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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบวัด ตรวจสอบคุณภาพและสร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนนของแบบวั ด สมรรถนะด้ า นจริ ย ธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิ ช าชี พ ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาล ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ยพั ฒ นาขึ้น โดยอ้างอิง ตามพระราชบัญ ญั ติ วิชาชี พ การพยาบาลและการผดุ งครรภ์ (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2540 เรื่องสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม จ�ำนวน 25 ข้อ
ด้านจรรยาบรรณ จ�ำนวน 27 ข้อ และด้านกฎหมายวิชาชีพ จ�ำนวน 10 ข้อ หาค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด
จากการค�ำนวณดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) จ�ำนวน 5 ท่าน ได้เท่ากับ 0.60-1.00
น�ำไปทดลองใช้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ�ำนวน 155 คน วิเคราะห์ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกโดยใช้สูตร Pearson product moment correlation coefficient ได้เท่ากับ 0.94 - 0.99 หาค่าความเชื่อมั่นโดย
ใช้ Cronbach’s alpha coefficient ได้เท่ากับ 0.99 และหาค่าเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนให้
อยู่ในรูป Percentile และ Normalized T-Score พบว่าด้านจริยธรรม ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านกฎหมาย
วิชาชีพมีค่า T20-T67, T27-T57 และT30-T56 ตามล�ำดับ สรุปได้ว่าแบบวัดมีคุณภาพสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบเปรียบเทียบกับสมรรถนะของผู้เรียนตามที่หลักสูตร
ก�ำหนดไว้ พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้มีความชัดเจน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันและจัดท�ำแบบวัดฯ เป็นมาตรฐานกลางส�ำหรับทุกสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล
ค�ำส�ำคัญ: แบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาล
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Abstract
The purposes of this research were to develop measurement, examined quality, identifying normal criteria and
interpretation of morality, ethics and professional law efficacy test scoring for nursing students. The researchers created
instruments based on nursing and midwifery professional statute (No. 2), 1997, the competency of professional nurses.
The 62 items test divided into 3 dimensions: characteristics of morality 25 items, ethics 27 items and professional law
10 items. Testing content validity of the scale by 5 experts investigation, the index of item objective congruence (IOC)
was of 0.60 –1.00. Methodology using multi-stage random sampling technique. Samples consisted of 155 bachelor
nursing students of Chaiyaphum Rajabhat University who studied in the first semester of the academic year 2017.
Range of discrimination index of the test was between 0.94 to 0.99.The reliability of the test analyzed by Cronbach’s
alpha coefficient were 0.99, The normal score and criteria interpretation in percentiles and normalized T-score found
that the normalized T-score of the morality was in range of T20 - T67, the ethics was in range of T27-T57, and the
professional law was in range of T30-T56 respectively. Conclusions support that the test quality was enable for
pragmatic use. The suggestion were: the details of the components should be compared with the student’s performance
as specified by the curriculum, the assessment criteria should be developed to be clear ,the construct validity was
verified by confirmatory factor analysis, and the test forms were prepared a central standard for all nursing education
institutions.
Keywords: morality, ethics and professional law efficacy, nursing students
บทน�ำ

