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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำแบบวัด ตรวจสอบคุณภำพและสร้ำงเกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปล 

ควำมหมำยคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพสสำหรับนักศึกษำ

พยำบำล ซึ่งผู ้วิจัยพัฒนำขึ้นโดยอ้ำงอิงตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2540 เรื่องสมรรถนะของพยำบำลวิชำชีพ แบ่งเป็น 3 ด้ำน คือ ด้ำนคุณลักษณะทำงจริยธรรม จสำนวน 25 ข้อ 

ด้ำนจรรยำบรรณ จสำนวน 27 ข้อ และด้ำนกฎหมำยวิชำชีพ จสำนวน 10 ข้อ หำค่ำควำมตรงเชิงเนื้อหำของแบบวัด 

จำกกำรคสำนวณดัชนีควำมสอดคล้องของควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ (IOC) จสำนวน 5 ท่ำน ได้เท่ำกับ 0.60-1.00 

นสำไปทดลองใช้กับนักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ จสำนวน 155 คน วิเครำะห์ค่ำอสำนำจ

จสำแนกโดยใช้สูตร Pearson product moment correlation coefficient ได้เท่ำกับ 0.94 - 0.99 หำค่ำควำมเชื่อมั่นโดย

ใช้ Cronbach’s alpha coefficient ได้เท่ำกับ 0.99 และหำค่ำเกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนให้

อยู่ในรูป Percentile และ Normalized T-Score พบว่ำด้ำนจริยธรรม ด้ำนจรรยำบรรณวิชำชีพและด้ำนกฎหมำย

วิชำชีพมีค่ำ T20-T67, T27-T57 และT30-T56 ตำมลสำดับ สรุปได้ว่ำแบบวัดมีคุณภำพสำมำรถนสำไปใช้ได้จริง  

และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรศึกษำรำยละเอียดขององค์ประกอบเปรียบเทียบกับสมรรถนะของผู้เรียนตำมที่หลักสูตร

กสำหนดไว้ พัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้มีควำมชัดเจน ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำงโดยกำรวิเครำะห์ 

องค์ประกอบเชิงยืนยันและจัดทสำแบบวัดฯ เป็นมำตรฐำนกลำงสสำหรับทุกสถำบันกำรศึกษำทำงกำรพยำบำล

ค�าส�าคัญ: แบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ นักศึกษำพยำบำล 
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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�า

 จริยธรรมเป็นหลักกำรที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงำมของบุคคลทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย 

จิตใจ วำจำและพฤติกรรมกำรแสดงออก ซึ่งมีพื้นฐำนมำจำกค่ำนิยม ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยำและกฎหมำย

ของบุคคลในสังคม [1] เพื่อให้บุคคลสำมำรถแสดงออกในสิ่งที่ดีงำม ถูกต้องเหมำะสมและมีหลักกำรซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ของสังคมอันส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลอื่น สังคมและประเทศชำติ ปัจจุบันกลุ่มบุคคลผู้ประกอบวิชำชีพ

ต่ำง ๆ ได้มีกำรรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสมำคมแห่งวิชำชีพขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรยกฐำนะแห่งวิชำชีพของตนเองให้เป็นที่

ยอมรบัในสงัคมอย่ำงกว้ำงขวำงและได้ร่วมกนักสำหนดจรยิธรรมในวชิำชพีขึน้ ซึง่ถอืเป็นระเบยีบข้อบงัคบัทีส่มำชกิทกุ

คนในแต่ละวชิำชพี ต้องยดึถอืและนสำไปปฏบิตัติำมโดยเคร่งครดั เพือ่ธสำรงไว้ซึง่จรรยำบรรณแห่งวชิำชีพของตนเอง [2] 

วชิำชพีพยำบำลได้มกีำรกสำหนดจรรยำบรรณวชิำชพีขึน้โดยสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ฉบบัแรก เมือ่ปี พ.ศ. 2528 

และมีกำรปรับปรุงใหม่ ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในยุคปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป  

ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนสังคม เทคโนโลยี กำรศึกษำและปัญหำสุขภำพของประชำชนที่มีควำมซับซ้อนเพ่ิมมำกขึ้น  

โดยหลกัจรยิธรรมและจรรยำบรรณวชิำชพีถอืเป็นมำตรฐำนควำมประพฤตทิีพ่ยำบำลทกุคนพงึปฏบิตัโิดยมจีดุมุง่หมำย

เพือ่ให้พยำบำลปฏบิตัหิน้ำทีด้่วยควำมตระหนกัในคณุค่ำและศกัดิศ์ร ีตลอดจนสทิธมินษุยชนของผูป่้วยหรอืผูร้บับรกิำร 

ช่วยควบคุมให้พยำบำลทสำงำนอย่ำงมีคุณภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรผู้ป่วยและผู้ป่วยปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ต้อง

รักษำมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพและดสำรงไว้ซึ่งสิทธิอันชอบธรรมในกำรประกอบวิชำชีพของตน [3]

 บทบำทของวิชำชีพพยำบำล เป็นกำรปฏิบัติโดยตรงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลและกำรช่วยเหลือเมื่อมี 

กำรเจ็บป่วย กำรฟื้นฟูสภำพ กำรป้องกันโรคและกำรส่งเสริมสุขภำพ รวมทั้งกำรช่วยเหลือแพทย์ในกิจกรรมเพ่ือ 
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กำรรักษำโรค พยำบำลจึงถูกคำดหวังจำกสังคมให้เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรดูแลผู้ป่วย รวมถึงเป็นผู้ที่มี

คุณธรรมจริยธรรมในระดับสูงและยึดม่ันตำมกฎหมำยแห่งวิชำชีพ แต่ในปัจจุบันกลับพบว่ำพยำบำลส่วนใหญ่ยังถูก

