณคาของคนอยางเทาเทียมกัน (รอยละ 83.9 ), เมื่อเกิดปญหาในการ

ปฏิบัติงานพยาบาลตองมีความรับผิดชอบ (รอยละ 82.7 ) และ ปฏิบัติงานอยางเปดเผยและ

ตรวจสอบได (รอยละ 82.3 ) 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของคุณลักษณะสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพกับการ

รับรูจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลและวัฒนธรรมองคกรพยาบาล 

2.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรใน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน ระดับ

การศึกษา งานการพยาบาลที่สังกัด กับการรับรูขอบังคับสภากาพยาบาลวาดวยการรักษา

จริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหง

หนึ่ง พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับการรับรูขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวย

การรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<0.05) คือ งานการพยาบาลที่สังกัด สวน อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการ

ปฎิบัติงาน ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการรับรูขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการ

รกัษาจรยิธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 (p>0.05) ดังตารางที่ 1 

2.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรใน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน ระดับ

การศึกษา งานการพยาบาลที่สังกัด กับการรับรูวัฒนธรรมองคกรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

แหงหนึ่ง พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับการรับรูวัฒนธรรมองคกร (p>0.05) 

ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

กับการรับรูขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ พ.ศ. 2550  

(n= 249 คน (%)) 

ปจจัย < Mean ≥Mean χ2 p-value 

อายุ     

20-29 45(18.07) 88(35.34) 0.591 0.898 

30-39 20(8.03) 31(12.45)   

40-49 12(4.82) 25(10.04)   

50-60 10(4.02) 18(7.23)   

สถานภาพสมรส     

โสด 68(27.31) 19(47.79) 0.670 0.413 

สมรส/คู/หมาย/หยา/

แยก 

19(7.63) 43(17.27)   

ระยะเวลาในการ

ปฎิบัติงาน  

    

1-5 33(13.25) 67(26.91) 2.569 0.632 

6-10 24(9.64) 35(14.06)   

11-15 8(3.21) 12(4.82)   

16-20 6(2.41) 19(7.63)   

>20 16(6.42) 29(11.65)   

ระดับการศึกษา      

ปริญญาตร ี 76(30.52) 136(54.62) 0.519 0.471 

ปริญญาโท 11(4.42) 26(10.44)   

งานการพยาบาลท่ี

สังกัด  

    

ผูปวยใน 71(28.51) 127(51.00) 6.265 <0.05 

ผูปวยนอก 11(4.42) 11(4.42)   

พิเศษ 

(Mean= 133.6546 ) 

5(2.01) 24(9.64)   
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

กับการรับรูวัฒนธรรมองคกร (Mean= 99.7108) 

(n= 249 คน (%)) 

ปจจัย < Mean ≥Mean χ2 p-value 

อายุ     

20-29 43(17.27) 90(36.14) 4.296 0.231 

30-39 17(6.83) 34(13.66)   

40-49 6(2.41) 31(12.45)   

50-60 

 

7(2.81) 21(8.43)   

สถานภาพสมรส     

โสด 57(22.89) 134(52.21) 0.491 0.483 

สมรส/คู/หมาย/หยา/

แยก 

16(6.43) 16(18.47)   

ระยะเวลาในการ

ปฎิบัติงาน  

    

1-5 34(13.65) 66(26.50) 7.658 0.105 

6-10 20(8.03) 39(15.66)   

11-15 6(2.41) 14(5.63)   

16-20 2(0.80) 23(9.34)   

>20 11(4.42) 34(13.65)   

ระดับการศึกษา      

ปริญญาตร ี 65(26.10) 147(59.04) 1.242 0.265 

ปริญญาโท 8(3.21) 29(11.65)   

งานการพยาบาลท่ี

สังกัด  

    

ผูปวยใน 61(24.50) 137(55.02) 1.298 0.522 

ผูปวยนอก 6(2.41) 16(6.42)   

พิเศษ 6(2.41) 23(9.24)   
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อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 

 การรับรูขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2550 อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาพบวา การรับรูระดับ

มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือพยาบาลไมควรเปดเผยความลับของผูปวย (รอยละ 93.6), พยาบาล

