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บทคัดย่อ
	 การศึกษาเชงิพรรณนาน้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมอตัลกัษณ์คณุธรรมของบุคลากรวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ

ตามการรับรู้ของตนเอง	พฤติกรรมอัตลักษณ์	3	ด้านได้แก่	ซื่อสัตย์	รับผิดชอบ	และมีน�้าใจ	ประชากรที่ใช้ในการศึกษาจ�านวน	282	

คน	 แบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	 คือ	 ผู้บริหารและอาจารย์	 บุคลากรสายสนับสนุน	 และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ	 เครื่องมือที่ใช้คือ	

แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรม	 3	 ด้านของแต่ละกลุ่มบุคลากร	 ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	ท่าน	พบว่าค่า	 Content	 Validity	 Index	 (CVI)	 เท่ากับ	 0.6-1.00	 และตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ	 โดย

วเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค	พบว่ามค่ีาความเทีย่งของเครือ่งมอืเท่ากบั	0.82,	0.89,	และ	0.95	ตามล�าดบั	วเิคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

 ผลการวิจัยพบว่า 

	 1.	 พฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมของผู ้บริหารและอาจารย์ตามการรับรู ้ของตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

( 	 =	 4.59,	 S.D.	 =	 0.55)	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	 ด้านความซื่อสัตย์	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 ( 	 =	 4.89,	 S.D.	 =	 0.28)	 

ด้านความรับผิดชอบ	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.47,	S.D.	=	0.49)	และด้านความมีน�้าใจ	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.49,	S.D.	=	0.54)	

	 2.		พฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมของบุคลากรสายสนับสนุนตามการรับรู้ของตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก	( 	=	4.33,	

S.D.	=	0.74)	เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	ด้านความซื่อสัตย์	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.33,	S.D.	=	0.85)	ด้านความรับผิดชอบ	อยู่ใน

ระดับมาก	( 	=	4.34,	S.D.	=	0.61)	และด้านความมีน�้าใจ	อยู่ในระดับมาก	( 	=4.33,	S.D.	=	0.63)	

	 3.	 พฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศตามการรับรู้ของตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก																

( 	 =	 4.36,	 S.D.	 =	 0.71)	 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 ด้านความซ่ือสัตย์	 อยู่ในระดับมาก	 ( 	 =	 4.38,	 S.D.	 =	 0.68),	 ด้าน 

ความรับผิดชอบ	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.17,	S.D.	=	0.71)	และด้านความมีน�้าใจ	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.42,	S.D.	=	0.69)	

	 ผลการวจัิยท่ีได้สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวางแผนพฒันาพฤตกิรรมอตัลักษณ์คณุธรรมของบคุลากรวทิยาลยั

พยาบาลทหารอากาศต่อไป
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บทน�า
	 คณุธรรม	จรยิธรรมเป็นสิง่ส�าคัญต่อการอยูร่่วมกันใน

สังคมเป็นอย่างมาก	เนือ่งจากคณุธรรมจรยิธรรมเป็นสิง่ทีส่�าคญั

ในการก�าหนดความสงบสุขของสังคม	 คนในสังคมต้องเป็น 

ผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมจึงจะท�าให้สังคมนั้นมีแต่

ความสขุ	ในขณะเดียวกนัหากคนในสงัคมใดมคีวามบกพร่องทาง

ด้านจิตใจ	ขาดคุณธรรมจริยธรรม	แม้สังคมนั้นจะมีความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ	 ก็ย่อมจะหาความสุขได้ยาก	 จากผลการส�ารวจ	