ร้องเรียนเนื่องมำจำกคุณภำพกำรบริกำรที่ไม่เป็นไปตำมที่ผู้รับบริกำรคำดหวังด้วยสำเหตุใดก็ตำม ซึ่งสอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์กำรร้องเรียนในต่ำงประเทศ ท่ีพบว่ำ อัตรำกำรฟ้องร้องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีอิทธิพลมำจำกควำมผิดพลำด

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องพยำบำลเป็นหลกัเท่ำนัน้ แต่เกดิจำกควำมบกพร่องในกำรสือ่สำรระหว่ำงผูร้บับรกิำร ญำตแิละ

บคุลำกรทำงสขุภำพ [4][5][6] ระหว่ำงควำมคำดหวงัของผูร้บับรกิำรและญำตกิบัระดบักำรได้รบับรกิำรทำงสขุภำพและ

สอดคล้องกบักำรรำยงำนของกระทรวงสำธำรณสขุ พบว่ำ จสำนวนเรือ่งร้องเรยีนภำยหลงั พ.ศ. 2542 สงูขึน้เป็นเท่ำตวั ซึง่เป็น 

กำรฟ้องร้องและปัญหำเก่ียวกับสัมพันธภำพระหว่ำงผู้ให้บริกำรกับผู้รับบริกำรทำงสุขภำพ ที่มีสำเหตุส่วนใหญ่มำ

จำกกำรสื่อสำรที่ไม่มีประสิทธิภำพ จึงทสำให้เกิดควำมขัดแย้งในระบบบริกำรสุขภำพตำมมำ [7] สสำหรับสถำนกำรณ ์

กำรฟ้องร้องเกีย่วกบัพฤตกิรรมบรกิำรของพยำบำลทีม่แีนวโน้มเพิม่มำกขึน้และมคีวำมซบัซ้อน ทัง้จำกหน้ำหนงัสอืพมิพ์ 

สื่อออนไลน์ ตลอดจนเรื่องร้องเรียนท่ีส่งมำยังสภำวิชำชีพโดยเรื่องร้องเรียนที่ผู้รับบริกำรร้องมำยังสภำ กำรพยำบำล 

จำกปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2559 จสำแนกได้เป็น 2 ประเด็นสสำคัญ คือ 1) ประเด็นเรื่องส่วนตัวอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพ คิดเป็นร้อยละ 53 ได้แก่ กำรผิดต่อกฎหมำยบ้ำนเมือง (ควำมผิดที่ไม่ได้เกิดจำกกำรประกอบ

วชิำชพี เช่น ฉ้อโกง ลกัทรพัย์) ร้อยละ 47 และกำรผดิต่อผูร่้วมงำนและผูร่้วมวชิำชีพ ร้อยละ 7 และ 2) ประเดน็พฤติกรรม 

ในกำรประกอบวิชำชีพ คิดเป็นร้อยละ 49 ได้แก่ ผิดต่อมำตรฐำนวิชำชีพ ร้อยละ 22 ผิดในเรื่องพฤติกรรมบริกำรของ

พยำบำล ร้อยละ 18 และผิดด้วยกำรก้ำวล่วงวิชำชีพเวชกรรม ร้อยละ 94 [8] ซึ่งประเด็นที่ถูกฟ้องร้องจำกกำรกระทสำผิด

พลำดทำงเวชกรรมที่สสำคัญ มี 3 ประกำร คือ 1) มีควำมรู้เรื่องกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบวิชำชีพฯไม่เพียงพอ 

2) ไม่ปฏิบัติตำมหลักจริยธรรมทำงกำรพยำบำลและจรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ 3) ไม่ปฏิบัติ 

ตำมมำตรฐำนกำรพยำบำล [9]ดงันัน้กำรทีจ่ะส่งเสรมิและพฒันำบคุคลให้เป็นพยำบำลวชิำชีพทีด่ ีมจีรยิธรรม จรรยำบรรณ 

และยึดมั่นในกฎหมำยวิชำชีพ ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เป็นนักศึกษำพยำบำลเพ่ือให้เกิดกำรซึมซับต้ังแต่เริ่มต้นของ 

กำรก้ำวเข้ำสู่วิชำชีพและเกิดกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ มี

วัตถุประสงค์ ที่จะผลิตบัณฑิตพยำบำลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชำชีพมีคุณธรรม จริยธรรม เคำรพและ

ปกป้องสทิธขิองผูร้บับรกิำร มคีวำมสสำนกึและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยมกีำรจดักำรเรยีนกำรสอนทัง้ภำคทฤษฎแีละ

ภำคปฏบิตัคิวบคูก่นัไป มกีำรจดัให้นกัศกึษำพยำบำลได้หมนุเวยีนฝึกปฏิบติังำนตำมแหล่งฝึกทัง้ในโรงพยำบำลและใน

ชมุชนต่ำง ๆ  ซึง่มคีวำมจสำเป็นอย่ำงยิง่ทีน่กัศกึษำพยำบำลจะต้องเป็นผูท้ีม่จีรยิธรรม จรรยำบรรณและสำมำรถปฏบิตังิำน

ภำยใต้ระเบียบวนิยัและกฎหมำยวชิำชพีได้อย่ำงถกูต้องเพือ่เป็นเครือ่งชีน้สำทำงในกำรดสำรงชวีติและนสำมำซึง่ควำมสสำเรจ็

ของกำรประกอบวิชำชีพในอนำคต ดังนั้น กำรหำแนวทำง วิธีกำร เครื่องมือหรือแบบวัดที่มีคุณภำพและสำมำรถนสำมำ

ใช้ในกำรประเมินสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพของนักศึกษำพยำบำลได้ จึงเป็นสิ่งที่มี

ควำมสสำคัญและจสำเป็นอย่ำงมำก ซึ่งจำกกำรทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ กำรสร้ำงแบบวัดด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณ

และกฎหมำยวิชำชีพทำงกำรพยำบำล พบว่ำ ส่วนใหญ่มีกำรพัฒนำเครื่องมือวัด ในต่ำงประเทศที่อำจไม่สอดคล้องกับ

บรบิทในกำรนสำมำใช้ศกึษำในประเทศไทย สสำหรบัเครือ่งมอืหรอืแบบวดัทีใ่ช้ในกำรประเมนิด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณ 

และกฎหมำยวิชำชีพของประเทศไทย พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือหรือแบบวัดที่ใช้สสำหรับในสถำนกำรณ์เฉพำะ

เจำะจงและยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น เช่น แบบวัดสมรรถนะกำรปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวช [10] แบบประเมิน

คุณธรรม จริยธรรมสสำหรับบัณฑิตพยำบำล วิทยำลัยพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข [11] และแบบวัดคุณธรรม 

จริยธรรมสสำหรับนักศึกษำพยำบำล [12] แต่ยังไม่พบกำรศึกษำเกี่ยวกับแบบวัดสมรรถนะที่ครอบคลุมด้ำนจริยธรรม  
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จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพในนักศึกษำพยำบำล ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนำแบบวัดสมรรถนะด้ำนน้ีขึ้นโดยมี 

องค์ประกอบท่ีครอบคลุมตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540  

เรื่อง สมรรถนะของพยำบำลวิชำชีพ [13] เพื่อให้ได้แบบวัดที่มีคุณภำพ ทั้งในด้ำนควำมเที่ยงตรง ค่ำอสำนำจจสำแนก

และค่ำควำมเชื่อมั่น รวมถึงกำรสร้ำงเกณฑ์ปกติและเกณฑ์ กำรแปลควำมหมำยคะแนนของแบบวัด ซึ่งสำมำรถนสำไป

ใช้ประโยชน์ในกำรประเมิน กำรติดตำม กำรเฝ้ำระวัง กำรกสำหนดนโยบำยและกำรรณรงค์เพื่อสร้ำงเสริมและพัฒนำ

จริยธรรม จรรยำบรรณและกำรยึดมั่นในกฎหมำยวิชำชีพให้กับนักศึกษำพยำบำลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพสสำหรับนักศึกษำพยำบำล

 2. เพื่อตรวจสอบคุณภำพในด้ำนควำมเที่ยงตรง ค่ำอสำนำจจสำแนกและค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบวัดสมรรถนะ 

ด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณ และกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำพยำบำล

 3. เพือ่สร้ำงเกณฑ์ปกตแิละเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนของแบบวดัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณ

และกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำพยำบำล

กรอบแนวคิดของการวิจัย

 กรอบแนวคิดของกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำย

วิชำชีพ สสำหรับนักศกึษำพยำบำลตำมพระรำชบัญญัติวชิำชีพกำรพยำบำลและกำรผดงุครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง 

สมรรถนะของพยำบำลวิชำชีพ ประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนคุณลักษณะทำงจริยธรรม 2) ด้ำนจรรยำบรรณวิชำชีพ 

และ 3) ด้ำนกฎหมำยวิชำชีพ [13]

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร คือ นักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์ ช้ันปีที่ 1-4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ประจสำภำคกำรศึกษำที่ 1  

ปีกำรศึกษำ 2560 จสำนวน 259 คน [14]

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้

 1. กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรพิจำรณำควำมหมำยและควำมเข้ำใจของภำษำในกำรตอบข้อคสำถำม คือ นักศึกษำ 

คณะพยำบำลศำสตร์ชั้นปีที่ 1-4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ จสำนวน 12 คน (ชั้นปีละ 3 คน โดยคัดเลือกจำกนักศึกษำที่มี 

ผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 ในระดับสูง ปำนกลำงและตส่ำ) ได้มำโดยกำรเลือก

แบบเจำะจง

 2. กลุ่มตวัอย่ำงที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดฯ เป็นรำยข้อโดยกำรหำค่ำอสำนำจจสำแนกเพื่อคัดเลือก 

และปรับปรุงข้อคสำถำม คือ นักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ ชั้นปีที่ 1- 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ จสำนวน 40 คน  

(ชั้นปีละ 10 คน) ได้มำโดยกำรสุ่มแบบแบ่งชั้นและกำรสุ่มอย่ำงง่ำย ด้วยวิธีกำรจับสลำก 

 3. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิเครำะห์คุณภำพของแบบวัดในด้ำนควำมเช่ือมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ รวมถึง 

กำรสร้ำงเกณฑ์ปกตแิละเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนน คอื นักศกึษำ คณะพยำบำลศำสตร์ช้ันปีที ่1- 4 มหำวทิยำลยั

รำชภัฏชัยภูมิ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 ผู้วิจัยกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำง Determining Sample From a 

Given Population [15] ที่ค่ำควำมเชื่อมั่น 95% ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 155 คน ซึ่งมีจสำนวนมำกกว่ำจสำนวนตส่ำสุด 

ที่ยอมรับว่ำเพียงพอต่อกำรเป็นตัวแทนของประชำกร ได้มำโดยวิธีกำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน (multi stage sampling)
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 4. กำรพทัิกษ์สทิธิก์ลุม่ตวัอย่ำง ผูว้จิยัได้พทิกัษ์สทิธิก์ลุม่ตวัอย่ำงโดยแจ้งวตัถปุระสงค์ของกำรวจิยัและสทิธขิอง 

กำรเป็นกลุ่มตัวอย่ำงและชี้แจงว่ำกลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถยกเลิกกำรเข้ำร่วมวิจัยเมื่อใดก็ได้ กำรยกเลิกจะไม่ส่งผลกระทบ 

ใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่ำง ข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงจะเก็บเป็นควำมลับและผลกำรวิจัยจะนสำเสนอในภำพรวม แล้วจึงให ้

กลุ่มตัวอย่ำงลงนำมยินยอมเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย

 

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรสร้ำงและหำคุณภำพแบบวัดฯ สร้ำงเกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนของ

แบบวดัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวชิำชพี สสำหรบันกัศกึษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลยั

รำชภัฏชัยภูมิ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

 ขั้นตอนที่ 1 กำรดสำเนินกำรพัฒนำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ มีดังนี้

  1. กำรกสำหนดจดุมุง่หมำยในกำรพฒันำแบบวดั คอื เพือ่พฒันำแบบวดัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณ 

และกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพ 

กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง สมรรถนะของพยำบำลวิชำชีพ ประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ  

1) ด้ำนคุณลักษณะทำงจริยธรรม 2) ด้ำนจรรยำบรรณวิชำชีพ และ 3) ด้ำนกฎหมำยวิชำชีพ [13]

  2. ศกึษำนยิำม ทฤษฎแีละเอกสำรทีเ่กีย่วข้องเพือ่วเิครำะห์ควำมหมำยและพฤตกิรรมของผูท้ีม่คีณุลกัษณะ

ทำงด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ รวมทั้งวิธีกำรสร้ำงแบบวัดที่มีคุณภำพ 

  3. สร้ำงนิยำมเชิงปฏิบัติกำรของสมรรถนะด้ำนคุณลักษณะทำงจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำย

วิชำชีพ กำรพยำบำล ตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง สมรรถนะ

ของพยำบำลวิชำชีพ [13] 

  4. สร้ำงผงักำรพฒันำแบบวดัสมรรถนะด้ำนคณุลกัษณะทำงจรยิธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวชิำชพี 

รวม 62 ข้อ 

  5. สร้ำงข้อคสำถำมให้สอดคล้องกบักำรวดัสมรรถนะทัง้ 3 ด้ำน รปูแบบของข้อคสำถำมเป็นแบบมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดับ ในกำรสร้ำงแบบวัดสมรรถนะ ทั้ง 3 ด้ำนนี้ ผู้วิจัยได้กสำหนดเป็นพฤติกรรมทำงบวก

โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

   1 คะแนน หมำยถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับตส่ำมำก

   2 คะแนน หมำยถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับตส่ำ

   3 คะแนน หมำยถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับปำนกลำง

   4 คะแนน หมำยถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับสูง

   5 คะแนน หมำยถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับสูงมำก

  6. ตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญด้ำน

กำรพยำบำล จสำนวน 3 ท่ำน และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จสำนวน 2 ท่ำน พิจำรณำควำมตรงตำมเนื้อหำ 

(content validity) ของแบบวัด โดยกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องของข้อคสำถำมแต่ละข้อกับนิยำมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อหำ

ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Congruence: IOC) ผู้วิจัยนสำผลกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องดังกล่ำวมำคสำนวณ

ดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) และรวบรวมข้อเสนอแนะในกำรปรับแก้ข้อคสำถำมจำกผู้เชี่ยวชำญ

 ขั้นตอนที่ 2 กำรหำคุณภำพของแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ มีดังนี้

  7. นสำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพที่ปรับแล้วไปทดลองใช้ ครั้งที่ 
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1 กับ กลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 12 คน (ชั้นปีละ 3 คน โดยคัดเลือกจำกนักศึกษำที่มีผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรมจริยธรรม

ของภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 ในระดับสูง ปำนกลำงและตส่ำ) เพื่อตรวจสอบควำมเข้ำใจด้ำนภำษำในแต่ละข้อคสำถำม 

  8. นสำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพที่ผ ่ำนเกณฑ์ค่ำดัชน ี

ควำมสอดคล้อง (IOC) จสำนวน 62 ข้อ ไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับกลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 40 คน (ชั้นปีละ 10 คน)ได้มำ 

โดยกำรสุ่มแบบแบ่งชั้นและกำรสุ่มอย่ำงง่ำย ด้วยวิธีกำรจับสลำก เพ่ือวิเครำะห์ข้อคสำถำมเป็นรำยข้อในด้ำนค่ำอสำนำจ 

จสำแนก โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)  

เพื่อคัดเลือกข้อคสำถำมที่ดี คือ มีค่ำอสำนำจจสำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 

  9.นสำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพที่ผ่ำนเกณฑ์ค่ำอสำนำจจสำแนก 

จสำนวน 62 ข้อ ไปทดลองใช้ ครั้งที่ 3 กับนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ ช้ันปีที่ 1- 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ  

ภำคกำรเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 จสำนวน 155 คน วิเครำะห์หำค่ำควำมเช่ือมั่น โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟำของ 

ครอนบำค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น 0.994

 ขั้นตอนที่ 3 กำรสร้ำงเกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม 

จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ มีดังนี้

  10. นสำแบบวดัทีไ่ด้จำกกำรทดลองใช้ ครัง้ที ่3 มำสร้ำงเกณฑ์ปกตแิละเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนน

ของแบบวัด ให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ไทล์และคะแนนทีปกติ

  11. นสำแบบวัดที่ได้จัดทสำคสำชี้แจงและจัดพิมพ์เป็นแบบวัดฉบับที่สมบูรณ์

 ซึ่งขั้นตอนกำรดสำเนินกำรวิจัยกำรพัฒนำและหำคุณภำพของแบบวัดฯ กำรสร้ำงเกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปล

ควำมหมำยคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพสสำหรับนักศึกษำพยำบำล 

แสดงรำยละเอียด ดังรูปภำพที่ 1
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ขั้นตอนที่ 1