จริยธรรมเป็นหลักการที่มีความเกี่ยวข้องกับการประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามของบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ วาจาและพฤติกรรมการแสดงออก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยาและกฎหมาย
ของบุคคลในสังคม [1] เพื่อให้บุคคลสามารถแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้องเหมาะสมและมีหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมอันส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลอื่น สังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันกลุ่มบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพ
ต่าง ๆ ได้มีการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสมาคมแห่งวิชาชีพขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกฐานะแห่งวิชาชีพของตนเองให้เป็นที่
ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวางและได้รว่ มกันก�ำหนดจริยธรรมในวิชาชีพขึน้ ซึง่ ถือเป็นระเบียบข้อบังคับทีส่ มาชิกทุก
คนในแต่ละวิชาชีพ ต้องยึดถือและนำ� ไปปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด เพือ่ ธ�ำรงไว้ซงึ่ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง [2]
วิชาชีพพยาบาลได้มกี ารก�ำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพขึน้ โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฉบับแรก เมือ่ ปี พ.ศ. 2528
และมีการปรับปรุงใหม่ ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม เทคโนโลยี การศึกษาและปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น
โดยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพถือเป็นมาตรฐานความประพฤติทพี่ ยาบาลทุกคนพึงปฏิบตั โิ ดยมีจดุ มุง่ หมาย
เพือ่ ให้พยาบาลปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความตระหนักในคุณค่าและศักดิศ์ รี ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั บริการ
ช่วยควบคุมให้พยาบาลท�ำงานอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการผู้ป่วยและผู้ป่วยปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ต้อง
รักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพและด�ำรงไว้ซึ่งสิทธิอันชอบธรรมในการประกอบวิชาชีพของตน [3]
บทบาทของวิชาชีพพยาบาล เป็นการปฏิบัติโดยตรงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและการช่วยเหลือเมื่อมี
การเจ็บป่วย การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์ในกิจกรรมเพื่อ
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การรักษาโรค พยาบาลจึงถูกคาดหวังจากสังคมให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรมในระดับสูงและยึดมั่นตามกฎหมายแห่งวิชาชีพ แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าพยาบาลส่วนใหญ่ยังถูก
ร้องเรียนเนื่องมาจากคุณภาพการบริการที่ไม่เป็นไปตามที่ผู้รับบริการคาดหวังด้วยสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ
สถานการณ์การร้องเรียนในต่างประเทศ ที่พบว่า อัตราการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีอิทธิพลมาจากความผิดพลาด
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพยาบาลเป็นหลักเท่านัน้ แต่เกิดจากความบกพร่องในการสือ่ สารระหว่างผูร้ บั บริการ ญาติและ
บุคลากรทางสุขภาพ [4][5][6] ระหว่างความคาดหวังของผูร้ บั บริการและญาติกบั ระดับการได้รบั บริการทางสุขภาพและ
สอดคล้องกับการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า จ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนภายหลัง พ.ศ. 2542 สูงขึน้ เป็นเท่าตัว ซึง่ เป็น
การฟ้องร้องและปัญหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการทางสุขภาพ ที่มีสาเหตุส่วนใหญ่มา
จากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ จึงท�ำให้เกิดความขัดแย้งในระบบบริการสุขภาพตามมา [7] ส�ำหรับสถานการณ์
การฟ้องร้องเกีย่ วกับพฤติกรรมบริการของพยาบาลทีม่ แี นวโน้มเพิม่ มากขึน้ และมีความซับซ้อน ทัง้ จากหน้าหนังสือพิมพ์
สื่อออนไลน์ ตลอดจนเรื่องร้องเรียนที่ส่งมายังสภาวิชาชีพโดยเรื่องร้องเรียนที่ผู้รับบริการร้องมายังสภา การพยาบาล
จากปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2559 จ�ำแนกได้เป็น 2 ประเด็นส�ำคัญ คือ 1) ประเด็นเรื่องส่วนตัวอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 53 ได้แก่ การผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง (ความผิดที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบ
วิชาชีพ เช่น ฉ้อโกง ลักทรัพย์) ร้อยละ 47 และการผิดต่อผูร้ ว่ มงานและผูร้ ว่ มวิชาชีพ ร้อยละ 7 และ 2) ประเด็นพฤติกรรม
ในการประกอบวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 49 ได้แก่ ผิดต่อมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 22 ผิดในเรื่องพฤติกรรมบริการของ
พยาบาล ร้อยละ 18 และผิดด้วยการก้าวล่วงวิชาชีพเวชกรรม ร้อยละ 94 [8] ซึ่งประเด็นที่ถูกฟ้องร้องจากการกระท�ำผิด
พลาดทางเวชกรรมที่ส�ำคัญ มี 3 ประการ คือ 1) มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพฯไม่เพียงพอ
2) ไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3) ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการพยาบาล [9]ดังนัน้ การทีจ่ ะส่งเสริมและพัฒนาบุคคลให้เป็นพยาบาลวิชาชีพทีด่ ี มีจริยธรรม จรรยาบรรณ
และยึดมั่นในกฎหมายวิชาชีพ ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เป็นนักศึกษาพยาบาลเพื่อให้เกิดการซึมซับตั้งแต่เริ่มต้นของ
การก้าวเข้าสู่วิชาชีพและเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มี
วัตถุประสงค์ ที่จะผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพและ
ปกป้องสิทธิของผูร้ บั บริการ มีความสำ� นึกและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการจัดการเรียนการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั คิ วบคูก่ นั ไป มีการจัดให้นกั ศึกษาพยาบาลได้หมุนเวียนฝึกปฏิบตั งิ านตามแหล่งฝึกทัง้ ในโรงพยาบาลและใน