ไมควรออกใบรับรองอันเปนเท็จโดยเจตนาหรือใหความเห็นโดยไมสุจริตในเรื่องใดๆอันเก่ียวกับ

วิชาชีพของตน (รอยละ 90) และพยาบาลไมควรหลอกลวงผูปวยหรือผูใชบริการใหหลงเขาใจผิด

เพื่อประโยชนของตนเอง (รอยละ 87.1) สามดานนี้มีความเดนชัด เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ไดแก ไมทําในสิ่งที่ไมดีและมีอันตราย การบอกความจริง รักษา

ความลับ และซื่อสัตย เปนหลักสําคัญในการประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมจริยธรรมที่ถูกตอง 

สอดคลองกับผลวิจัยของ พาณิภัค โพธิ์เงิน (2555) การปฏิบัติตามขอบังคับสภาการพยาบาลวา

ดวยการรักษาจรยิธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 อยูในระดับดีมาก 

มีความรูเก่ียวกับขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 อยูในระดับสูง สวนผลการศึกษาการรับรูขอบังคับสภาการ

พยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2550 รายขอ

อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ขอการแสดงตัวตนไดคะแนนนอยที่สุดเนื่องจากพยาบาลประกอบ

คุณงามความดีโดยไมไดมุงหวังใหผูอ่ืนรับรูหรือหวังผลตอบแทน  

 การรับรูวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาพบวา การรับรูระดับ

มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือเห็นคุณคาของคนอยางเทาเทียมกัน (รอยละ 83.9 ), เมื่อเกิดปญหา

ในการปฏิบัติงานพยาบาลตองมีความรับผิดชอบ (รอยละ 82.7 ) และปฏิบัติงานอยางเปดเผย

และตรวจสอบได (รอยละ 82.3 ) สามดานนี้มีความเดนชัด เนื่องจากคานิยมที่ชัดเจนชวยในการ

ตัดสินใจไดอยางดี คานิยมในวิชาชีพพยาบาลถูกกําหนดหรือเกิดข้ึนตามลักษณะของวิชาชีพ เชน 

ความซื่อสัตย ความยุติธรรม มีเมตตากรุณา (ชัชวาล วงคสารี และอุทัยวรรณ พงษบริบูรณ, 

2557) สอดคลองกับผลวิจัยของ อรวรรณ เกียรติกุลพงศ (2559) วัฒนธรรมองคกรตามการรับรู

ของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับสูงและอยูในระดับสูงทุกมิติ โดยมิติมุงไมตรีสัมพันธมี

คาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงองคกรของพยาบาลที่ใหความสําคัญกับคานิยม และพฤติกรรม

การแสดงออก เนนความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรใหมีสวนรวมในการทํางาน เสริมสราง

สัมพันธภาพที่ดี สงผลใหบุคคลากรในองคกรประสบความสําเร็จในการทํางาน วัฒนธรรมองคกร

เปนกลุมของคุณลักษณะสําคัญเปนคานิยมขององคกรทําใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติงานไปใน

แนวทางเดียวกัน เชนการสงเสริมความรวมมือ การใหความสําคัญกับคนหรืองาน และการ
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สงเสริมการทํางานเปนทีม สอดคลองกับสุเกียง สุดสวาท (2555) การปฏิบัติงานใหประสบ

ผลสําเร็จตามเปาหมาย ตองทํางานแบบบูรณาการ สรางสัมพันธภาพที่ดี มีการประสานงานกัน 

และการมีสวนรวมทําใหเกิดการสื่อสารและเสริมสรางบรรยากาศการสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

และอริษา ทาวแดนคํา (2552) สัมพันธภาพที่ดีและมีความจริงใจตอเพื่อนรวมงาน ทําใหเห็นวามี

การยอมรับ  เขาใจความรูสึกซึ่งกันและกัน เปนเพ่ือนรวมงาน รวมทีม มีการแบงปนและในการ

ทํางาน สวนผลการศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคกรรายขออยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ขอการ

ปฏิบัติงานดวยความเปนพี่นอง กัลยาณมิตรไดคะแนนนอยที่สุดเนื่องจาก ในปจจุบันสังคมมีการ