กำรพัฒนำแบบวัดฯ

กสำหนดวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

ศึกษำนิยำม ทฤษฎีและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม

จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ

เขียนนิยำมของพฤติกรรมที่แสดงถึงกำรมีจริยธรรม

จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ

กำรพัฒนำแบบวัดจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำย

วิชำชีพเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ

นสำแบบวัดฯ ไปตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ

โดยผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 5 ท่ำน

กำรทดสอบครั้งที่ 1 กับนักศึกษำ 12 คน 

(ชั้นปีละ 3 คน เพื่อพิจำรณำควำมหมำยและควำมเข้ำใจของภำษำ)

ทดสอบครั้งที่ 2 กับนักศึกษำ จสำนวน 40 คน 

เพื่อหำคุณภำพรำยข้อ คือ ค่ำอสำนำจจสำแนก แบบวัดทั้งฉบับ

นสำคะแนนที่ได้จำกกำรทดสอบครั้งที่ 3 มำสร้ำงเกณฑ์ปกติ

และเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนน

จำกนั้นพิมพ์รูปเล่มฉบับสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 2

กำรหำคุณภำพ

ของแบบวัด

ขั้นตอนที่ 3

กำรสร้ำงเกณฑ์ปกติ

ปรับปรุง

รูปภาพที่ 1 ขั้นตอนกำรพัฒนำแบบวัดจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ
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ผลการวิจัย

 แบบวัดฯ ท่ีพัฒนำข้ึน สำมำรถนสำไปใช้ในกำรวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ

ของนักศึกษำพยำบำลได้ โดยผลกำรวิจัยที่สสำคัญ มีดังต่อไปนี้

 1. ควำมตรงเชิงเนื้อหำของแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ จำกกำรคสำนวณ

ดัชนีควำมสอดคล้องของควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ พบว่ำ ข้อคสำถำมในแบบวัดมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC)  

ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 

 2. กำรวิเครำะห์ข้อคสำถำม พบว่ำ มีค่ำอสำนำจจสำแนกที่มีคุณภำพ ผ่ำนเกณฑ์ที่กสำหนดไว้ทุกข้อ โดยมีค่ำอสำนำจ

จสำแนก (r) อยู่ระหว่ำง 0.943-0.992 แบ่งเป็น 3 ด้ำน ดังนี้

  2.1 ด้ำนคุณลักษณะทำงจริยธรรม จสำนวน 25 ข้อ มีค่ำอสำนำจจสำแนกอยู่ระหว่ำง 0.963 - 0.992 (จสำแนก

เป็น 11 ประเด็น คือ ควำมรับผิดชอบ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.993 ควำมซื่อสัตย์ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.976 ควำมมีเหตุผล 

มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.975 ควำมกตัญญูกตเวที มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.978 กำรรักษำระเบียบวินัย มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.979 

ควำมเสียสละ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.990 ควำมสำมัคคี มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.979 กำรประหยัด มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.983 

ควำมยุติธรรม มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.992 ควำมอุตสำหะ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.980 ควำมเมตตำ-กรุณำ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 

0.988) 

  2.2 จรรยำบรรณวชิำชพี จสำนวน 27 ข้อ มค่ีำอสำนำจจสำแนกอยูร่ะหว่ำง 0.964 - 0.983 (จสำแนกเป็น 5 ประเดน็ 

คือ จรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำลต่อประชำชน มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.984 จรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำลต่อ

สังคมและประเทศชำติ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.980 จรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำลต่อวิชำชีพ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.966  

จรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำลต่อผู้ร่วมวิชำชีพและผู้ประกอบวิชำชีพอื่น มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.964 และจรรยำบรรณ

วิชำชีพกำรพยำบำลต่อตนเอง มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.973 

  2.3 ด้ำนกฎหมำยวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ มีค่ำอสำนำจจสำแนกอยู่ระหว่ำง 0.943 - 0.968 

(จสำแนกเป็น 2 ประเดน็ คอื กฎหมำยกำรประกอบวชิำชพีกำรพยำบำล มค่ีำอสำนำจจสำแนก 0.943 และกฎหมำยกำรประกอบ

วิชำชีพกำรผดุงครรภ์ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.968

 3. มีค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ เท่ำกับ 0.994 

 4. เกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนของแบบวัดฯ อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ไทล์และคะแนน 

ทีปกติ แบ่งเป็น 3 ด้ำน ดังนี้ 

  4.1 ด้ำนจริยธรรม มีค่ำ T20 - T67 (ประกอบด้วย ควำมรับผิดชอบ มีค่ำ T33-T67 ควำมซ่ือสัตย์  

มีค่ำ T20-T65 ควำมมีเหตุผล มีค่ำ T20-T65 ควำมกตัญญูกตเวที มีค่ำ T20-T67 กำรรักษำระเบียบวินัย มีค่ำ T34-T64 

ควำมเสียสละ มีค่ำ T34-T65 ควำมสำมัคคี มีค่ำ T34-T65 กำรประหยัด มีค่ำ T35-T65 ควำมยุติธรรม มีค่ำ T35-T65  

ควำมอุตสำหะ มีค่ำ T33-T65 ควำมเมตตำ-กรุณำ มีค่ำ T26-T65) 

  4.2 ด้ำนจรรยำบรรณวชิำชพี มค่ีำ T27-T57 (ประกอบด้วย จรรยำบรรณวชิำชีพกำรพยำบำลต่อประชำชน 

มค่ีำ T27-T57 จรรยำบรรณวชิำชพีกำรพยำบำลต่อสงัคมและประเทศชำติ มค่ีำ T28-T57 จรรยำบรรณวชิำชีพกำรพยำบำล

ต่อวชิำชพี มค่ีำ T29-T55 จรรยำบรรณวชิำชพีกำรพยำบำลต่อผูร่้วมวชิำชีพและผูป้ระกอบวชิำชีพอืน่ มค่ีำ T28-T56 และ

