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บทคัดย่อ
การวิจัยภาคตัดขวางเชิงพรรณา (Cross-sectional Descriptive Research) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข องนักศึกษาพยาบาลในคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ อุ บ ลราชธานี กลุ่ มตั วอย่ าง คื อ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานีที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 2 – 4 ปีการศึกษา 2559 จานวน 147 คน อายุระหว่าง 17-22 ปี
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจความตรงตามเนื้อหามี
ค่า IOC เท่ากับ .80 และค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ ากับ .85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ ใช้สถิติ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment coefficient)
ผลการวิจั ย พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งร้ อยละ 94.6 ค่ า เฉลี่ ย ของปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ปัจจัยด้านความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.56 รองลงมาคือด้านความเมตตา
ความอดทน การมีจิตสานึกในความรับผิดชอบ ความมีวินัย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 21.38, 20.61, 20.53 และ 19.29
คะแนน ตามลาดับ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมครอบครัว กลุ่มเพื่อน สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.54 21.24
และ 21.20 คะแนน ตามล าดั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลมากที่ สุ ด คื อ
สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อนและสภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 56
รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 50
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ABSTRACT
This research aimed to study the factors influencing moral, ethical and appreciative
behaviors of nursing students in faculty of Nursing, Ubon Ratchathani Rajabhat University in 2017.
One hundred and fourty seven of male and female students who were more than seventeen years
old, studied in faculty of Nursing at Ubon Ratchathani Rajabhat University, were selected by sample
random sampling. Research instruments for collecting data consisted of the factors influencing
moral, ethical and appreciative behaviors scale. The content validity (IOC) and reliability value of
moral were .80 and .85 etc. The data were analyzed using cross-sectional descriptive statistic:
frequency, standard deviation and Pearson’s product moment coefficient. Results demonstrated
that:
The most of samples are a girl 94.6% have moral and ethical in the honest, kindliness,
patient, responsibility and discipline with average of 21.56, 21.38, 20.53 and 19.29 respectively.
The environment of the family, peers and university with average of 21.54, 21.24 and 21.20
respectively. The factors related to affecting to desirable characteristics morality, ethics are
mostly of affected are peers and university 56%, family 50% with statistic significant at P-value
< .05.
Keywords: affecting to desirable characteristics, moral, ethical
บทนา
ในทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ความไร้พรมแดน บุคคลในสังคมจะต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดความสามารถ
ในการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในและนอกสังคมได้อย่างราบรื่น กลมกลืนและเป็นปกติสุข การเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคปัจจุบันส่งผลต่อวิถีชีวิตในสังคม การปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีนับวันเริ่มลดน้อยลง จาก
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมการอยู่ร่วมในสังคมตามบทบาทของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุมีความสาคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่เป็นวัยรุ่นจะต้องให้ความสนใจและ
ติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบการสร้างให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็น
เรื่องที่สถาบัน การศึกษาจาเป็น ต้องตระหนักเพื่อเสริมสร้างคุณ ธรรม จริยธรรมอย่างจริงจัง เนื่ องจากคุณ ธรรม
จริยธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตนามาซึ่งความสงบสุข อันได้แก่ การแยกแยะความถูกต้อง ดี ชั่ว การเคารพใน
คุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง
มีระเบียบ วินัย มีจิตอาสาและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น
สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน มีคาถามที่เกิดขึ้นถึงเยาวชนไทยเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง การมั่วสุม
ยาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน การใช้ชีวิตร่วมกันฉันท์สามีภรรยาตามหอพักต่าง ๆ การทะเลาะวิวาทกัน ระหว่าง
นักศึกษาต่างสถาบัน ซึ่งจากการสารวจของกระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์ พบว่า ปัจจุบัน มี
สถานที่ ที่ มี ลัก ษณะเป็ น หอพั ก ตามกฎหมายจานวนมากกว่า 50,000 แห่ ง แต่ ผู้ป ระกอบการจดทะเบี ยนเพี ย ง
10,677 แห่ง ซึ่งการที่สถานที่ดังกล่าวไม่จดทะเบียนและไม่แยกเป็นหอพั กชายและหอพักหญิงนั้น ทาให้เกิดปัญหา
สังคมและปัญหาเยาวชนตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน (กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550)
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ปัญหาของกลุ่มเยาวชนไทยในปัจจุบันทั้งการมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อาทิ การแต่งกายผิดระเบียบ
แต่งกายล่อแหลมซึ่งเป็นมูลเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศ การขายบริการทางเพศเพียงเพื่อหาเงินใช้จ่ายสินค้า
ฟุ่มเฟือย แบรนด์เนม การอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาขณะศึกษา การทะเลาะวิวาท ซึ่งทุกคนต่างลงความเห็นตรงกัน
ว่า เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อาจจะมีบ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวยไม่เกิดผลที่ถาวร ในขณะที่
สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญ ญา มีความรู้และคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งไม่ลืมวัฒ นธรรมอันดีของชาติ ในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับ ผู้ อื่น ได้อ ย่างมีค วามสุข (สุ ทัศ นพงษ์ , 2550) จากปั ญ หาดั งกล่าว มั กกล่ าวรวมเป็ นปั ญ หาด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และทุกครั้งที่กล่าวถึงปัญหานี้มักจะมองว่าเป็นความล้มเหลวของกระบวนการจัดการศึกษา และระบบ
การศึกษา แต่หากเปิดใจยอมรับว่านี่คือปัญ หาด้านคุณ ธรรม จริยธรรมและเป็น ปัญหาใหญ่ระดับชาติ การแก้ไข
ปัญหานี้จะต้องเริ่มต้นจากครอบครัว สถานศึกษา และที่สาคัญคือผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
เยาวชนไทย ซึ่งเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีที่สุด ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นกลไกของสังคม ที่ทา
หน้าที่เป็นบรรทัดฐานของความประพฤติ เป็นสิ่งกาหนดว่าอะไรควรประพฤติปฏิบัติ และจะต้องปลูกฝังให้กับคนใน
สังคม เพราะสังคมจะสงบสุขถ้าคนเป็นคนดี และในทางตรงข้ามสังคมจะวุ่นวายถ้าคนในสังคมไม่ดี
คุณธรรมเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในทุกคน การสร้างจริยธรรมจากสถานการณ์จริง มีปัจจัย ที่
เป็นผลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ อายุ อาชีพของบิดามารดา รายได้ การอบรมเลี้ยงดู สอดคล้อง
กับ วรัญญา (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรมจริยธรรมของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต พบว่าคุณธรรมจริยธรรมทั้งก่อนสาเร็จการศึกษาและเมื่อสาเร็จการศึกษา ด้านที่สูงสุด คือ ความซื่อสัตย์
อาชีพของมารดา การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล คุณธรรมจริยธรรมก่อนการศึกษา มีผลต่อคุณธรรม จริยธรรมเมื่อ
สาเร็จการศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ สถิดาพร (2546) ศึกษาพฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่านิสิตได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน มี
พฤติก รรมความมีวิ นั ยในตนเองโดยรวมแตกต่ างกัน อย่ างมี นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 และรายด้ านพบว่ า
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ ความอดทน ความซื่อสัตย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ และเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ของคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เป็น