ปัญหาวิกฤตทางด้านคุณธรรมที่มีความรุนแรงในสังคมไทย 

ปี	พ.ศ.	2559	พบว่า	สถานการณ์ปัญหาทีม่คีวามรนุแรงในสงัคม

ไทย	 โดยประเด็นที่วิกฤตมากที่สุด	 ร้อยละ	 20.73	คือ	ปัญหา

ความ	 ซื่อสัตย์	 สุจริต	 การทุจริตคอร์รัปชั่น	 รองลงมา	 ร้อยละ	

19.30	ปัญหาขาดความสามัคคี	เกิดความขัดแย้งในสังคม	และ

ร้อยละ	14.69	ปัญหาจิตส�านึกสาธารณะ	ขาดความรับผิดชอบ

ต่อสังคมเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตวัมากกว่าส่วนรวม1	การปลกูฝัง

คณุธรรมจรยิธรรมของคนในสงัคมไทยจะต้องมกีารพฒันาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็กและเยาวชน	 เพราะเป็นก�าลังที่ส�าคัญของ

ประเทศในอนาคต	 สภาพสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นความ

เสื่อมถอยทางคุณธรรมจริยธรรม	 และอาจเป็นต้นเหตุที่ท�าให้

สังคมไทยก้าวไปสู่จุดวิกฤตได้	 คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่

ส�าคัญส�าหรับทุกคนในสังคมที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กหรือเมื่อ

ยังเป็นนักเรียนอยู่	 เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีสามารถเรียนรู้และได้

รบัการปลกูฝังความคิดทีถ่กูต้องได้ง่าย	ดงันัน้อาจารย์จงึมภีาระ

หน้าที่ในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู ้ที่มีคุณธรรม

จรยิธรรม	รวมถงึบคุคลกรและเจ้าหน้าทีใ่นสถานศกึษาซึง่อยูใ่น

วยัผูใ้หญ่สามารถเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้แก่นกัเรยีนในด้านของผูม้ี

คุณธรรมจริยธรรม	เพื่อที่จะสามารถหล่อหลอมนักเรียนให้เป็น

ผู้ท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไป

กบัวชิาความรู	้และมทีกัษะวชิาชพีความสามารถทีเ่ป่ียมไปด้วย

คุณธรรมจริยธรรม	

Abstract
	 This	descriptive	 research	aimed	 to	 study	perception	of	moral	 identity	among	personnel	of	Royal	 

Thai	Air	Force	Nursing	College	composed	of	honesty,	responsibility,	and	generousness.	Participants	were	282	

personnel	of	Royal	Thai	Air	Force	Nursing	College	including	director	and	lecturer,	staff,	and	air	force	student	

nurses.	Instruments	were	moral	identity	behavior	questionnaires	for	each	group.	All	instruments	were	approved	

by	three	experts	which	CVI	0.6	-1.00	and	reliability	were	0.82,	0.89,	and	0.95	respectively.	Data	analyses	were	

performed	by	mean	and	standard	deviation.

	 The	results	revealed	that

	 1.	 The	overall	of	perception	of	moral	identity	behavior	among	director	and	lecturer	was	a	highest	

level	 ( 	 =	 4.59,	 S.D.	 =	 0.55).	 In	 addition,	 the	 honesty	 domain	was	 highest	 level	 ( 	 =	 4.89,	 S.D.	 =	 0.28),	 

the	responsibility	domain	was	high	level	( 	=	4.47,	S.D.	=	0.49),	and	the	generousness	domain	was	high	level								

( 	=	4.49,	S.D.	=	0.54).

		 2.	 The	overall	of	perception	of	moral	identity	behavior	among	staffs	was	a	high	level	( 	=	4.33,	S.D.	

=	0.74).	In	addition,	the	honesty	domain	was	high	level	( 	=	4.33,	S.D.	=	0.85),	the	responsibility	domain	was	

high	level	( 	=	4.34,	S.D.	=	0.61),	and	the	generousness	domain	was	high	level	( 	=	4.33,	S.D.	=	0.63).

