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บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ เจตคติ การน าความรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วย และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้ เจตคติ การน าไปใช้
ของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่ 2,3 และ4 เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาพยาบาลปีการศึกษา 2562  จ านวน 121 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบสอบถามการรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 3 ด้าน ได้แก่
ด้านความรู้ จ านวน 22 ข้อ ด้านเจตคติจ านวน 10 ข้อ และด้านการน าไปใช้ในหอผู้ป่วย จ านวน 11 ข้อ ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา IOC เท่ากับ 0.67-1.00 และหาค่าความเที่ยงรายด้านดังนี้ ด้านความรู้ เท่ากับ 0.87 ด้านเจตคติ เท่ากับ 0.71 และ
ด้านการน าไปใช้เท่ากับ 0.76 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว  (One Way ANOVA) และวิเคราะห์สถิติเปรียบเทียบ non- parametric ของ Kruskal Wallis Test 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลภาพรวม
ระดับมาก (�̅�=4.01, S.D.=0.26), เจตคติภาพรวมระดับมาก (�̅�=3.36, SD=0.27) และการน าไปใช้ในหอผู้ป่วยมีความ
เหมาะสมระดับมาก (ร้อยละ 80.08) การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความรู้ เจตคติ และการน าไปใช้ในหอผู้ป่วย ระหว่าง
ช้ันปีท่ี 2,3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ค าส าคัญ : การรับรู้ กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม จรรยาบรรณ  
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the level of knowledge, attitudes, and applying 
knowledge of Professional Laws, Ethics and Ethics Code in real situations on the ward and to compared the 
differences between knowledge, attitudes and application of nursing students in year 2, 3 and 4 as concern 
about professional law, Ethics and Ethics Code of Nursing Students in College of Asian Scholars (CAS). The 
sample group was 121 nursing students for academic year 2019. The research instruments were a 
Questionnaire on Professional Laws, Ethics and Ethics Code of Nursing Students in CAS consist in 3 aspects, 
namely 22 questions of knowledge,10 questions of attitude, 11 questions application in ward, verify the 
questionnaire that IOC content compliance is 0.67-1.00 and the reliability was  the accuracy in each aspect  
as follows: Knowledge aspect was equal to 0.87, Attitude aspect was 0.71 and the application aspect was 
0.76. The data were analyzed by descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, 
One-way ANOVA and the Kruskal Wallis Test's non-parametric comparison statistics. 
____________________________________________________________________________________________ 
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 The research results were found that Level of knowledge about Professional Laws,The Ethics and 
Ethics Code of nursing students at a high level (�̅� = 4.01, SD = 0.26), a high overall attitude (�̅� = 3.36, SD = 
0.27) and  application in the wards were very appropriate (80.08 %). Comparison of differences in knowledge, 
attitudes and application in wards between years 2, 3 and 4, there was no statistically significant difference 
of 0.05. 
 
Keywords:  Perception, Professional Laws, Ethics, Ethics Code 

 
บทน า 
 สภาการพยาบาลควบคุมก ากับการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพโดยก าหนดพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์  พ.ศ.2528 และที่แก้ ไขฉบับที่  2   
(พ.ศ. 2540) ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ซึ่งให้ความหมายของ “การพยาบาล” ว่า เป็น
การกระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการดูแลและการช่วยเหลือเมื่อ
เจ็บป่วย การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์กระท าการรักษาโรค  
ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล 
และให้ความหมายของการผดุงครรภ์ ว่า การกระท าเกี่ยวกับ
การดูแล และการช่วยเหลือหญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอด 
และทารกแรกเกิด รวมถึงการตรวจ การท าคลอด การ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์ 
ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้งช่วยเหลือแพทย์
กระท าการรักษาโรค  ท้ังนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และ
ศิลปะการผดุงครรภ์ ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพ จึงต้องประกอบ
วิชาชีพพยาบาล” ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลต่อ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยกระท าการต่อไปนี้ 1) สอน 
แนะน า ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย 2)  กระท าต่อร่างกายและจิตใจของบุคคล รวมทั้ง
จัดสภาพแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาความเจ็บป่วย บรรเทา
อาการของโรค การลุกลามของโรค และการฟื้นฟูสภาพ 3) 
กระท าตามวิธีที่ก าหนดไว้ในการรักษาโรคเบื้องต้น และให้
ภูมิคุ้มกันโรค และ 4) ช่วยเหลือแพทย์กระท าการรักษาโรค1 
 ปัจจุบันพยาบาลวิชาชีพได้รับรู้กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล  ตั้งแต่การเรียนในหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์บัณฑิตชันปีที่2,3 ในแต่ละสถาบัน และเมื่อ
จบการศึกษาในแต่ละแหล่งงานได้มีการอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนการปฏิบัติวิชาชีพ
ก่อนปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม เมื่อเจอ
สถานการณ์จริงพบว่าโดยส่วนใหญ่วิเคราะห์สถานการณ์
หรือปัญหาที่ เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมปัญหาและแนว

ทางแก้ไขปัญหา  และหากพยาบาลไม่สามารถน าความรู้ 
เจตคติ และการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
เหมาะสม ในด้านกฎหมายวิชาชีพพยาบาลอาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และชีวิตของผู้รับบริการได้ 
 การขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย นักศึกษา
พยาบาลได้พบกับสถานการณ์หรือกิจกรรมการพยาบาลใน
การปฏิบัติงานที่อิงกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพอยู่เสมอ 
ดังตัวอย่างเช่น การสื่อสารในทีมสุขภาพ การสื่อสารกับ
ผู้ป่วยและครอบครัว การปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  การท าสัญญายินยอมการรักษา การท าหัถตการ 
และในกิจกรรมที่กล่าวมา เกิดสถานการณ์ที่สะท้อนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องตามกฎหมายที่มีความคาดเคลื่อนอยู่
ในหลายๆสถานการณ์ตัวอย่างเช่น มีกรณีศึกษาเพศหญิงที่
ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากเจ้าหน้าที่รถไฟ และแจ้งความจึง
ถูกส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแห่งนึ่ง ขณะเดียวกันที่
กรณีศึกษารอการซักประวัติ รู้สึกว่ามี 2-3 คนดูเอกสารของ
เธอพูดคุยกันและส่งสายตาทุกคู่มองมาที่เธอ และมีเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ว่า  “กรณีนี้ ไ งที่ก าลั ง เป็นข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์ “ผู้รับบริการต้องอดทนกับสายตา และค าพูดที่
สะเทือนความรู้สึกในการพูดถึงเรื่องราวของเธอ จากกรณี
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการโดยพยาบาลรายนี้ท าให้
ผู้รับบริการถูกมองว่าตนเองโดนตีตราทางสังคม รู้สึกอับอาย 
ขาดความเชื่อมั่น อาจส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความคิดฆ่าตัว
ตายตามมา2 อย่างไรก็ตามยังมีหลายเหตุการณ์ที่พยาบาลได้
ใช้ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับกฎหมายวิชาชีพ 
ดังเช่นกรณีตัวอย่างที่ผู้ป่วยอายุ 13 ปีเป็นวัยรุ่น ขณะที่ 
ผู้ปกครองและญาติพร้อมใจกันปกปิดไม่ให้ผู้ป่วยรับรู้ ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและขอให้พยาบาลช่วยกันปกปิดข้อมูลด้วย 
จึงเกิดเป็นประเด็นจริยธรรมขึ้นระหว่างความต้องการรับรู้
ข้อมูลของผู้ป่วยและการไม่ให้รับรู้ข้อมูลของผู้ปกครองและ
ญาติ พยาบาลควรปฏิบัติอย่างไร การที่พยาบาลจะบอก
หรือไม่บอกความจริงแก่ผู้ป่วยนั้น พยาบาลจะท าหน้าที่เป็น
ทั้งผู้ให้ความร่วมมือและผู้ประสานความร่วมมือ ระหว่าง
ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง พยาบาลจ าเป็นต้องมีความเอื้ อ
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อาทรต่อเด็กและผู้ปกครองเป็นพื้นฐานเพื่อสร้างความ
ไว้วางใจ โดยแสดงออกถึงความตั้งใจจริง และใช้ความรู้
ความสามารถในการเข้าถึงจิตใจผู้อื่น ที่ส าคัญในขณะนี้คือ
ผู้ปกครองเพื่อค้นหาเหตุผลที่ผู้ปกครองต้องการปกปิดข้อมูล
กับผู้ป่วยเสียก่อน ทั้งนี้หากพยาบาลค านึงถึงสิทธิที่ผู้ป่วย
ควรได้รับ คือ สิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง พยาบาล
จะบอกความจริงแก่ผู้ป่วย ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าจะบอก
หรือไม่บอกความจริงแก่ผู้ป่วย พยาบาลควรยึดหลักการท า
ประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ป่วยเป็นส าคัญ กรณีที่ผู้ปกครองให้
ข้อมูลว่าผู้ป่วยกลัวการเป็นมะเร็งมาก และรับรู้ว่ามะเร็งเป็น
โรคที่ใครเป็นแล้วต้องตายไม่มีทางรักษาหายท าให้ตนเอง
หมดอนาคต การบอกความจริงในทันทีทันใดอาจมีผลท าให้
ผู้ป่วยคิดสั้น น าไปสู่การฆ่าตัวตาย หากไม่สามารถยอมรับ
ความจริงได้อาจเป็นผลเสียต่อผู้ป่วยและผู้ปกครอง ในกรณี
เช่นนี้พยาบาลอาจจะยังไม่บอก ความจริงในขณะนี้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ป่วยและผู้ปกครอง แต่จะต้องคิดหาวิธีการ
บอกอย่างค่อยเป็นค่อยไปในโอกาสต่อไป และใช้ศักยภาพ
ด้านการดูแลแบบเอื้ออาทรในการเข้าถึงจิตใจของผู้ป่วยเด็ก
ในการบอกความจริง และคิดหาหนทางป้องกันการฆ่าตัว
ตายไว้ด้วย 
     จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาศึกษาพฤติกรรมของ
นักศึกษาพยาบาลที่จะส าเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพ จากศึกษา
เรื่องพฤติกรรมจริยธรรมต่อผู้ป่วยของผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชธานี พบว่าพฤติกรรมจริยธรรมต่อผู้ป่วยที่มีมากที่สุด 3 
ล าดับแรก คือ ใช้ค าพูดและกริยาที่สุภาพต่อผู้ป่วย ให้การ
ดูแลผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันแม้ผู้ป่วยมีศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเอง และไม่ใช้ค าพูดหรือกริยา
ท่าทางที่ท าให้ผู้ป่วย สะเทือนใจด้อยศักดิ์ศรี และพฤติกรรม
จริยธรรมต่อผู้ป่วยที่มีน้อยท่ีสุด 3 ล าดับ คือ บอก ความจริง
ที่เป็นข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยมีความพร้อมทางร่างกาย
และจิตใจ บอก ความจริงที่เป็นข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยด้วยความ
เข้าใจและเห็นใจ และ จัดระบบการส่งต่อที่ รวดเร็วในกรณี
ผู้ป่วยไปรับการรักษานอกหอผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล จะเห็น
ได้ ว่ าพฤติกรรมที่พบจากงานวิจัยสะท้อนให้ เห็นว่ า
พฤติกรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติต่อผู้รับบริการที่ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศที่กล่าวมาแล้วนั้น พยาบาลได้กระท าผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านการใช้ค าพูด กริยาที่สุภาพต่อผู้ป่วย 

 จากกรณีศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
การปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้านสุขภาพซึ่งถือเป็นการกระท า
ต่อมนุษย์ จึงต้องใช้จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย
วิชาชีพเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นการพยาบาล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อย่างองค์รวม ผู้ วิจัยจึงให้
ความส าคัญกับการรับรู้ด้านจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ 
ซึ่งนักศึกษาพยาบาลจะต้องศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้อยา่ง
เหมาะสม น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง และเจตคติ
ของนักศึกษาพยาบาลแต่ละช้ันปี เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนารูปแบบด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาพยาบาลให้มี
ประสิทธิผลในการใช้จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
พยาบาลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย
วิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
      2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาพยาบาลต่อ
พฤติกรรมเชิงกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
      3. เพื่อศึกษาการน าความรู้กฎหมายวิชาชีพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์จริง
บนหอผู้ป่วย 
      4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ความรู้ เจตคติ การน าไปใช้ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 2,3 
และ 4 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     1. การรับรู้ ด้ านบทบาทวิชา ชีพ  หมายถึ ง 
กระบวนการประมวลและตีความข้อมูลต่าง ๆ จากการได้รับ
ความรู้ เจตคติ และการน าไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องกฎหมาย
วิชาชีพ จรรยาบรรณ และจริยธรรมวิชาชีพ ของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 2,3 และ 4 ที่ลงทะเบียนเรียน
ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจและน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
     2. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) 
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                         ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
                                                                               

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คือนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ช้ันปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 
2562 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 121 คน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการวิจัย 4 เดือน (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561) 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
การรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ด้านความรู้ จ านวน 22 ข้อ ด้าน
เจตคติจ านวน 10 ข้อ และด้านการน าไปใช้ในหอผู้ป่วย 
จ านวน 11 ข้อ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดย
ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 3 คน หาค่าความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ IOC เท่ากับ 0.67-1.00 และหาค่าความเที่ยง 
(Reliability)  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค  
(Cronbach's Alpha Coefficient ) ร ายด้ า นดั งนี้  ด้ า น
ความรู้ เท่ากับ 0.87 ด้านเจตคติ เท่ากับ 0.71 และด้านการ
น าไปใช้เท่ากับ 0.76 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเองผ่านแบบสอบถาม google form พิทักษ์
สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างโดยขอความยินยอม และรักษาความลับ
ของกลุ่มตัวอย่าง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเปรียบเทียบ 3 กลุ่ม โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One Way ANOVA) 
และวิเคราะห์สถิติ เปรียบเทียบ non- parametric ของ 
Kruskal Wallis Test (The Kruskal-wallis One-Way 
Analysis of Variance By Rank Test) 
 
สรุปผลการวิจัย 
      1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
   พบว่ามีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จ านวน 
117 คิดเป็นร้อยละ 96.69 ,ช้ันปีท่ี 3 มีจ านวนมากท่ีสุด  
88 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 และเกรดเฉลี่ย B มีจ านวนมาก
ที่สุด 45 คนคิดเป็นร้อยละ 37.19 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=121) 

ข้อมูลทั่วไปของ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 4 3.30 

หญิง 117 96.69 
ช้ันป ี 2 11 9.09 

3 88 72.72 
4 22 18.18 

เกรดเฉลี่ย A 12 9.91 
B+ 25 20.66 
B 45 37.19 
C 9 7.44 
C+ 30 24.79 

           

การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล 

1. ด้านความรู้ 
2. ด้านเจตคติ 
3. ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหอผู้ป่วย 