เหตุ ผ ลให้ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาซึ่ งเป็ น กลุ่ ม เยาวชนกลุ่ ม ใหญ่ ให้ มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม ดั งนั้ น จึ งต้ อ งพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้จัดการกับปัญหาจริยธรรมในการดารงชีพได้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลมีบทบาท
หน้าที่ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อปฏิบัติวิชาชีพพยาบาลได้ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตอาสาและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานสาคัญ
ของวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาลเป็นผู้ที่จะก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลซึ่งเป็นวิ ชาชีพที่จาเป็นต้องใช้คุณธรรมจริยธรรม มี
จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นประเด็นสาคัญที่ต้องพัฒนา โดยคณะพยาบาลศาสตร์เป็น
ส่วนหนึ่งของแหล่งสร้างคุณธรรม จริยธรรม จากการอบรมสั่งสอน การสร้างจริยธรรมในสถานการณ์จริงขณะเรียนรู้
การเสริมสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นจากการตระหนักรู้ คิดวิเคราะห์ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการขัดเกลานักศึกษา
ตั้งแต่ชั้น ปีที่ 1 จนถึ งชั้น ปี ที่ 4 ให้ มีคุณ ลัก ษณะของวิชาชีพ พยาบาล แต่ การจะขัดเกลานั กศึ กษาด้ านคุณ ธรรม
จริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร มีปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดคุณธรรม จริยธรรมเหล่านี้เพียงไหน ผู้วิจัย
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จึงเกิดคาถามว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมในนักศึกษากลุ่มนี้คือสิ่งใดบ้าง เพื่อให้เป็นข้อมูล
สาหรับการวางแผนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถนา
ผลการวิจัยมาออกแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกชั้นเรียน และเป็นข้อมูลในการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีให้
มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ เป็ น พยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพ สร้ างความเข้ ม แข็ งทางสั งคมแก่
ประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
วิธดี าเนินการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจั ยสภาพแวดล้ อมด้ านของครอบครัว มีผ ลต่ อพฤติ กรรมด้ านคุณ ธรรม จริย ธรรมของนั กศึก ษา
พยาบาล
2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อน มีผลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
3. ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึ กษาครั้งนี้ ผู้วิจั ยศึ กษาทบทวนวรรณกรรม น าแนวคิ ดตามทฤษฎี ข องเพี ย เจย์แ ละโคลเบิ ร์ก มา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการศึกษา เนื่องจากการที่บุคคลจะมีคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกันมาจากปัจจัยต่างๆ
และมีความสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่กาลังศึกษา
อยู่ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2559 จานวน 147 คน อายุระหว่าง 17-22 ปี ข้อมูลจากสานักส่งเสริมวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างวิจัยใช้การสุ่มแบบอย่างง่ายโดยการจับฉลาก (Sample random
sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามทีผ่ ู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) อายุ 2) เพศ
3) ระดับชั้นปี 4) อาชีพบิดามารดา 5) รายได้ครอบครัว 6) รายได้นักศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรวัดประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งมีคะแนนระหว่าง 1-5 คะแนน จานวน 40 ข้อ แบ่งเป็นปัจจัยภายในตน
จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเมตตา มีข้อความแสดงถึงความมีเมตตา จานวน 5 ข้อ มีคะแนนรวมระหว่าง 5-25
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คะแนน คะแนนสูงสุดแสดงว่าเป็นผู้มีความเมตตาสูง ด้านความซื่อสัตย์ มีข้อความแสดงถึงการมีความซื่อสัตย์
จานวน 5 ข้อ มีคะแนนรวมระหว่าง 5-25 คะแนน คะแนนสูงสุดแสดงว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สูง ด้านความมีวินัย มี
ข้อความแสดงถึงความมีวินัย จานวน 5 ข้อ มีคะแนนรวมระหว่าง 5-25 คะแนน คะแนนสูงสุดแสดงว่าเป็นผู้มีความ
มีวินั ยสู ง ด้ านความอดทน มี ข้อ ความแสดงถึงความอดทน จานวน 5 ข้ อ มี คะแนนรวมระหว่าง 5-25 คะแนน
คะแนนสูงสุดแสดงว่าเป็นผู้มีความอดทนสูง ด้านการมีจิตสานึกในความรับผิดชอบ มีข้อความแสดงถึงการมีจิตสานึก
ในความรับผิดชอบ จานวน 5 ข้อ มีคะแนนรวมระหว่าง 5-25 คะแนน คะแนนสูงสุดแสดงว่าเป็นผู้มีจิตสานึกใน