ชุมชนต่าง ๆ ซึง่ มีความจําเป็นอย่างยิง่ ทีน่ กั ศึกษาพยาบาลจะต้องเป็นผูท้ มี่ จี ริยธรรม จรรยาบรรณและสามารถปฏิบตั งิ าน
ภายใต้ระเบียบวินยั และกฎหมายวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเพือ่ เป็นเครือ่ งชีน้ ำ� ทางในการด�ำรงชีวติ และน�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จ
ของการประกอบวิชาชีพในอนาคต ดังนั้น การหาแนวทาง วิธีการ เครื่องมือหรือแบบวัดที่มีคุณภาพและสามารถน�ำมา
ใช้ในการประเมินสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้ จึงเป็นสิ่งที่มี
ความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ การสร้างแบบวัดด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ
และกฎหมายวิชาชีพทางการพยาบาล พบว่า ส่วนใหญ่มีการพัฒนาเครื่องมือวัด ในต่างประเทศที่อาจไม่สอดคล้องกับ
บริบทในการน�ำมาใช้ศกึ ษาในประเทศไทย ส�ำหรับเครือ่ งมือหรือแบบวัดทีใ่ ช้ในการประเมินด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ
และกฎหมายวิชาชีพของประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือหรือแบบวัดที่ใช้ส�ำหรับในสถานการณ์เฉพาะ
เจาะจงและยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น เช่น แบบวัดสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช [10] แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรมส�ำหรับบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข [11] และแบบวัดคุณธรรม
จริยธรรมส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล [12] แต่ยังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับแบบวัดสมรรถนะที่ครอบคลุมด้านจริยธรรม
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จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพในนักศึกษาพยาบาล ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านนี้ขึ้นโดยมี
องค์ ป ระกอบที่ ค รอบคลุ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2540
เรื่อง สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ [13] เพื่อให้ได้แบบวัดที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านความเที่ยงตรง ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
และค่าความเชื่อมั่น รวมถึงการสร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์ การแปลความหมายคะแนนของแบบวัด ซึ่งสามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในการประเมิน การติดตาม การเฝ้าระวัง การก�ำหนดนโยบายและการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนา
จริยธรรม จรรยาบรรณและการยึดมั่นในกฎหมายวิชาชีพให้กับนักศึกษาพยาบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรง ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดสมรรถนะ
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล
3. เพือ่ สร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ
และกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล
กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย
วิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม 2) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
และ 3) ด้านกฎหมายวิชาชีพ [13]
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากร คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจ�ำภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 259 คน [14]
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพิจารณาความหมายและความเข้าใจของภาษาในการตอบข้อค�ำถาม คือ นักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ�ำนวน 12 คน (ชั้นปีละ 3 คน โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มี
ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมของภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในระดับสูง ปานกลางและต�่ำ) ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดฯ เป็นรายข้อโดยการหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกเพื่อคัดเลือก
และปรับปรุงข้อค�ำถาม คือ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1- 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ�ำนวน 40 คน
(ชั้นปีละ 10 คน) ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก
3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดในด้านความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ รวมถึง
การสร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน คือ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ชนั้ ปีที่ 1- 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Determining Sample From a
Given Population [15] ที่ค่าความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 155 คน ซึ่งมีจ�ำนวนมากกว่าจ�ำนวนตํ่าสุด
ที่ยอมรับว่าเพียงพอต่อการเป็นตัวแทนของประชากร ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi stage sampling)
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4. การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้พทิ กั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่างโดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจยั และสิทธิของ
การเป็นกลุ่มตัวอย่างและชี้แจงว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถยกเลิกการเข้าร่วมวิจัยเมื่อใดก็ได้ การยกเลิกจะไม่ส่งผลกระทบ
ใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจะเก็บเป็นความลับและผลการวิจัยจะน�ำเสนอในภาพรวม แล้วจึงให้
กลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบวัดฯ สร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของ
แบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ สำ� หรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การด�ำเนินการพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ มีดังนี้
		