จรรยำบรรณวิชำชีพ กำรพยำบำลต่อตนเอง มีค่ำ T29-T56)

  4.3 ด้ำนกฎหมำยวิชำชีพ มีค่ำ T30 – T56 (ประกอบด้วย กฎหมำยกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล  

มีค่ำ T30-T55 และกฎหมำยกำรประกอบวิชำชีพกำรผดุงครรภ์ มีค่ำ T30-T56)
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การอภิปรายผลการวิจัย

 จำกกำรศึกษำผลกำรสร้ำงแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำ

พยำบำล สำมำรถอภิปรำยผลได้ ดังนี้

  1. ผลกำรพฒันำแบบวดัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวชิำชพี ได้แบบวดัฯ จสำนวน 

62 ข้อ สำมำรถอภิปรำยผล ได้ดังนี้

   1.1 กำรพัฒนำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ ผู้วิจัยได้ดสำเนิน

กำรพัฒนำ แบบวัดฯ โดยกำรศึกษำเน้ือหำสำระจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและ 

กำรผดงุครรภ์ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2540 เรือ่ง สมรรถนะของพยำบำลวชิำชพี ประกอบด้วย 3 ด้ำน คอื 1) ด้ำนคณุลกัษณะทำง

จรยิธรรม 2) ด้ำนจรรยำบรรณวชิำชพี และ 3) ด้ำนกฎหมำยวชิำชพี [13] แล้วนสำแบบวดัฯ ทีส่ร้ำงขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชำญ

เพื่อพิจำรณำตรวจสอบหำคุณภำพ ควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำ ควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำและนิยำมเชิงปฏิบัติกำร

โดยผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 5 ท่ำน พบว่ำ มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปทุกข้อ ซึ่งเป็นแบบวัดที่ใช้ได ้

แสดงให้เห็นว่ำ แบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำพยำบำลม ี

ควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะก่อนกำรพัฒนำแบบวัดฯ ผู้วิจัยได้ศึกษำเนื้อหำสำระโดยครอบคลุมตำม 

พระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง สมรรถนะของพยำบำลวิชำชีพ [13] 

และศกึษำวธิกีำรพฒันำแบบวดัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวชิำชพี ตำมนยิำมศพัท์ในแต่ละด้ำน

เป็นอย่ำงด ีจงึทสำให้ผลกำรประเมนิควำมสอดคล้องด้ำนเนือ้หำของผูเ้ชีย่วชำญอยูใ่นเกณฑ์สอดคล้องทกุข้อ ซึง่สอดคล้อง

กบั ไพศำล วรคสำ [16] กล่ำวว่ำ เกณฑ์ในกำรเลอืกข้อคสำถำมนัน้ พจิำรณำจำกเสยีงส่วนใหญ่ของผูเ้ชีย่วชำญทีม่คีวำมเหน็

ว่ำสอดคล้องก็จะถือว่ำมีควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ โดยค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป หำกมีค่ำตส่ำกว่ำ

ถอืว่ำใช้ไม่ได้ และสอดคล้องกบั ปิยธดิำ ปัญญำ [17] กล่ำวว่ำ เกณฑ์ในกำรคดัเลอืกข้อคสำถำมนัน้ ให้พจิำรณำจำกจสำนวน

ผู้เชี่ยวชำญที่เห็นว่ำข้อคสำถำมมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยเลือกข้อคสำถำมที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) 

ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป หำกตส่ำกว่ำ 0.60 ก็ถือว่ำใช้ไม่ได้

   1.2 กำรหำคุณภำพ ค่ำอสำนำจจสำแนกรำยข้อจำกกำรหำคุณภำพแบบวัดครั้งที่ 2 พบว่ำ แบบวัด

สมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวชิำชพี สสำหรบันกัศกึษำพยำบำล มข้ีอคสำถำมทีม่ค่ีำอสำนำจจสำแนก มี

คณุภำพผ่ำนเกณฑ์ ท่ีกสำหนดไว้ แบ่งเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคณุลกัษณะทำงจรยิธรรม มค่ีำอสำนำจจสำแนกอยูร่ะหว่ำง 0.963-

0.992 ด้ำนจรรยำบรรณวิชำชีพ มีค่ำอสำนำจจสำแนกอยู่ระหว่ำง 0.964-0.984 และด้ำนกฎหมำยวิชำชีพกำรพยำบำลและ 

กำรผดงุครรภ์ มค่ีำอสำนำจจสำแนก อยูร่ะหว่ำง 0.943 - 0.968 จำกกำรหำคณุภำพแบบวดั ครัง้ที ่3 พบว่ำ แบบวดัสมรรถนะ

ด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำพยำบำล มีค่ำอสำนำจจสำแนกผ่ำนเกณฑ์ที่กสำหนด 

ไว้ทุกข้อ โดยมีค่ำอสำนำจจสำแนก (r) อยู่ระหว่ำง 0.943-0.992 ดังที่ ไพศำล วรคสำ [16] ได้กสำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำ 

คัดเลือกข้อคสำถำมไว้ว่ำข้อคสำถำมท่ีมีคุณภำพ ต้องมีค่ำอสำนำจจสำแนก ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป กำรคัดเลือกข้อคสำถำม 

ที่มีค่ำอสำนำจจสำแนก ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 เป็นข้อคสำถำมที่มีคุณภำพ ควรคัดเลือกไว้ใช้ ถ้ำค่ำ r เข้ำใกล้ 1.00 แสดงว่ำ

ข้อคสำถำมมีค่ำอสำนำจจสำแนกสูง ซ่ึงเป็นค่ำท่ีดีมำกของค่ำ r และสอดคล้องกับ บุญใจ ศรีสถิตนรำกูล [18] ได้กสำหนด 