ความรั บ ผิ ด ชอบสู ง ปั จ จั ย ภายนอกตนของนั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ สภาพแวดล้ อ มด้ า นครอบครั ว จ านวน 5 ข้ อ
สภาพแวดล้อมด้ านกลุ่มเพื่อน จานวน 5 ข้อ และสภาพแวดล้อมด้ านสถานศึกษา จานวน 5 ข้อ มีค ะแนนรวม
ระหว่าง 5-25 คะแนน คะแนนสูงสุดแสดงว่าเป็นผู้มีจิตสานึกในความรับผิดชอบสูง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) โดยผู้ เชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น โดยหาค่ า ความ
สอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of congruenceหรือ IOC) จากการประเมินเนื้อหา
จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและทาการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจานวนอย่างน้อย 3 ครั้งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องด้าน
เนื้อหาตั้งแต่ 0.80
การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และมีการวัดตัวแปรแบบช่วง (Ratio) แล้วนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
ประชากรใกล้เคียงกันจานวน 30 คนและนาข้อมูลจากการทดลองใช้มาวิเคราะห์ความเที่ยงตามวิธีการของครอน
บาค (Cronbarch, 1970) ได้ค่ารวมทุกชุดเท่ากับ 0.85
การพิทักษ์สิทธิ์
ผู้วิจัยแจ้งสิทธิในการตอบรับและปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยและอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเน้นให้
ทราบว่าการวิจัยครั้งนี้ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบ ถาม ข้อมูลต่างๆที่ได้ในแบบสอบถามจะถือเป็น
ความลับและนามาใช้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยเท่านั้น การรายงานผลการ วิจัยจะนาเสนอในภาพรวม ไม่มีการ
เปิดเผยชื่อและนามสกุลของกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างสามารถถอนตัวจากการเข้าร่วมการวิจัยได้ทันที
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัย อธิบายวัตถุประสงค์การวิจัยให้นักศึกษาทราบและขอความร่วมมือ จากนั้น ผู้วิจัยดาเนินการแจก
แบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง โดยให้ทาแบบสอบถามโดยประสานกับฝ่ายวิชาการคณะ
พยาบาลศาสตร์ให้ กลุ่ ม ตัว อย่ างตอบแบบสอบถามในช่ว งเวลาหลั งเลิก เรีย น ใช้เวลาตอบแบบสอบถามคนละ
ประมาณ 20-25 นาที แล้วตรวจสอบความครบถ้วนในการตอบแบบสอบถาม แล้วนาไปบันทึกข้อมูลในโปรแกรม
สาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูล
2. ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. ตัวแปรที่ศึกษาที่มีการวัดข้อมูลเป็นข้อมูลแจงนับและอันดับวิเคราะห์เป็นจานวนและร้อยละ ส่วนข้อมูล
ต่อเนื่องขึ้นไปวิเคราะห์และนาเสนอเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4. การหาความสัมพันธ์เบื้องต้นของระดับการมีพฤติกรรมกับปัจจัยที่สนใจและมีความสัมพันธ์ โดยตัวแปร
ที่มีระดับการวัดข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลต่อเนื่องขึ้น (Interval scale) ขึ้นไปนามาวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s product moment coefficient) ระหว่างตัวแปรโดยตรง
5. ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติกาหนดระดับนัยสาคัญ (α) ที่ 0.05
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาพยาบาล
ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยของ
ผู้ป กครอง ค่าใช้ จ่ายต่ อเดือ นของนั กศึ กษา พบว่า เป็ น เพศหญิ งมากที่ สุ ดร้อยละ 94.6 โดยมี กลุ่ มตั วอย่ างอายุ
ระหว่าง 19-21 ปีมากที่สุด ร้อยละ 83 รองลงมาคืออายุมากกว่า 21 ปี ร้อยละ 22 ชั้นปีที่ศึกษามากที่สุด ชั้นปีที่ 2
ร้อยละ 49.7 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 37 อาชีพผู้ปกครอง มากที่สุดคือ เกษตรกร ร้อยละ 61.9 รองลงมาคือ
รับจ้าง ร้อยละ 12.9 น้อยที่สุดคือ พนักงานเอกชน ร้อยละ 2.7 รายได้ผู้ปกครอง มากที่สุดคือ 10,001-20,000 บาท
ร้อยละ 38.1 รองลงมาคือ 10,000 บาท ร้อยละ 37.4น้อยที่สุดคือ 50,001-60,000 ร้อยละ 7 ค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่อ
เดือน มากที่สุดคือ 3,001-5,000 บาท ร้อยละ 62.6 รองลงมาคือ 5,001-7,000 บาท ร้อยละ 19.0 น้อยที่สุดคือ
7,000 บาทขึ้นไปร้อยละ 9.5
2. ปัจจัยด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวแปร
ด้านเมตตา (ช่วงคะแนน 5-25)
ความซื่อสัตย์ (ช่วงคะแนน 5-25)
ความมีวินัย (ช่วงคะแนน 5-25)
ความอดทน (ช่วงคะแนน 5-25)
การมีจิตสานึกในความรับผิดชอบ
(ช่วงคะแนน 5-25)
รวมคุณธรรม จริยธรรม
(ช่วงคะแนน 25-125)