1. ด้านกฎหมายวิชาชีพ  
2. จริยธรรม 
3. จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระดับการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล 
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 2. ผลระดับความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
     พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาปีท่ี 2-4 โดย
ภาพรวมอยู่ ที่ ร ะดั บมาก  ( �̅�=4.01, S.D.=0.26)  หาก
พิจารณารายข้อพบว่ารายข้อที่  2 บุคคลทั่วไปสามารถ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ได้รับผลตอบแทนมีระดับความรู้ฯมี
ความรู้ระดับมากที่สุด (�̅�=4.61, S.D.=0.62) รองลงมาคือ

รายข้อ 9 ท่านทราบว่าเมื่อขาดจากการเป็นสมาชิกต้อง
ส่งคืนในอนุญาตภายใน7-10วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบจากการ
ขาดการเป็นสมาชิกมีระดับความรู้ฯมีความรู้ระดับมากที่สุด 
(�̅�=4.57, S.D.=0.72) และระดับน้อยที่สุดคือรายข้อ  6  
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหนึ่ง ต้องได้รับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์ เท่านั้นมีระดับความรู้ฯมีความรู้ระดับ
น้อยที่สุด (�̅�=2.93, S.D.=1.46) ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ระดับการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

การรับรู้ด้านเกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระดับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
วิชาชีพ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(n=121) 
�̅� S.D. ระดับความรู้ 

1. ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลไมส่ามารถกระท าการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ได ้

4.25 1.16 มาก 

2.บุคคลทั่วไปสามารถช่วยเหลือผูอ้ื่นโดยไม่ได้รับผลตอบแทน 4.61 0.62 มากที่สุด 
3.ข้อก าหนดสภาการพยาบาลระบวุ่า การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่อ
ใบอนุญาต หรือหนังสือแสดดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้อง
เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล 

4.50 0.94 มาก 

4.ใบอนุญาตทุกประเภทมีอายุ 2-3 ปี นับจากวันที่ออกใบอนุญาต 4.39 0.85 มาก 
5.ประเภทการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ผู้
ประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ และผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

4.06 1.15 มาก 

6. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหนึ่ง ต้องได้รับปรญิญา หรือประกาศนียบตัร
เทียบเท่าปรญิญาในสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ เท่าน้ัน 

2.93 1.46 ปานกลาง 

7.ท่านทราบว่าผู้ที่ประกอบวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันสองที่สามรถข้ึน
ทะเบียนและได้รับใบอนุญาตไม่จ าเป็นต้องไดร้ับประกาศนียบัตรในสาขาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับต้น 

3.80 1.42 มาก 

8.การสิ้นสดุการเป็นสมาชิกของสภาการพยาบาลจะสิ้นสุดเมื่อใบอนุญาตหมดอาย ุ 3.55 1.30 มาก 
9.ท่านทราบว่าเมื่อขาดจากการเปน็สมาชิกต้องส่งคืนในอนุญาตภายใน7-10วัน 
นับตั้งแต่วันท่ีทราบจากการขาดการเป็นสมาชิก 

4.57 0.72 มากที่สุด 

10.ข้อบังคับสภาการพยาบาลได้ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ต้องรักษาจริยธรรมตามที่ก าหนด 

4.47 0.76 มากที่สุด 

11.ผู้บริการทีไ่ด้รับความเสียหายจากการพยาบาลมีสิทธิฟ้องร้องต่อสภาการ
พยาบาล 

4.23 0.82 มาก 

12.เมื่อสภาการพยาบาลได้รับข้อรอ้งเรียนจากพฤติกรรมอันไม่สมควรเลขาธิการต้อง
เสนอเรื่องที่สภาการพยาบาลไดร้บัการฟ้องร้องต่อกรรมการจรยิธรรมโดยเร็ว 

4.10 0.92 มาก 

13.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมต้องมีประธานคนหนึ่งและอนุกรรมการ
จริยธรรมรวมกันไม่น้อยกว่าสามคนมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือพิจารณา 

3.98 1.00 มาก 
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การรับรู้ด้านเกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระดับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
วิชาชีพ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(n=121) 
�̅� S.D. ระดับความรู้ 

14.คณะกรรมการสามารถสอบสวนหลังจากได้ความเห็นของคณะกรรมการ
จริยธรรม 

3.49 1.30 มาก 

15.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิกสามญั ประกอบด้วยประธาน
และคณะอนุกรรมการไมจ่ าเป็นตอ้งจ ากัดจ านวน 

4.00 0.93 มาก 

16.คณะกรรมการจริยธรรมและอนุกรรมการสอบสวนมีอ านาจเรียกบุคคลหรือออก
หนังสือแจ้งเอกสารได ้

4.33 0.77 มาก 

17.พยาบาลผู้ถูกกล่าวหามสีิทธิท าค าช้ีแจงมายื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวน
ได้ภายใน 15 วัน 

4.08 0.94 มาก 

18.การวินิจฉัยช้ีขาดไมจ่ าเป็นต้องรอให้การสอบสวนเสร็จสิ้น 4.17 0.86 มาก 
19.หากการสอบสวนไมส่มบรูณส์ามารถให้คณะอนุกรรมการสอบสวนเพ่ิมเติมได้ 3.28 1.49 ปานกลาง 
20.การวินิจฉัยชี้ขาดต้องมีค าสั่งจากสภาการพยาบาลไปยังผู้ฟ้องร้องเพื่อทราบและ
บันทึกข้อความตามค าสั่งไว้ในใบทะเบียน 