ค่ำอสำนำจจสำแนกหรือ ค่ำ r จะมีค่ำระหว่ำง -1 ถึง +1 โดยปกติแล้ว ค่ำ r ที่ยอมรับได้มีค่ำระหว่ำง 0.20- 1.00 ค่ำ r ยิ่งเข้ำ

ใกล้ +1 แสดงว่ำข้อคสำถำมน้ัน มีค่ำอสำนำจจสำแนกสูง เป็นข้อคสำถำมที่มีคุณภำพมำกแสดงให้เห็นว่ำแบบวัดสมรรถนะ 

ด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำพยำบำลที่ผ่ำนกำรคัดเลือก จสำนวน 62 ข้อ เป็นข้อ

คสำถำมทีม่คีณุภำพผ่ำนเกณฑ์ทีก่สำหนดไว้ทกุข้อ ซึง่ครอบคลมุนยิำมเชงิปฏบิตักิำรในแต่ละองค์ประกอบของสมรรถนะ

ด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณ และกฎหมำยวิชำชีพ 
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  1.3 กำรหำคุณภำพด้ำนควำมเชื่อมั่น ผลกำรหำคุณภำพแบบวัดครั้งที่ 3 พบว่ำ แบบวัดสมรรถนะ 

ด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำพยำบำล มีค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ  

เท่ำกับ 0.90 แสดงให้เห็นว่ำ แบบวัดที่สร้ำงขึ้นมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ดังที่ ไพศำล วรคสำ [16] กล่ำวว่ำ  

ค่ำสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์หรือค่ำควำมเชื่อมั่นจะต้องมำกกว่ำ 0.70 ขึ้นไป (r1 =0.70, r2 =0.49) แต่สสำหรับกรณีของ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (achievement test) และแบบทดสอบวัดควำมถนัดทำงกำรเรียน (aptitude test) 

ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเชื่อมั่นไม่ควรตส่ำกว่ำ 0.90 เพรำะเป็นแบบวัด ที่ต้องกำรควำมเชื่อมั่นสูงและสอดคล้องกับ บุญใจ 

ศรีสถิตนรำกูร [18] กล่ำวว่ำ ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือค่ำควำมเที่ยงของเครื่องมือวิจัยตำมเกณฑ์ที่ยอมรับได ้

ขึน้อยูก่บัชนดิของเครือ่งมอืวจิยัหรอืประเภทของเครือ่งมอืวจิยั โดยเครือ่งมอืวจิยัทัว่ไป ควรมค่ีำควำมเทีย่ง 0.80 ขึน้ไป 

แต่หำกเป็นเครื่องมือใหม่ที่ผู้วิจัยริเริ่มพัฒนำขึ้น ควรมีค่ำควำมเที่ยง 0.70 ขึ้นไป 

 2. เกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและ

กฎหมำยวชิำชพี สสำหรบันกัศกึษำพยำบำล ผูว้จิยัได้สร้ำงเกณฑ์ปกต ิให้อยูใ่นรปูของเปอร์เซน็ต์ไทล์และคะแนนทปีกติ 

(Normalized T-Scores) ผลกำรทดสอบ พบว่ำ แบบวดัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม มค่ีำ T20 - T67 ด้ำนจรรยำบรรณวชิำชีพ 

มค่ีำ T27-T57 และด้ำนกฎหมำยวชิำชพี มค่ีำ T30 – T56 ซึง่แสดงให้เหน็ว่ำ แบบวดัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณ 

และกฎหมำยวชิำชพี สสำหรบันกัศกึษำพยำบำล ทีผู่ว้จิยัพฒันำขึน้สำมำรถบอกระดบัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณ 

และกฎหมำยวิชำชีพ ของนักศึกษำพยำบำล ตั้งแต่ระดับตส่ำมำกถึงระดับสูงมำก โดยนักศึกษำพยำบำลส่วนมำกมีระดับ

สมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ อยู่ในระดับปำนกลำง คะแนนทีปกติ มีค่ำตั้งแต่ T45 - T55 

และผูว้จิยัได้ทสำกำรขยำยคะแนนทปีกต ิของสมรรถนะในทกุด้ำน เพือ่สำมำรถปรบัเกณฑ์ปกตใิห้สำมำรถใช้ตคีวำมหมำย 

ของคะแนนได้ครอบคลุมทุกคะแนน ซึ่งสอดคล้องกับปิยะธิดำ ปัญญำ [17] กล่ำวว่ำ กำรสร้ำงเกณฑ์ปกติและกำรขยำย 

คะแนนทีปกติ สำมำรถทสำได้โดยกำรแปลงคะแนนดิบให้อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ไทล์ แล้วนสำคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์เป็น

คะแนนทีปกติ (T) และนสำคะแนนทีปกติที่ได้ไปเข้ำสมกำรถดถอยเพื่อหำค่ำคะแนนทีปกติที่ปรับแก้ (Tc) จำกนั้น 

จึงนสำไปเทียบกับเกณฑ์ท่ีใช้แปลควำมหมำยซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตส่ำกว่ำ Tc 35 แปลว่ำ สิ่งที่ต้องกำรเปรียบเทียบ 

กับกลุ่ม อยู่ในระดับตส่ำมำก Tc35-Tc44 แปลว่ำ สิ่งที่ต้องกำรเปรียบเทียบกับกลุ่ม อยู่ในระดับตส่ำ Tc45-Tc54 แปลว่ำ สิ่ง

ท่ีต้องกำรเปรยีบเทยีบกบักลุม่ อยูใ่นระดบัปำนกลำง Tc55-Tc64 แปลว่ำ สิง่ทีต้่องกำรเปรยีบเทยีบกบักลุม่อยูใ่นระดบัสงู