1. การก�ำหนดจุดมุง่ หมายในการพัฒนาแบบวัด คือ เพือ่ พัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ
และกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ
1) ด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม 2) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 3) ด้านกฎหมายวิชาชีพ [13]
		
2. ศึกษานิยาม ทฤษฎีและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ วิเคราะห์ความหมายและพฤติกรรมของผูท้ มี่ คี ณ
ุ ลักษณะ
ทางด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ รวมทั้งวิธีการสร้างแบบวัดที่มีคุณภาพ
		
3. สร้างนิยามเชิงปฏิบัติการของสมรรถนะด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย
วิชาชีพ การพยาบาล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง สมรรถนะ
ของพยาบาลวิชาชีพ [13]
		
4. สร้างผังการพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
รวม 62 ข้อ
		
5. สร้างข้อค�ำถามให้สอดคล้องกับการวัดสมรรถนะทัง้ 3 ด้าน รูปแบบของข้อค�ำถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ในการสร้างแบบวัดสมรรถนะ ทั้ง 3 ด้านนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดเป็นพฤติกรรมทางบวก
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
			 1 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับต�่ำมาก
			 2 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับต�่ำ
			 3 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง
			 4 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับสูง
			 5 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับสูงมาก
		
6. ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพยาบาล จ�ำนวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน จ�ำนวน 2 ท่าน พิจารณาความตรงตามเนื้อหา
(content validity) ของแบบวัด โดยการพิจารณาความสอดคล้องของข้อค�ำถามแต่ละข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Congruence: IOC) ผู้วิจัยน�ำผลการพิจารณาความสอดคล้องดังกล่าวมาค�ำนวณ
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และรวบรวมข้อเสนอแนะในการปรับแก้ข้อค�ำถามจากผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 2 การหาคุณภาพของแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ มีดังนี้
		
7. น�ำแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพที่ปรับแล้วไปทดลองใช้ ครั้งที่
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1 กับ กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 12 คน (ชั้นปีละ 3 คน โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในระดับสูง ปานกลางและต�่ำ) เพื่อตรวจสอบความเข้าใจด้านภาษาในแต่ละข้อค�ำถาม
		
8. น� ำ แบบวั ด สมรรถนะด้ า นจริ ย ธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิ ช าชี พ ที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ค ่ า ดั ช นี
ความสอดคล้อง (IOC) จ�ำนวน 62 ข้อ ไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 40 คน (ชั้นปีละ 10 คน)ได้มา
โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก เพื่อวิเคราะห์ข้อค�ำถามเป็นรายข้อในด้านค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)
เพื่อคัดเลือกข้อค�ำถามที่ดี คือ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
		
9.น�ำแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพที่ผ่านเกณฑ์ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
จ�ำนวน 62 ข้อ ไปทดลองใช้ ครั้งที่ 3 กับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1- 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 155 คน วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.994
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม
จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ มีดังนี้
		
10. นำ� แบบวัดทีไ่ ด้จากการทดลองใช้ ครัง้ ที่ 3 มาสร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
ของแบบวัด ให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ไทล์และคะแนนทีปกติ
		
11. น�ำแบบวัดที่ได้จัดท�ำค�ำชี้แจงและจัดพิมพ์เป็นแบบวัดฉบับที่สมบูรณ์
ซึ่งขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัยการพัฒนาและหาคุณภาพของแบบวัดฯ การสร้างเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล
แสดงรายละเอียด ดังรูปภาพที่ 1
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ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1
การพัฒนาแบบวัดฯ