4.18 0.95 มาก 

21.หากพยาบาลถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต พยาบาลวิชาชีพ
สามารถปฏิบัติงานได้หากฝ่ายการพยาบาลรับรอง 

3.85 1.24 มาก 

22.ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหากฝ่าฝืนจะต้อง
ถูกลงโทษจ าคุกตามมาตรา46 โดยค าพิพากษาถึงที่สุด 

3.39 1.39 ปานกลาง 

โดยรวม 4.01 0.26 มาก 
 
  
  ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
วิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ระดับมาก
หลังจากที่ได้เรียนในรายวิชาจรรยาบรรณส าหรับวิชาชีพ
พยาบาล 
 3. ผลศึกษาเจตคติของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ต่อพฤติกรรมเชิงกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  พบว่า เจตคติของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ต่อพฤติกรรมเชิงกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบัณฑิต
เอ เซี ยภาพรวมระดับมาก ( �̅�=3.36, SD=0.27) หาก

พิจารณารายข้อพบว่านักศึกษาพยาบาลมีเจตคติเชิงบวก
มากที่สุดคือ ข้อค าถามที่ 6 ท่านรู้สึกพอใจที่พยาบาลป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ (�̅�=4.71, SD=0.68) และรองลงมา
คือข้อค าถามที่ 3 ท่านรู้สึกพอใจท่ีพยาบาลขึ้นทะเบียน และ
ต่อใบอนุญาต ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลก่อนปฏิบัติงาน 
(�̅�=4.64, SD=0.63) และระดับน้อยที่สุดคือรายข้อ 1 ท่าน
รู้สึกดีเมื่อเห็นผู้ ช่วยพยาบาลสามารถแทงน้ าเกลือแทน
พยาบาล (�̅�=1.78, SD=1.17) และนักศึกษาพยาบาลมีเจต
คติที่ไม่ดีหรือรู้สึกไม่ดี เมื่อมีบุคคลแอบอ้างปฏิบัติวิชาชีพ
พยาบาล (�̅�=1.79, SD=1.26)  และ เมื่อเห็นผู้ช่วยพยาบาล
สามารถแทงน้ าเกลือแทนพยาบาล (�̅�=1.78, SD=1.17)  
ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 เจตคติของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมเชิงกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เจตคติของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ต่อพฤติกรรมเชิงกฎหมายวิชาชีพ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระดับเจตคติ 
(n=121) 

�̅� S.D. แปลผล 
1.ท่านรู้สึกดีเมื่อเห็นผู้ช่วยพยาบาลสามารถแทงน้ าเกลือแทนพยาบาล 1.78 1.17 น้อยที่สุด 
2.ท่านรู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นผู้ช่วยพยาบาลไม่ได้รับค่าตอบแทนหลังจากช่วยเหลือผู้ป่วย 3.22 1.40 ปานกลาง 
3.ท่านรู้สึกพอใจที่พยาบาลขึ้นทะเบียน และต่อใบอนุญาต ตามข้อบังคับสภาการ
พยาบาลก่อนปฏิบัติงาน 

4.64 0.63 มาก 

4. ท่านรู้สึกพอไม่ใจท่ีพยาบาลไม่ได้รับการรับรองปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 3.80 1.29 ปานกลาง 
5.ท่านรู้สึกไม่เห็นด้วยเมื่อรู้ว่าขาดจากสมาชิกภาพต้องส่งคืนใบอนุญาตต่อเลขาภายใน 
15 วัน 

3.31 1.24 ปานกลาง 

6.ท่านรู้สึกพอใจที่พยาบาลป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย 4.71 0.68 มาก 
7.ท่านรู้สึกแย่ท่ีผู้ป่วยไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย 4.60 0.80 มาก 
8.ท่านรู้สึกแย่เมื่อถูกสั่งพักใบอนุญาตหรือถูกส่งใบเพิกถอนใบอนุญาต โดยไม่ผ่านการ
สอบสวน ท าให้ไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้ 

4.36 0.9 มาก 

9.ท่านรู้สึกพอใจที่พยาบาลถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยไม่ได้ผ่านการวินิจฉัยอย่างถึงที่สุด 4.39 0.93 มาก 
10.ท่านรู้สึกเฉยๆเมื่อมีบุคคลแอบอ้างปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล 1.79 1.26 น้อยที่สุด 

โดยรวม 3.66 0.27 มาก 
              
  จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียช้ันปีที่ 2-4 มีเจตคติเชิงบวก
ต่อพฤติ กรรม เ ชิ งกฎหมายวิชา ชีพ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 2-4 ระดับ
มากหลังจากที่ได้เรียนในรายวิชาจรรยาบรรณส าหรับ
วิชาชีพพยาบาลและมี เจตคติ เชิงลบต่อพฤติกรรมเชิง
กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ไม่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ พ.ศ. 2528 ท่ีฉบับท่ี2 (พ.ศ. 2540) 
 4. ผลประเมินการน าความรู้กฎหมายวิชาชีพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์จริง
บนหอผู้ป่วย 
  พบว่า  การน าความรู้กฎหมายวิชา ชีพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์จริง
บนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมมาก (ร้อยละ80.08) หากพิจารณารายข้อพบว่าคือ
ข้อค าถามที่7 พยาบาลวิชา ชีพได้ดูแลผู้ป่วยตามหลัก