และสงูกว่ำ Tc65 แปลว่ำ สิง่ทีต้่องกำรเปรยีบเทยีบกบักลุม่ อยูใ่นระดบัสงูมำก ทสำให้สำมำรถวดัควำมสำมำรถของบคุคล

เมือ่เทยีบกบักลุม่โดยกำรสร้ำงเกณฑ์ปกตไิว้สสำหรบักำรแปลควำมหมำยของคะแนน และสอดคล้องกบั สมนกึ ภทัทยิธนี 

[19] กล่ำวถงึกำรขยำยคะแนนทปีกตว่ิำ คะแนน T ปกต ิจะไม่ครอบคลมุคะแนนดบิทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมด แม้จะสุม่

ตวัอย่ำงจสำนวนมำก ๆ  เป็นจสำนวนนบัพนั กอ็ำจจะไม่มนีกัเรยีนคนใดได้คะแนนใกล้เคยีงกบัคะแนนเตม็หรอืได้คะแนน

เข้ำใกล้ 0 จงึจสำเป็นต้องขยำยคะแนน T ปกต ิให้ครอบคลมุคะแนนสอบทกุคะแนนหรอืเกอืบทกุคะแนน เพือ่ควำมสะดวก 

ในกำรนสำไปใช้และเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในกำรทสำเกณฑ์ปกติ (Norms) และสอดคล้องกับศิริกัญญำ วงศ์ภำคสำ [20] 

กล่ำวว่ำ กำรหำค่ำคะแนน TC (คะแนน T ปกติ ที่ปรับแก้) เพื่อใช้สร้ำงเกณฑ์ปกติ (Norms) โดยอำศัยสมกำรพยำกรณ์ 

พบว่ำ จำกคะแนนสอบที่นักเรียนทสำได้ มีค่ำตั้งแต่ 5 ถึง 36 คะแนน เมื่อแปลงเป็นคะแนน TC แล้วได้ค่ำอยู่ระหว่ำง T32 

ถึง T67 และเมื่อทสำกำรขยำยคะแนน TC ถ้ำคะแนนผลสอบของนักเรียนเป็น 37, 38, 39, 40 สำมำรถปรับขยำยคะแนน 

TC ได้เป็น T68, T69, T71,T72 ตำมลสำดับ ทสำให้ได้เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนนที่ครอบคลุมเพิ่มมำกขึ้น
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สรุปผลการวิจัย 

 กำรวิจัยนี้เป็นกำรพัฒนำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพสสำหรับนักศึกษำ

พยำบำล โดยผ่ำนกระบวนกำรพฒันำอย่ำงเป็นระบบและมกีำรตรวจสอบคณุภำพของเครือ่งมอื ประกอบด้วย กำรตรวจ

สอบควำมเที่ยงตรงเชิงเน้ือหำโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จสำนวน 5 ท่ำน วิเครำะห์อสำนำจจสำแนกโดยใช้สูตร Pearson product 

moment correlation coefficient พบมีองค์ประกอบย่อย 3 ด้ำนคือ ด้ำนคุณลักษณะทำงจริยธรรม ด้ำนจรรยำบรรณและ

ด้ำนกฎหมำยวิชำชีพ มีกำรตรวจสอบ ควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟำของครอนบำค 

มีค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบวัดเท่ำกับ 0.99 และหำค่ำเกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนให้อยู่ในรูป 

Percentile และ Normalized T-Score พบว่ำด้ำนคุณลักษณะทำงจริยธรรม ด้ำนจรรยำบรรณและด้ำนกฎหมำยวิชำชีพ 

มีค่ำ T20-T67,T27-T57 และ T30-T56 ตำมลสำดับ จึงนับว่ำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำย

วิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำพยำบำลท่ีพัฒนำในครั้งน้ีมีควำมเหมำะสมสสำหรับกำรนสำไปใช้ในกำรวัดประเมินผลเพื่อ 

กำรพฒันำนกัศกึษำพยำบำลให้มสีมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวชิำชพีตำมพระรำชบญัญตัวิชิำชพี

กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 [13]

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในกำรนสำแบบประเมินไปใช้ 

  1.1 ผลกำรวจิยั พบว่ำแบบวดัฯ ผ่ำนกระบวนกำรพฒันำอย่ำงเป็นระบบและมคีณุภำพในด้ำนควำมเทีย่งตรง 

ค่ำอสำนำจจสำแนกและค่ำควำมเชื่อมั่น ควรมีกำรศึกษำรำยละเอียดขององค์ประกอบต่ำง ๆ เปรียบเทียบกับสมรรถนะ 

ของผู้เรียนตำมที่หลักสูตรกสำหนดไว้เพื่อให้แบบวัดฯ มีควำมเหมำะสมกับบริบทของสถำบันกำรศึกษำนั้น ๆ 

  1.2 ผลกำรวจิยั พบว่ำ แบบวดัฯ ผ่ำนกระบวนกำรพฒันำอย่ำงเป็นระบบในกำรหำค่ำเกณฑ์ปกติและเกณฑ์

กำรแปลควำมหมำยคะแนน ควรมีกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้มีควำมชัดเจนเพื่อให้สำมำรถแยกแยะพฤติกรรม

ที่นักศึกษำแสดงออกได้อย่ำงถูกต้องและสำมำรถนสำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำสมรรถนะนักศึกษำได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีกำรวิจัยเพื่อตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำงของแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม  

จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพโดยใช้กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)

  2.2 ควรทสำกำรสงัเครำะห์งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัลกัษณะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวชิำชีพ 

ที่เป็นมำตรฐำนกลำงสสำหรับทุกสถำบันกำรศึกษำทำงกำรพยำบำลและเพื่อเป็นข้อมูลในกำรกสำหนดผลกำรเรียนรู ้

ที่เหมำะสมภำยใต้มำตรฐำนวิชำชีพเดียวกัน
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