ศึกษานิยาม ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
เขียนนิยามของพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจริยธรรม
จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
การพัฒนาแบบวัดจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย
วิชาชีพเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
น�ำแบบวัดฯ ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน

ขั้นตอนที่ 2
การหาคุณภาพ
ของแบบวัด

ปรับปรุง

การทดสอบครั้งที่ 1 กับนักศึกษา 12 คน
(ชั้นปีละ 3 คน เพื่อพิจารณาความหมายและความเข้าใจของภาษา)

ทดสอบครั้งที่ 2 กับนักศึกษา จ�ำนวน 40 คน
เพื่อหาคุณภาพรายข้อ คือ ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก แบบวัดทั้งฉบับ

ขั้นตอนที่ 3
การสร้างเกณฑ์ปกติ

น�ำคะแนนที่ได้จากการทดสอบครั้งที่ 3 มาสร้างเกณฑ์ปกติ
และเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
จากนั้นพิมพ์รูปเล่มฉบับสมบูรณ์

รูปภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
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ผลการวิจัย
แบบวัดฯ ที่พัฒนาขึ้น สามารถน�ำไปใช้ในการวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลได้ โดยผลการวิจัยที่ส�ำคัญ มีดังต่อไปนี้
1. ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ จากการค�ำนวณ
ดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ข้อค�ำถามในแบบวัดมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ตั้งแต่ 0.60 – 1.00
2. การวิเคราะห์ข้อค�ำถาม พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกที่มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ทุกข้อ โดยมีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.943-0.992 แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
		
2.1 ด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม จ�ำนวน 25 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.963 - 0.992 (จ�ำแนก
เป็น 11 ประเด็น คือ ความรับผิดชอบ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.993 ความซื่อสัตย์ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.976 ความมีเหตุผล
มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.975 ความกตัญญูกตเวที มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.978 การรักษาระเบียบวินัย มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.979
ความเสียสละ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.990 ความสามัคคี มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.979 การประหยัด มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.983
ความยุติธรรม มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.992 ความอุตสาหะ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.980 ความเมตตา-กรุณา มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
0.988)
		
2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพ จำ� นวน 27 ข้อ มีคา่ อำ� นาจจำ� แนกอยูร่ ะหว่าง 0.964 - 0.983 (จำ� แนกเป็น 5 ประเด็น
คือ จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อประชาชน มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.984 จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อ
สังคมและประเทศชาติ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.980 จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อวิชาชีพ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.966
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.964 และจรรยาบรรณ
วิชาชีพการพยาบาลต่อตนเอง มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.973
		
2.3 ด้านกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.943 - 0.968
(จ�ำแนกเป็น 2 ประเด็น คือ กฎหมายการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีคา่ อำ� นาจจำ� แนก 0.943 และกฎหมายการประกอบ
วิชาชีพการผดุงครรภ์ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.968
3. มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ เท่ากับ 0.994
4. เกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบวัดฯ อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ไทล์และคะแนน
ทีปกติ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
		
4.1 ด้านจริยธรรม มีค่า T20 - T67 (ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ มีค่า T33-T67 ความซื่อสัตย์
มีค่า T20-T65 ความมีเหตุผล มีค่า T20-T65 ความกตัญญูกตเวที มีค่า T20-T67 การรักษาระเบียบวินัย มีค่า T34-T64
ความเสียสละ มีค่า T34-T65 ความสามัคคี มีค่า T34-T65 การประหยัด มีค่า T35-T65 ความยุติธรรม มีค่า T35-T65
ความอุตสาหะ มีค่า T33-T65 ความเมตตา-กรุณา มีค่า T26-T65)
		
4.2 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคา่ T27-T57 (ประกอบด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อประชาชน
มีคา่ T27-T57 จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อสังคมและประเทศชาติ มีคา่ T28-T57 จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
ต่อวิชาชีพ มีคา่ T29-T55 จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลต่อผูร้ ว่ มวิชาชีพและผูป้ ระกอบวิชาชีพอืน่ มีคา่ T28-T56 และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การพยาบาลต่อตนเอง มีค่า T29-T56)
		
