
25Kuakarun Journal of Nursing Vol.25 No.1 January-June 2018 25

 บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนา พร้อมท้ัง

ตรวจสอบแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในภาค 

การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษาในเขต

ภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2557 จ�านวน 517 คน ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบรีุ 

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี วิทยาลัย

นานาชาติเซนต์เทเรซาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม

แบบหลายขัน้ตอนเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบประเมนิตนเอง ลกัษณะแบบ

ประเมินเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน หาความเที่ยงของแบบประเมินท้ังฉบับด้วยวิธีของครอนบาคได้ค่า 

บทความวิจัย
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ความเทีย่ง .97 วเิคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะห์ตวัประกอบเชิงส�ารวจ (exploratory factor analysis) 

สกัดตัวประกอบหลัก (principle component analysis) และหมุนแกนแบบออโธโกนอล 

(Orthogonal) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ตัวประกอบพฤติกรรม

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

มีจ�านวน 9 ตัวประกอบ 71 ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกันได้ร้อยละ 64.94 

เรียงล�าดับตามอัตราร้อยละของความแปรปรวนได้ดังนี้ 1) การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และส่งเสริมสิทธิผู้ป่วย 2) หลักจริยธรรม  

3) ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 4) ความซื่อสัตย์ 5) การควบคุมตนเองได้ 6) การเป็น

แบบอย่างที่ดี 7) การแยกแยะความดีความชั่วได้ 8) ความมีระเบียบวินัยและ 9) ความรู้ความ

เข้าใจในหลักศาสนา

 ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาพยาบาล กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ 

Abstract

  The purpose of this research was to study factors contributing to creating, 

developing and evaluating the virtue and ethics behavior form by the Thai 

Qualifications Framework for Higher Education (TQF: HEd). The sample consisted 

of 517 first year nursing students to four years of study in the second semester 

of 2014 academic year nursing program. Bachelor of Education in the Eastern 

Region in 2014 include of Phra Pok Klao Nursing College, Faculty of Nursing 

Burapha university, Chonburi Nursing College, Faculty of Nursing St. Teresa 

International College, and Faculty of Nursing Srinakarintarawirot University which 

were selected by multistage sampling. Evaluation form was developed by 

researcher and judged to be acceptable by a panel of 5 experts. Cronbach’s 

alpha coefficient was .97 the preliminary scale consists of 71 items anchored 

by a 4 rating scale. To assess the structure of the factors contributing to 

evaluation virtue and ethics behavior formed by the Thai Qualifications 

Framework for Higher Education (TQF: HEd), exploratory factor analyzed all 71 
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items by means of principle component analysis with orthogonal rotation and 

varimax method. 

   The research findings were as follows: There were 9 significant factors 

contributing to evaluation virtue and ethics behavior form by the Thai 

Qualifications Framework for Higher Education (TQF: HEd) that described by 71 

items accounted for 64.94 % which were: 1) honesty and latch onto nursing 

ethics, value respect of human being and patient’s right promote 2) code of 

ethics 3) self responsibility and others 4) integrity 5) self’s control 6) be a good 

role model 7) to separate good and bad 8) self’s discipline, and 9) cognitive of 

religion.

Keywords : Virtue and ethics behavior, nursing student, Thai Qualifications 

Framework for higher education (TQF: HEd)

บทน�า

 สังคมไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็วทั้งด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเจริญ

ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 

จากยุคเกษตรกรรมเปลี่ยนเป็นยุคอุตสาหกรรม 

ซึ่งมีการแก่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันสูง เพ่ือ

ความอยูร่อดจงึเป็นผลให้คนมโีอกาสขาดคณุธรรม

และจริยธรรมที่ส�าคัญไป ผลจากการท่ีคนใน

สังคมขาดคุณธรรมและจริยธรรมท�าให้สังคมนั้น

ขาดความสงบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงม ี

การทบทวนแผนพัฒนาประเทศจากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตทิีมุ่ง่พัฒนาเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมไปสู ่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติที่มุ่งให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม 

สามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นได ้อย ่างมีความสุข  

การกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อพัฒนาให้บุคคลมี

คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามนั้นต้องอาศัยหลาย

สถาบันร่วมกันพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาน

ศึกษาต้องมีกระบวนการทางการศึกษาที่ได้รับ

การยอมรับว่าเป็นกระบวนการพัฒนาท่ีสามารถ

แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ตลอดไป (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี, 2553) 

 จากการปฏิรปูการศกึษาตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 มาตรฐาน 

และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 

ก�าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ทกุระดบั ประกอบด้วยระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

ต่อมากระทรวงศกึษาธกิารได้มปีระกาศกระทรวง