จริยธรรมวิชาชีพขณะปฏิบัติงาน (ร้อยละ 95.90) รองลงมา
คือข้อค าถามที่  4 พยาบาลวิชาชีพต้องต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ข้อค าถามที่ 3 บุคคลที่
สามารถ ขึ้นทะเบียน ขอและต่อใบอนุญาตวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาการ
พยาบาล (ร้อยละ94.20) มีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด
คือข้อค าถาม 1 ผู้ช่วยพยาบาลให้น้ าเกลือแก่ผู้ป่วยเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน (ร้อยละ 19.80) มีความไม่เหมาะสมมาก
ที่สุด คือข้อค าถามที่ 1 ผู้ช่วยพยาบาล ให้น้ าเกลือแก่ผู้ป่วย
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (ร้อยละ 80.20) รองลงมาคือข้อ
ค าถามที่ 11 คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตเป็น
ครั้งท่ีสอง ซึ้งผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีกต่อไป 
(ร้อยละ 24.80) และมีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุดคือข้อ
ค าถามที่ 6 บุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
สมาชิกสามัญจะขาดจากสมาชิกเมื่อใบอนุญาตนั้นจะสิ้นสุด 
ข้อค าถามที่  7 พยาบาลวิชาชีพได้ดูแลผู้ป่วยตามหลัก
จริยธรรมวิชาชีพขณะปฏิบัติงาน (ร้อยละ 3.30) ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 การน าความรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วย 
การน าความรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์จริง 

บนหอผู้ป่วย 

ตอบใช่ ตอบไม่ใช่ 
แปลผล 
เหมาะสม ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1. ผู้ช่วยพยาบาล ให้น้ าเกลือแก่ผู้ป่วยเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน 

24 19.80 97 80.20 มากที่สุด 

2.พนักงานบัญชี สามารถพาผู้ป่วยไปเข้าห้องน้ า 96 79.30 25 20.70 มาก 
3.บุคคลที่สามารถ ขึ้นทะเบียน ขอและต่อใบอนุญาต
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาล 

114 94.20 7 5.80 มากที่สุด 

4.พยาบาลวิชาชีพต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่มี
อายุไม่เกิน 5 ปี 

114 94.20 
7 5.80 

มากที่สุด 

5.บุคคลซึ่งจบปริญญาในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ์ 
สามารถขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง 

110 90.90 
 

11 
 

9.10 มากที่สุด 

6.บุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นสมาชิก
สามัญจะขาดจากสมาชิกเมื่อใบอนุญาตนั้นจะสิ้นสุด 

91 75.20 4 3.30 มาก 

7.พยาบาลวิชาชีพได้ดูแลผู้ป่วยตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ
ขณะปฏิบัติงาน 

116 95.90 4 3.30 มากที่สุด 

8.พยาบาลไม่ควรประกอบวิชาชีพพยาบาลหากถูกพักใช้ใย
ประกอบวิชาชีพ 

95 78.50 26 21.50 มาก 

9.ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตหากฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษจ าคุกตามมาตรา
46 โดยค าพิพากษาถึงที่สุด 

109 90.10 12 9.90 มากที่สุด 

10.ผู้ประกอบวิชา ชีพการพยาบาล ซึ่ งถูก เพิกถอน
ใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกได้เมื่อพ้น 2ปีนับตั้งแต่
วันท่ีถูกเพิกถอน 

106 87.60 15 12.40 มากที่สุด 

11. คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาตเป็นครั้งที่
สอง ซึ้งผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิขอรับใบอนุญาตอีกต่อไป 

91 75.20 30 24.80 มาก 

โดยรวม 80.08 19.92 มาก 
 

      จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่านักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สามารถน าความรู้กฎหมาย
วิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชา ชีพไปใช้ใ น
สถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วย ได้อย่างเหมาะสม หลังจากท่ีได้
เรียนในรายวิชาจรรยาบรรณส าหรับวิชาชีพพยาบาล 
 5. ผลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้ 
เจตคติ การน าไปใช้ของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 2, 3และ4  
  5.1 ระดับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาลทุกช้ันปีระดับมาก โดยช้ันปีที่ 4  

มีระดับความรู้มากที่สุด (�̅�=4.13, SD=0.36) รองลงมาคือ 
ช้ันปีที่  3 (�̅�=3.99, SD=0.28) และช้ันปีที่  2 (�̅�=3.89, 
SD=0.20) ตามล าดับ 
  5.2 เจตคติของนักศึกษาพยาบาลต่ อ
พฤติกรรมเชิงกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลทุกช้ันปีระดับมาก โดยช้ันปีที่ 
4 มีระดับความรู้มากที่สุด (�̅�=3.70, SD=0.37) รองลงมา
คือช้ันปีที่ 2 (�̅�=3.66, SD=0.29) และช้ันปีที่ 3 (�̅�=3.65, 
SD=0.28) ตามล าดับ 
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  5.3 การน าความรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์จริงบนหอ
ผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลทุกช้ันปีระดับมากถึงมากที่สุด 