4.3 ด้านกฎหมายวิชาชีพ มีค่า T30 – T56 (ประกอบด้วย กฎหมายการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
มีค่า T30-T55 และกฎหมายการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ มีค่า T30-T56)
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการสร้างแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษา
พยาบาล สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
		
1. ผลการพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ได้แบบวัดฯ จำ� นวน
62 ข้อ สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
			 1.1 การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ผู้วิจัยได้ด�ำเนิน
การพัฒนา แบบวัดฯ โดยการศึกษาเนื้อหาสาระจากเอกสารที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรือ่ ง สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านคุณลักษณะทาง
จริยธรรม 2) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 3) ด้านกฎหมายวิชาชีพ [13] แล้วนำ� แบบวัดฯ ทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบหาคุณภาพ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและนิยามเชิงปฏิบัติการ
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปทุกข้อ ซึ่งเป็นแบบวัดที่ใช้ได้
แสดงให้เห็นว่า แบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลมี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะก่อนการพัฒนาแบบวัดฯ ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาสาระโดยครอบคลุมตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ [13]
และศึกษาวิธกี ารพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ตามนิยามศัพท์ในแต่ละด้าน
เป็นอย่างดี จึงท�ำให้ผลการประเมินความสอดคล้องด้านเนือ้ หาของผูเ้ ชีย่ วชาญอยูใ่ นเกณฑ์สอดคล้องทุกข้อ ซึง่ สอดคล้อง
กับ ไพศาล วรคำ� [16] กล่าวว่า เกณฑ์ในการเลือกข้อค�ำถามนัน้ พิจารณาจากเสียงส่วนใหญ่ของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามเห็น
ว่าสอดคล้องก็จะถือว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป หากมีค่าต�่ำกว่า
ถือว่าใช้ไม่ได้ และสอดคล้องกับ ปิยธิดา ปัญญา [17] กล่าวว่า เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค�ำถามนัน้ ให้พจิ ารณาจากจ�ำนวน
ผู้เชี่ยวชาญที่เห็นว่าข้อค�ำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยเลือกข้อค�ำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป หากต�่ำกว่า 0.60 ก็ถือว่าใช้ไม่ได้
			 1.2 การหาคุณภาพ ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อจากการหาคุณภาพแบบวัดครั้งที่ 2 พบว่า แบบวัด
สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล มีขอ้ ค�ำถามทีม่ คี า่ อ�ำนาจจ�ำแนก มี
คุณภาพผ่านเกณฑ์ ทีก่ ำ� หนดไว้ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม มีคา่ อำ� นาจจำ� แนกอยูร่ ะหว่าง 0.9630.992 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.964-0.984 และด้านกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ มีคา่ อำ� นาจจ�ำแนก อยูร่ ะหว่าง 0.943 - 0.968 จากการหาคุณภาพแบบวัด ครัง้ ที่ 3 พบว่า แบบวัดสมรรถนะ
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ไว้ทุกข้อ โดยมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.943-0.992 ดังที่ ไพศาล วรค�ำ [16] ได้ก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อค�ำถามไว้ว่าข้อค�ำถามที่มีคุณภาพ ต้องมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป การคัดเลือกข้อค�ำถาม
ที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 เป็นข้อค�ำถามที่มีคุณภาพ ควรคัดเลือกไว้ใช้ ถ้าค่า r เข้าใกล้ 1.00 แสดงว่า
ข้อค�ำถามมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกสูง ซึ่งเป็นค่าที่ดีมากของค่า r และสอดคล้องกับ บุญใจ ศรีสถิตนรากูล [18] ได้ก�ำหนด