เปลี่ยนแปลง 1) ความรูสึกสงสารและเห็นใจ 2) สมรรถนะในการทํางาน ความสามารถของบุคคล

ที่เกิดจากความรู การตัดสินใจ ทักษะ ประสบการณ และแรงจูงใจ 3) ความเชื่อใจ 4) คณุธรรมใน

ใจ ความเห็นใจผูอื่น 5) ความพึงพอใจและความผูกพัน (อุดมรัตน สงวนศิริธรรม และสมใจ ศิระ

กมล, 2558)  

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรใน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กับการรับรูขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหง

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง พบวา 

คุณลักษณะสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับการรับรูขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษา

จริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ 

งานการพยาบาลที่สังกัด (p<0.05) สวน อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาปฎิบัติงาน ระดับ

การศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการรับรูขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรม

แหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 (p>0.05) ไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ

ดุจดาว พูลติ้ม (2559) อายุและระยะเวลาปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมเชิง

จริยธรรม ไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วราภรณ ทิพยสุมานันท (2559) คุณลักษณะสวน

บุคคล ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฎิบัติราชการ กลุมงานการบริการ

ผูปวยที่สังกัด ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามขอบังคับสภากาพยาบาลวาดวยการรักษา

จริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 ไมสอดคลองกับ ชลธิรา ปะ

นาโส (2560) ศึกษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา พบวา เพศ อายุ และแผนกปฏิบัติงานของ

พยาบาลที่แตกตางกัน มีการรับรูความเสี่ยงของการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพที่แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 โดยเพศหญิงมีการรับรูความเสี่ยงของการรักษา

จริยธรรมแหงวิชาชีพมากกวาเพศชาย และประสบการณการทํางานที่แตกตางกันมีการรับรูความ

เสี่ยงของการรักษาจริยธรรมไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะคณะกรรมการสภาการพยาบาลไดออก
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ขอบังคับไวในราชกิจจานุเบกษา และกําหนดใหพยาบาลวิชาชีพทุกคนพึงปฏิบัติ เพ่ือใหพยาบาล

ไดตระหนักถึงบทบาทของตนเอง ปฏิบัติงานไดเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพและธํารงไวซึ่งสิทธิ

อันชอบธรรมในการประกอบวิชาชีพของตน 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรใน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กับการรับรูวัฒนธรรมองคกรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 

พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับการรับรูวัฒนธรรมองคกร (p>0.05) ไม

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ประภาศรี ดําสอาด (2551) ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันคือ 

ประเภทของบุคคลากรมีผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคกร ในองคกรเกิดจากการรวมกลุมของคน 

วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งแวดลอมภายในองคการที่สําคัญอยางหนึ่ง องคกรสวนใหญมีวัฒนธรรม

องคกรที่มีความเขมแข็งปานกลางจนถึงวัฒนธรรมที่มีความเขมแข็งมาก ข้ึนอยูกับปจจัยประกอบ

ตาง ๆ เชน อายุองคกร ขนาดองคกร ความเดนชัดของวัฒนธรรม องคกรที่มีวัฒนธรรมเขมแข็ง

จะสงผลดีตอพฤติกรรมและการทํางานของคนในองคกร ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน ลด

ขอขัดแยงระหวางกันและชวยนําไปสูความสําเร็จของเปาหมายองคกรได (กุลรัศมิ์ พรมไธสง, 

2555) 

 

ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย (Recommendation) 

 1. การรับรูวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับดีมากทุกขอ แตในขอปฏิบัติงานดวย

ความเปนพี่นอง เปนกัลยาณมิตรมีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด ควรสงเสริมกิจกรรมการปลูกฝงความ

เอ้ืออาทร และจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล 

 2. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลตอการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ เชน การอบรมจริยธรรม ทัศนคติ มาตรการทางกฎหมาย  ความรู

ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายวิชาชีพ   

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ  ระหวางโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน 

4. ควรมีการศึกษาวิจัย ในมุมมองของผูรับบริการ ซึ่งจะรับรูพฤติกรรมการรักษา

จริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ 

5. บางกลุมงานการพยาบาลที่สังกัดมีแผนกผูปวยในและผูปวยนอกรวมอยู

ดวยกัน   ดังนั้นควรแบงแยกอยางชัดเจน 
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