ค่าเฉลี่ย
21.38
21.56
19.29
20.61
20.53

S.D.
2.45
2.39
2.53
2.55
2.64

95%CI
20.99-21.75
21.18-21.94
18.91-19.70
20.19-21.02
20.07-20.93

103.39

9.56

101.78-104.93

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และช่วงเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของ
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยด้านความเมตตา
คะแนนเต็ม 25 คะแนน มีค่าเฉลี่ยของความเมตตาเท่ากับ 21.38 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.45, 95% CI:
20.99-21.75) ช่วงคะแนน 16-25 ปัจจัยด้านความซื่อสัตย์ คะแนนเต็ม 25 คะแนน มีค่าเฉลี่ยของความซื่อสัตย์
เท่ากับ 21.56 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.39, 95% CI: 21.18-21.94) ช่วงคะแนน 15-25 ปัจจัยด้านความ
มีวินัย คะแนนเต็ม 25 คะแนน มีค่าเฉลี่ยของความมีวินัยเท่ากับ 19.29 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.53,
95% CI: 18.91-19.70) ช่วงคะแนน 13-25 ปัจจัยด้านความอดทน คะแนนเต็ม 25 คะแนน มีค่าเฉลี่ยของความ
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อดทนเท่ากับ 20.61 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.55, 95% CI: 20.19-21.02) ช่วงคะแนน 14-25 ปัจจัย
ด้านการมีจิตสานึกในความรับผิดชอบ คะแนนเต็ม 25 คะแนน มีค่าเฉลี่ยของการมีจิตสานึกในความรับผิดชอบ
เท่ากับ 20.53 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.64, 95% CI: 20.07-20.93) ช่วงคะแนน 12-25 เมื่อพิจารณา
ภาพรวมปัจจัยภายในด้านคุณ ธรรมจริยธรรมพบว่า คะแนนเต็ม 125 มีค่าเฉลี่ยของคุณ ธรรมจริยธรรมโดยรวม
เท่ากับ 103.09 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.56, 95% CI: 101.78-104.93) ช่วงคะแนน 75-125
3. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

ตัวแปร
สภาพแวดล้อมด้านครอบครัว
(ช่วงคะแนน 5-25)
สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อน
(ช่วงคะแนน 5-25)
สภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา
(ช่วงคะแนน 5-25)
ภาพรวมคุณธรรม จริยธรรม
(ช่วงคะแนน 25-125)