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกหรือ ค่า r จะมีค่าระหว่าง -1 ถึง +1 โดยปกติแล้ว ค่า r ที่ยอมรับได้มีค่าระหว่าง 0.20- 1.00 ค่า r ยิ่งเข้า
ใกล้ +1 แสดงว่าข้อค�ำถามนั้น มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกสูง เป็นข้อค�ำถามที่มีคุณภาพมากแสดงให้เห็นว่าแบบวัดสมรรถนะ
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ผ่านการคัดเลือก จ�ำนวน 62 ข้อ เป็นข้อ
ค�ำถามทีม่ คี ณ
ุ ภาพผ่านเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ทกุ ข้อ ซึง่ ครอบคลุมนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารในแต่ละองค์ประกอบของสมรรถนะ
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ
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1.3 การหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น ผลการหาคุณภาพแบบวัดครั้งที่ 3 พบว่า แบบวัดสมรรถนะ
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.90 แสดงให้เห็นว่า แบบวัดที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ดังที่ ไพศาล วรค�ำ [16] กล่าวว่า
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์หรือค่าความเชื่อมั่นจะต้องมากกว่า 0.70 ขึ้นไป (r1 =0.70, r2 =0.49) แต่ส�ำหรับกรณีของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement test) และแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน (aptitude test)
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นไม่ควรต�่ำกว่า 0.90 เพราะเป็นแบบวัด ที่ต้องการความเชื่อมั่นสูงและสอดคล้องกับ บุญใจ
ศรีสถิตนรากูร [18] กล่าวว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของเครือ่ งมือวิจยั หรือประเภทของเครือ่ งมือวิจยั โดยเครือ่ งมือวิจยั ทัว่ ไป ควรมีคา่ ความเทีย่ ง 0.80 ขึน้ ไป
แต่หากเป็นเครื่องมือใหม่ที่ผู้วิจัยริเริ่มพัฒนาขึ้น ควรมีค่าความเที่ยง 0.70 ขึ้นไป
2. เกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและ
กฎหมายวิชาชีพ สำ� หรับนักศึกษาพยาบาล ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเกณฑ์ปกติ ให้อยูใ่ นรูปของเปอร์เซ็นต์ไทล์และคะแนนทีปกติ
(Normalized T-Scores) ผลการทดสอบ พบว่า แบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม มีคา่ T20 - T67 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีคา่ T27-T57 และด้านกฎหมายวิชาชีพ มีคา่ T30 – T56 ซึง่ แสดงให้เห็นว่า แบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ
และกฎหมายวิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ สามารถบอกระดับสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ
และกฎหมายวิชาชีพ ของนักศึกษาพยาบาล ตั้งแต่ระดับต�่ำมากถึงระดับสูงมาก โดยนักศึกษาพยาบาลส่วนมากมีระดับ
สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนทีปกติ มีค่าตั้งแต่ T45 - T55
และผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การขยายคะแนนทีปกติ ของสมรรถนะในทุกด้าน เพือ่ สามารถปรับเกณฑ์ปกติให้สามารถใช้ตคี วามหมาย
ของคะแนนได้ครอบคลุมทุกคะแนน ซึ่งสอดคล้องกับปิยะธิดา ปัญญา [17] กล่าวว่า การสร้างเกณฑ์ปกติและการขยาย
คะแนนทีปกติ สามารถท�ำได้โดยการแปลงคะแนนดิบให้อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ไทล์ แล้วน�ำคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์เป็น
คะแนนทีปกติ (T) และน�ำคะแนนทีปกติที่ได้ไปเข้าสมการถดถอยเพื่อหาค่าคะแนนทีปกติที่ปรับแก้ (Tc) จากนั้น
จึงน�ำไปเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้แปลความหมายซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ต�่ำกว่า Tc 35 แปลว่า สิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบ
กับกลุ่ม อยู่ในระดับต�่ำมาก Tc35-Tc44 แปลว่า สิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบกับกลุ่ม อยู่ในระดับต�่ำ Tc45-Tc54 แปลว่า สิ่ง
ทีต่ อ้ งการเปรียบเทียบกับกลุม่ อยูใ่ นระดับปานกลาง Tc55-Tc64 แปลว่า สิง่ ทีต่ อ้ งการเปรียบเทียบกับกลุม่ อยูใ่ นระดับสูง