โดยชั้นปีท่ี 4 มีระดับการน าไปใช้เหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 
81.82 รองลงมาคือช้ันปีที่ 2 ร้อยละ 80.17 และช้ันปีที่ 3 
ร้อยละ 73.65 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 5 ระดับการรับรู้  เจตคติ การน าไปใช้ในสถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วยเกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลจ าแนกตามชั้นปี 
ระดับชั้น

ปี 
n ระดับความรู้ แปลผล เจตคติ แปล

ผล 
การน าไปใช้ แปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. ใช่ ไม่ใช่ 
2 11 3.89 0.20 มาก 3.66 0.29 มาก 80.17 19.83 มาก 
3 88 3.99 0.28 มาก 3.65 0.28 มาก 79.65 20.35 มาก 
4 22 4.13 0.36 มาก 3.70 0.37 มาก 81.82 18.18 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 5 แสดงผลเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างความรู้ เจตคติ การน าไปใช้ของนักศึกษา
พยาบาล ช้ันปีที่ 2, 3และ4 พบว่า ความรู้ เจตคติ การน าไปใช้
ของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 2, 3และ4 ด้านความรู้ เจตคติ 

การน าไปใช้ในสถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วย ของนักศึกษา
พยาบาล ช้ันปีที่ 2, 3และ4 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังตารางที่ 6,7 และ 8  

 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล ระหว่างช้ันปีท่ี 2,3 และ4 

p-value 0.05   
 
 จากตารางที่  6  แสดงให้ เห็นว่า  นักศึกษา
พยาบาลทุก ช้ันปี  มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ หลังจากเรียนใน
รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาลในช่วงช้ันปี

ที่ 2 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาปี 3 ปี 4 ยังมีความรู้ที่คงทน
ไม่ต่างกับนักศึกษาช้ันปีที่  2 ที่ เพิ่งเรียนวิ ชานี้  อย่างมี
นัยส าคัญที่สถิติ 0.05 

 
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล ระหว่างช้ันปีท่ี 2,3 และ4 

p-value 0.05  
 

ความแตกต่างด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล Sum of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups .487 2 .244 
.910 .405 Within Groups 31.572 118 .268 

Total 32.059 120  

ความแตกต่างด้านเจตคติเกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล Sum of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups .004 2 .002 
.010 .990 Within Groups 24.840 118 .211 

Total 24.844 120  
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  จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษา
พยาบาลทุกช้ันปี มีเจตคติเกีย่วกับกฎหมายวิชาชีพ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่แตกตา่งกัน อย่างมี
นัยส าคญัที่สถิติ 0.05 

 
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการการน าความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างช้ันปีท่ี 2,3 และ4 
ความแตกต่างระหว่างการการน าไปใช้ในสถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วยของ
นักศึกษาพยาบาล p 
Chi-Square (2) 2.000 
df 2 
Asymp. Sig. .368 

p-value 0.05  
 
  จากตารางท่ี 8 จากการทดสอบ สถิติ non-
parametric ขอ ง  Kruskal Wallis Test (The Kruskal-
wallis One-Way Analysis of Variance By Rank Test) 
แสดงว่า การน าความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์จริงบนหอ
ผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างช้ันปีที่ 2,3 และ4 ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
การอภิปรายผล 
      จากผลการวิจัย เรื่องการรับรู้กฎหมายวิชาชีพ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย พบว่าความรู้ เจตคติ และการน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วยไม่แตกต่างกันระหว่างช้ันปี 2,3
และ 4 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ว่า การจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล
ในช่วงช้ันปีท่ี 2 ผู้สอนได้จัดกิจรรมที่หลากหลายในการเรียน
เรียนการสอน เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้  การ
ประเมินผลโดยใช้เกมเป็น4 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามี
ความก้าวหน้าด้านการเรียนในรายวิชาจริยศาสตร์และ
กฎหมายวิชาชีพพยาบาลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดย 1) 
ร้อยละของผู้ตอบถูกในแต่ละชุดข้อสอบก่อนเรียน (Pre-
test) มีคะแนนสูงกว่าร้อยละของผู้ตอบผิดในแต่ละชุด
ข้อสอบ 2)ร้อยละของผู้ตอบถูกในแต่ละชุดข้อสอบหลังเรียน 
(Post-test) มีคะแนน สูงกว่า ร้อยละของผู้ตอบผิดในแต่ละ
ชุดข้อสอบ 3) ผลการเปรียบเทียบร้อยละของผู้ตอบถูก สูง
กว่า ร้อยละผู้ตอบผิดในแต่ละชุดข้อสอบก่อนและหลังเรียน 
4) มีความพึงพอใจต่อข้อสอบเกมออนไลน์โดยรวมมากท่ีสุด 
และใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริม
ผลการเรียนรู้รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ  
 