ค่าเฉลี่ย
21.54

S.D.
3.08

95%CI
21.02-22.00

21.24

2.38

20.85-21.63

21.20

2.67

20.73-21.63

63.99

6.51

62.92-64.99

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และช่วงเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของ
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมครอบครัว คะแนนเต็ม 25 คะแนน มีค่าเฉลี่ยของสภาพแวดล้อมด้านครอบครัว
เท่ า กั บ 21.54 คะแนน (ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 3.08, 95% CI: 21.02-22.00) ช่ ว งคะแนน 13-25 ปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อมกลุ่มเพื่อน คะแนนเต็ม 25 คะแนน มีค่าเฉลี่ยของสภาพแวดล้อมกลุ่มเพื่อนเท่ากับ 21.24 คะแนน
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.38, 95% CI: 20.85-21.63) ช่วงคะแนน 15-25 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษา
คะแนนเต็ม 25 คะแนน มีค่าเฉลี่ยของสภาพแวดล้อมสถานศึกษาเท่ากับ 21.20 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.67, 95% CI: 20.73-21.63) ช่วงคะแนน 15-25 เมื่อพิ จารณาภาพรวมปัจจัยภายนอกด้านคุณ ธรรมจริยธรรม
พบว่า คะแนนเต็ม 125 มีค่าเฉลี่ยของคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมเท่ากับ 63.99 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.51, 95% CI: 62.92-64.99) ช่วงคะแนน 45-75
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4. ปัจจัยทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยศึกษากับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
ลาดับ
ตัวแปร
1. สภาพแวดล้อมด้านครอบครัว

r
0.50

P-value
0.00

S.D.
0.07

95%CI
0.37-0.62

2.

สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อน

0.56

0.00

0.08

0.38-0.71

3.