และสูงกว่า Tc65 แปลว่า สิง่ ทีต่ อ้ งการเปรียบเทียบกับกลุม่ อยูใ่ นระดับสูงมาก ท�ำให้สามารถวัดความสามารถของบุคคล
เมือ่ เทียบกับกลุม่ โดยการสร้างเกณฑ์ปกติไว้สำ� หรับการแปลความหมายของคะแนน และสอดคล้องกับ สมนึก ภัททิยธนี
[19] กล่าวถึงการขยายคะแนนทีปกติวา่ คะแนน T ปกติ จะไม่ครอบคลุมคะแนนดิบทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด แม้จะสุม่
ตัวอย่างจำ� นวนมาก ๆ เป็นจ�ำนวนนับพัน ก็อาจจะไม่มนี กั เรียนคนใดได้คะแนนใกล้เคียงกับคะแนนเต็มหรือได้คะแนน
เข้าใกล้ 0 จึงจ�ำเป็นต้องขยายคะแนน T ปกติ ให้ครอบคลุมคะแนนสอบทุกคะแนนหรือเกือบทุกคะแนน เพือ่ ความสะดวก
ในการน�ำไปใช้และเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการท�ำเกณฑ์ปกติ (Norms) และสอดคล้องกับศิริกัญญา วงศ์ภาค�ำ [20]
กล่าวว่า การหาค่าคะแนน TC (คะแนน T ปกติ ที่ปรับแก้) เพื่อใช้สร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) โดยอาศัยสมการพยากรณ์
พบว่า จากคะแนนสอบที่นักเรียนท�ำได้ มีค่าตั้งแต่ 5 ถึง 36 คะแนน เมื่อแปลงเป็นคะแนน TC แล้วได้ค่าอยู่ระหว่าง T32
ถึง T67 และเมื่อท�ำการขยายคะแนน TC ถ้าคะแนนผลสอบของนักเรียนเป็น 37, 38, 39, 40 สามารถปรับขยายคะแนน
TC ได้เป็น T68, T69, T71,T72 ตามล�ำดับ ท�ำให้ได้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนที่ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพส�ำหรับนักศึกษา
พยาบาล โดยผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ ประกอบด้วย การตรวจ
สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน วิเคราะห์อ�ำนาจจ�ำแนกโดยใช้สูตร Pearson product
moment correlation coefficient พบมีองค์ประกอบย่อย 3 ด้านคือ ด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม ด้านจรรยาบรรณและ
ด้านกฎหมายวิชาชีพ มีการตรวจสอบ ความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเท่ากับ 0.99 และหาค่าเกณฑ์ปกติและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนให้อยู่ในรูป
Percentile และ Normalized T-Score พบว่าด้านคุณลักษณะทางจริยธรรม ด้านจรรยาบรรณและด้านกฎหมายวิชาชีพ
มีค่า T20-T67,T27-T57 และ T30-T56 ตามล�ำดับ จึงนับว่าแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย
วิชาชีพ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลที่พัฒนาในครั้งนี้มีความเหมาะสมส�ำหรับการน�ำไปใช้ในการวัดประเมินผลเพื่อ
การพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มสี มรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 [13]
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำแบบประเมินไปใช้
		
1.1 ผลการวิจยั พบว่าแบบวัดฯ ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีคณ
ุ ภาพในด้านความเทีย่ งตรง
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกและค่าความเชื่อมั่น ควรมีการศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ เปรียบเทียบกับสมรรถนะ
ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรก�ำหนดไว้เพื่อให้แบบวัดฯ มีความเหมาะสมกับบริบทของสถาบันการศึกษานั้น ๆ
		
1.2 ผลการวิจยั พบว่า แบบวัดฯ ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบในการหาค่าเกณฑ์ปกติและเกณฑ์
การแปลความหมายคะแนน ควรมีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้มีความชัดเจนเพื่อให้สามารถแยกแยะพฤติกรรม
ที่นักศึกษาแสดงออกได้อย่างถูกต้องและสามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม
จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
		
2.2 ควรทำ� การสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
ที่เป็นมาตรฐานกลางส�ำหรับทุกสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและเพื่อเป็นข้อมูลในการก�ำหนดผลการเรียนรู้
ที่เหมาะสมภายใต้มาตรฐานวิชาชีพเดียวกัน
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