ส าหรับนักศึกษาพยาบาล5 ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลั ง เรี ยนมี จ านวนผู้ ตอบถูกมากขึ้ น  
2) คะแนนเฉลี่ยสอบปลายภาค มากกว่าสอบกลางภาค และ
3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานระดับมาก แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่หลากหลายมีผล
ต่อการรับรู้ด้านความรู้ เจตคติ ของนักศึกษาพยาบาล และ
ส่งผลให้ผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
ในรายวิชาจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพพยาบาล 
ประจ าปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ1006 นอกจากนั้นการน า
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของนักศึกษาพยาบาล ไปใช้ในหอผู้ป่วยได้ระดับมาก 
อภิปรายได้ว่าการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตเน้นการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ควบคู่กับการ
เรียนในภาคทฤษฎี ดังนั้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างต่อเนื่องถึงการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ สอดคล้องกับ
การศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงจริยธรรมวิชาชีพที่พยาบาล
ส่วนใหญ่ปฏิบัติขณะท างานในบทบาทหน้าที่พยาบาลตาม
มุมมองของผู้บริหารทางการพยาบาลมีจ านวน 10 เรื่อง
ได้แก่ 1) การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความ
อาทรต่อผู้ป่วย 4) การช่วยเหลือโดยไม่รับสิ่งตอบแทน 5) 
การมีระเบียบวินัย 6) การเสียสละ 7) การมีพฤติกรรมการ
บริการและมีใจให้บริการที่ดี 8) การดูแลผู้ป่วยอย่างเท่า
เทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 9) ความรับผิดชอบและ10) การ
รักษาความลับ จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาน้ีให้ครั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่า พยาบาลไทยยังคงมีการรักษาจริยธรรมวิชาชีพใน
การปฏิบัติงานและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง7 ซึ่งการน า
ความรู้ไปใช้ในหอผู้ป่วยจึงเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองค์การเพื่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ดี   
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โดยเฉพาะบรรยากาศองค์การด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความเมตตา
กรุณา8 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของพยาบาลวิชาชีพ ที่มีข้อเสนอให้พยาบาลปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตัวพยาบาล
เองเ ช่นเดียวกับการรับผิดชอบต่อผู้อื่น นอกจากนั้น
หน่วยงานก ากับดูแลจริยธรรมพยาบาล ควรส่งเสริม
จริยธรรมพยาบาลในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาชีพ ด้าน
การร่วมท าก้าวหน้าให้แก่วิชาชีพ ด้านการประกอบวิชาชีพ
ด้วยความเมตตากรุณา ด้านหลักความยุติธรรมและความ
เสมอภาคให้มากกว่าจรรยาบรรณวิชาชีพด้านอื่นๆ รวมถึง
องค์กรทางการพยาบาล ควรสร้างบรรยากาศองค์กรให้
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมจริยธรรมแก่พยาบาล โดยเฉพาะการ
ลดความขัดแย้งในองค์กร การให้รางวัลอย่างยุติธรรมและ
เหมาะสมกับภารกิจ 9  ดังนั้นวิชาชีพพยาบาลจึงเน้น
จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพในการ
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลต่อมนุษย์  ซึ่ งต้อ งบ่มเพาะ
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เป็นรักศึกษา 
สอดคล้องกับการศึกษาสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและ
กฎหมายของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานในห้อง
ผ่าตัดโดยรวมทุกห้องผ่าตัดมีคะแนนเฉลี่ยด้านคุณลักษณะ
ทางจริยธรรมมากที่สุด รองลงมาเป็นการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเท่ากับ 
และความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพ 
  
สรุปและข้อเสนอแนะ 
    1. สรุป 
        จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความรู้ เจต
คติ และการน าไปใช้ในสถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วยอยู่ใน
ระดับมาก และไม่แตกต่างกันระหว่างช้ันปี 2 ,3และ 4 
สะท้อนให้เห็นว่าวิชาชีพพยาบาลต้องการบุคคลที่มีความรู้ 
เจตคติ  และการน าความรู้ เกี่ ยวกับกฎหมายวิชาชีพ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาล ไปใช้
อย่างต่อเนื่องถึงการประกอบวิชาชีพ อย่างมีมาตรฐาน
วิชาชีพที่พึงปฏิบัติต่อมนุษย์อย่างองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ 
สังคมและจิตวิญญาณ 
 2. ข้อเสนอแนะ 
  2.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1) น าผลการวิขัยไปใช้ในการก ากับ
ติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ 
 

การปฏิบัติ ด้านกฎหมายวิชาชีพพยาบาล จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล 
   2)  น าผลการวิจัย เพื่ อส่ ง เสริมการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเชิงจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 
   3) เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาพยาบาลเชิงวิชาชีพพยาบาล 
   4) เป็นแนวทางในการพัฒนาผลการ
สอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  1) ควรศึกษาการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชีพพยาบาลใสถานการณจ์รงิที่ซับซ้อนข้ึน 

  2) ควรศึกษาความคงทนของความรู้ เจต
คติ และการน าไปใช้อย่างต่อเนื่องในพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างตามประสบการณ์การท างาน 

  3) ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเชิง
คุณภาพ เพื่อน ามาพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
พยาบาลวิชา ชีพ ที่ เ หมาะสมและทันสมั ยตามการ
เปลี่ยนแปลงของความคาดหวังในสังคม 
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