สภาพแวดล้อมด้าน
สถานศึกษา

0.56

0.00

0.07

0.42-0.68

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยศึกษากับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้าน
ครอบครัว สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อน และสภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา กับคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
พยาบาล ซึ่ งเมื่ อพิ จารณาความสั มพั น ธ์รายด้ าน พบว่า ปั จจั ยศึก ษามี ความสัม พั นธ์กั บคุ ณ ธรรมจริย ธรรมของ
นักศึกษาพยาบาล โดยมีปัจจัยที่มีความสัมพั นธ์มากที่ สุด คือ สภาพแวดล้อมด้านกลุ่ม เพื่ อนมีความสัมพั นธ์กับ
คุณธรรม จริยธรรม (r=0.56, S.D.=0.08, 95% CI: 0.38-0.71) และสภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษามีความสัมพันธ์
กับคุณธรรม จริยธรรม (r=0.56, S.D.=0.07, 95% CI: 0.42-0.68) ส่วนมีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ สภาพแวดล้อม
ด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณธรรม จริยธรรม (r=0.50, S.D.=0.07, 95% CI: 0.37-0.62)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การอภิปรายผลแยกพิจารณารายประเด็น ดังนี้
1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
พยาบาล ผลการศึกษาพบว่าเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลมากที่สุด โดย
สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .00
(r=0.56, S.D.=0.08, 95%CI: 0.38-0.71) คิดเป็นความสัมพันธ์ร้อยละ 56 เนื่องจากกลุ่มเพื่อนเป็นผู้มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ ของวัยรุ่น ตั้งแต่ระยะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจนถึงระยะวัยรุ่นตอนปลาย กลุ่มเพื่อนใน
สถาบันการศึกษาเดียวกัน กลุ่มเพื่อนละแวกบ้าน กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ของวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่ง เพราะวัยนี้
มีแนวโน้มต้องการ อยู่ร่วมกับเพื่อนที่มีรสนิยมใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะในด้าน ความคิดการแต่งกายหรือแบบของการ
แสดงออกเพื่อให้ เพื่อนยอมรับตนเป็นสมาชิกในกลุ่ม เพราะฉะนั้นจึง พยายามทาตามเพื่อนที่ชักจูงและแนะนา การ
คบเพื่อนดีจึงมีความหมายต่อวัยนี้ (ธนกฤติ, 2556)
นอกจากนี้เพื่อนยังเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อต่อค่านิยมในการมีพฤติกรรมสุขภาพอื่นๆ การคบเพื่อนมีปัญหา
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาทางอารมณ์ เช่น ภาวะซึมเศร้า เคยฆ่าตัวตาย การใช้ความรุนแรงและการ
ถูกข่มขืนในวัยรุ่น (สุวรรณา, 2547)
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2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
พยาบาล และสภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณธรรม จริยธรรมอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .00 (r=0.56, S.D.=0.07, 95%CI: 0.42-0.68) คิดเป็นความสัมพันธ์ร้อยละ 56 เช่นเดียวกัน เนื่องจาก
สถานศึกษาจัดเป็นสิ่งแวดล้อมแรก ๆ เปรียบเสมือนฐานของการเรียนรู้ฐานแรกที่นักศึกษาจะได้รับรู้และสัมผัสกับครู
อาจารย์หรือผู้สอน โดยสถานศึกษามี ความพร้อมด้านการพั ฒ นาหลักคิดและประสบการณ์ ในการพั ฒ นาคนให้
สามารถอยู่ร่วมกัน สถานศึกษาจึงเป็นบริบทสาคัญในการเรียนรู้ของการเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต่อไป ไม่ต่างจาก
ครอบครั ว สถาบั น แห่ งชาติ เพื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว ได้ ท าการศึ ก ษาถึ งการปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรมโดยผ่ า น
สถานศึกษา สอดคล้องกับปริญญา (2549) ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสาร และขัดกลาทางสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับด้านสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษามีบทบาท
มากที่สุดในการขัดเกลาด้านความซื่อสัตย์ เพราะสถานศึกษามีกฎระเบียบ มีข้อบังคั บต่าง ๆ เช่น ข้อห้ามในการ
ทุจริตในการสอบ เป็นสิ่งที่นักศึกษาได้รับการเรียนรู้มาจากสถานศึกษาว่าจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการสอบ หาก
ละเมิ ด จะได้ รั บ การลงโทษ นอกจากเนื้ อ หาวิ ช าที่ เรี ย นมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความซื่ อ สั ต ย์ เช่ น วิ ช าเกี่ ย วกั บ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์เป็นหนึ่งในจริยธรรมที่สาคัญในการประกอบอาชีพ นักศึกษาจึงได้รับการถ่ายทอด
ขัดเกลาจากสถานศึกษา และสอดคล้องกับสุทธิวรรณ และศศิกาญจน์ (2552) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุ ณ ธรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กรณี ศึ ก ษากลุ่ ม เด็ ก /เยาวชน และข้ า ราชการภาครั ฐ พบว่ าในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สถานศึ กษาพบว่า สถาบั นการศึก ษาควรสร้างเครือข่ายบุ คลากรส่ งเสริมคุ ณ ธรรมในสถานศึ กษา และระหว่าง
สถานศึกษาโดยให้นักเรียนเป็นแกนนาในการดาเนินกิจกรรม สาหรับคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เป็นการสร้างการเรียนรู้คุณ ธรรมแบบมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยให้นักเรี ยนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการคิด การร่วม
วางแผน และร่วมลงมือปฏิบัติ รวมทั้งร่วมประเมินกิจกรรมสาหรับคุณธรรม เป็นการสร้างความรัก ความอบอุ่น
ความสัมพันธ์ที่ดีของผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักเรียนจะส่งผลทางอ้อม ทาให้เกิดความรับผิดชอบ ความมี
วินัย ความมั่นใจในตนเองและเกิดวินัย รวมถึงค่านิยมที่ดีของนักเรียน มีจิตสาธารณะบาเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
3. ปั จจัย สภาพแวดล้อมด้านของครอบครัว มีความสัมพั นธ์กับพฤติกรรมด้านคุณ ธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาล มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .00 (r=0.50, S.D.=0.07, 95% CI:
0.37-0.62) คิดเป็นร้อยละ 50 เนื่องจากหน้าที่ของครอบครัวในการเป็นแหล่งหล่อหลอมคุณธรรมด้วยความรักไว้ว่า
ครอบครัวเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคม เป็นปัจจัยสาคัญการสร้างสมาชิกที่ดีให้กับสังคม ประเทศชาติ โดยเริ่มที่การ
พัฒนาให้ครอบครัวซึ่งเป็นฐานรากของประเทศมีความแข็งแรง สมาชิกที่ได้รับการหล่อหลอมจากครอบครัวที่อบอุ่น
จะส่งผลให้สังคมเต็มไปด้วยสมาชิกที่รักใคร่กลมเกลียว ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ครอบครัวจะทาหน้าที่ในการดูแล
สมาชิกในครอบครัวให้ได้รับการตอบสนองทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม ไม่ว่าจะในสภาวะปกติ หรือใน
สภาวะที่ไม่ปกตินอกจากนี้ยังทาหน้าที่ให้สมาชิกในครอบครัวสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
สอดคล้องกับนิเวศน์ วงศ์สุวรรณ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ของชุมชน
แขวงวัดท่าพระ ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เป็นส่วนสาคัญในการสร้างความอบอุ่นใน
ครอบครัว หากความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเป็นไปในทางที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้การดาเนินชีวิต การรู้จักบาป
บุญคุณโทษ การยึดมั่นในคุณธรรมของสมาชิกในครอบครัว เป็นปัญหาตามมา และสอดคล้องกับสุนันทา (2548)
ศึกษาการทาหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของเด็กวัยรุ่นที่เสพสุราในจังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบวัยรุ่นในระดับ
มัธยมศึกษาที่มีพฤติกรรมเสพสุรา มีการรับรู้การทาหน้าที่ของครอบครัว โดยรวมอยู่ในระดับที่ดีพอสมควร สาหรับ

36

JOURNAL OF SRIVANALAI VIJAI Vol. 8 No. 2 July - December 2018

การทาหน้าที่ของครอบครัวทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการแก้ปัญหา ด้านการสื่ อสาร ด้านบทบาท ด้านการตอบสนอง
ทางอารมณ์ ด้านความผูกพันทางอารมณ์ ด้านการควบคุมพฤติกรรม และด้านการทาหน้าที่ทั่วไป นักศึกษามีความ
เข้าในในระดับดีพอสมควร
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาที่เป็นวัยเยาวชน ผู้ใหญ่ตอนต้น
ควรจัดกิจกรรมเพื่อสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการสอนแต่ละรายวิชาโดยเฉพาะด้านความมีวินัยและความ
อดทน นอกจากนี้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมหลักสูตรในการส่งเสริมด้านความมีวินัยและความอดทน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาในนักศึกษาแต่ละชั้นปีในทุกปีการศึกษา เพือ่ นามาวางแผนการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้เป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสมกับสภาพจริงของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ที่มีบริบทที่แตกต่างกัน
2. ควรขยายกลุ่มตัวอย่างนอกเหนือจากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยกระจายให้ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่ น ได้แก่ ตัวแปรด้านจิตใจ การควบคุมตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ และ
ศึกษาในแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการบันทึกประสบการณ์และการสนทนากลุ่ม
สรุปผลการวิจัย
การศึ กษานี้มี วัตถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ มีผ ลต่ อพฤติก รรมคุณ ธรรม จริยธรรม คุ ณ ลักษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ออกแบบวิจัยภาคตัดขวาง
เชิงพรรณนา (Cross-sectional Descriptive Research) กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยจานวน 147 คน สุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับฉลาก (Simple random sampling) เก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2560 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาด้วยจานวนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พร้อมกับการประมาณค่าช่วงเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนสถิติทดสอบใช้วิธีวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เก็บข้อมุลโดย
แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ซึ่งมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 0.80 และค่าความเที่ยง 0.85 ผลการวิจัยสรุป
ได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 94.6 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
พยาบาล ปัจจัยด้านความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.56 รองลงมาคือด้านความเมตตา ความอดทน การมีจิตสานึก
ในความรับผิดชอบ ความมีวินัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.38, 20.61, 20.53 และ 19.29 คะแนน ตามลาดับ และปัจจัย
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มครอบครั ว กลุ่ ม เพื่ อ น สถานศึ ก ษา มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 21.54 21.24 และ 21.20 คะแนน
ตามลาดับ ปัจจัยที่มีผลกับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อนและ
สภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 56 รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมด้าน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 50
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ให้ทุนในการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้
ความร่วมมือในการวิจัยจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี

วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
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