		 3.	The	overall	of	perception	of	moral	identity	behavior	among	air	force	student	nurses	was	a	high	

level	 ( 	 =	 4.36,	 S.D.	 =	 0.71).	 In	 addition,	 the	 honesty	 domain	 was	 high	 level	 ( 	 =	 4.38,	 S.D.	 =	 0.68),	 

the	 responsibility	 domain	was	 high	 level	 ( 	 =	 4.17,	 S.D.	 =	 0.71),	 and	 the	 generousness	 domain	was	 high	 

level		( 	=	4.42,	S.D.	=	0.69).

	 The	 results	of	 this	 study	could	be	used	 to	develop	moral	 identity	behavior	among	personnel	of	

Royal	Thai	Air	Force	Nursing	College.

Keywords: Moral	identity,	Perception	of	personnel,	Royal	Thai	Air	Force	Nursing	College
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ในปัจจบัุนประเทศไทยโดยรฐับาลได้เน้นนโยบาย	ไทยแลนด์	4.0	

มีการปรับโครงสร ้างเศรษฐกิจที่ เน ้นการขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลย	ีการสนบัสนนุความคดิสร้างสรรค์เพ่ือเพิม่ผลติผลใน

รูปนวัตกรรม	 และก�าหนดทิศทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ2	ฉบับที่	12	 (พ.ศ.2560-2564	 )	 โดยเน้นให้คน

เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม	 มีการปฏิรูป

ประเทศเพื่อการพัฒนาสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	โดยแผน

แม่บทดงักล่าวได้มกีารก�าหนดให้เรือ่งการส่งเสรมิคณุธรรมเป็น

วาระส�าคญั	และส่งเสรมิผลกัดนัให้ทกุภาคส่วนเข้ามามบีทบาท

ในการส่งเสริมคุณธรรมมากขึ้นด้วย	ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทย

ให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีวินัย	จิตสาธารณะ	และพฤติกรรมที่

พึงประสงค์	 อาทิ	 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน

และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม	 จริยธรรม	 ความมี

ระเบยีบวนัิย	และจติสาธารณะ	ทกุหน่วยงานจงึขานรบันโยบาย

ดังกล่าวและเร่งสร้างก�าลังคนให้มีคุณภาพโดยการส่งเสริมและ

พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ประเทศเกิดการพัฒนาใน

ทุกภาคส่วน	

	 กรมแพทย์ทหารอากาศ	สงักัดกองทพัอากาศ	เลง็เหน็

ถงึความส�าคัญของการส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรมให้แก่บคุคลกร

ในสังกัด	 จึงได้ประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมต่อสาธารณะ 

ซ่ึงเรียกว่า	อัตลกัษณ์คุณธรรม	ทีทุ่กหน่วยขึน้ตรงของกรมแพทย์

ทหารอากาศได้ตกลงร่วมกนัและพร้อมใจทีจ่ะยดึถอืปฏบิตัเิพือ่

ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร	เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2559	โดยเชื่อมั่น

ว ่าอัตลักษณ์คุณธรรมที่ก�าหนดขึ้นนี้จะท�าให้บุคลากรใน 

กรมแพทย์ทหารอากาศได้ปรับเปลีย่นค่านิยยมและปฏบิตัหิน้าที่

ของตนอย่างมีคุณภาพ	 อัตลักษณ์คุณธรรมดังกล่าวได้แก่	 

ความซ่ือสตัย์	ความรบัผดิชอบ	และความมนี�า้ใจ	ซึง่รายละเอียด

ของพฤติกรรมคุณธรรมที่สื่อถึงอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรมนั้น

แต่ละหน่วยขึ้นตรงเป็นผู้ก�าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท							

ของแต่ละหน่วยงาน

	 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ	 กรมแพทย์ทหาร

อากาศ	 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 สังกัดกองทัพ

อากาศ	 มีหน้าที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพออกมาช่วยเหลือดูแล

ประชาชน	 ซึ่งพยาบาลเป็นวิชาชีพที่จ�าเป็นต้องมีคุณธรรม

จรยิธรรมในการปฏบิตัหิน้าที	่วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศจงึ

มีการขานรับนโยบายองค์กรคุณธรรมของกรมแพทย์ทหาร

อากาศ	โดยได้ให้ความส�าคญัพฤติกรรมอตัลกัษณ์คณุธรรมท่ีพงึ

มีในหน่วยงานและได้ก�าหนดขอบเขตพฤติกรรมอัตลักษณ์

คุณธรรมของตนเอง	 ในฐานะ/บทบาทการท�างานของบุคลากร	

3	กลุ่ม	ได้แก่	1)	ผู้บริหารและอาจารย์	ส่วนใหญ่เป็นนายทหาร

สัญญาบัตร	2)	บุคลากรสายสนับสนุน	ส่วนใหญ่เป็นนายทหาร

ประทวน	พนักงานราชการ	 ลูกจ้างประจ�าและลูกจ้างชั่วคราว	

และ	3)	นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ	ทั้ง	4	ชั้นปี	บุคลากรทั้ง	

3	 กลุ่มนี้ได้ประกาศอัตลักษณ์คุณธรรมของตนเอง	 พร้อมกับ

หน่วยขึ้นตรงของกรมแพทย์ทหารอากาศ	

	 หลังประกาศพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมของ

บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ	 ให้บุคลากรทุกคนได้

ปฏิบัติตนตามขอบเขตของพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมท่ีได้

ร่วมกันก�าหนดขึ้นมา	 ยังไม่มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

ตนตามพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมของบุคลากรในวิทยาลัย

พยาบาลทหารอากาศ	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ระดับพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมของบุคลากรวิทยาลัย

พยาบาลทหารอากาศตามการรับรู้ของตนเอง	 ซึ่งการรับรู้เป็น

พื้นฐานของการเรียนรู้ท่ีส�าคัญของบุคคล	 และพฤติกรรมใดๆ

ของบคุคล	เกดิจากการรบัรู้3	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน

พัฒนาพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมของบุคลากรในวิทยาลัย

พยาบาลทหารอากาศต่อไป

ค�าถามการวิจัย  
		 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศมีการรับรู้

พฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมของตนเองอยู่ในระดับใด

วัตถุประสงค์
	 เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมอตัลกัษณ์คณุธรรมของบคุลากร

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศตามการรับรู้ของตนเอง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 จากการทบทวนวรรณกรรมและขอบเขตพฤติกรรม

อตัลกัษณ์คณุธรรมของวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ	ซึง่มกีาร

ก�าหนดพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมส�าหรับบุคลากรแต่และ

กลุ่ม	ได้แก่

	 1.	 กลุ่มผู้บริหารและอาจารย์

	 ซ่ือสัตย์	 หมายถึง	 จะปฏิบัติหน้าที่ต่อศิษย์ด้วย 

ความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน

	 มีน�้าใจ	 หมายถึง	 ดูแล	 และพร้อมช่วยเหลือศิษย์ 

และเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ

	 รับผิดชอบ	 หมายถึง	 จัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ	และเต็มความสามารถ
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	 2.	 กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน	

	 ซื่อสัตย์	หมายถึง	จะปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต	และไม่

ใช้ของหลวงในการแสวงหา	 ผลประโยชน์ให้ตนเอง	 ครอบครัว	

หรือพวกพ้อง	

		 มีน�้าใจ	หมายถึง	จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	

ให้ส�าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ	และทันเวลาที่ก�าหนด	 มา

ปฏิบัติงานให้ตรงเวลา	และรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด	

	 รับผิดชอบ	หมายถึง	เอื้ออาทร	ดูแล	เอาใจใส่	เพื่อน

ร่วมงาน	 พร้อมทั้งผู้มาขอรับบริการ	 รวมทั้งงานส่วนรวมด้วย

ความเต็มใจ

	 3.	 กลุ่มนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

	 ซื่อสัตย์	หมายถึง	ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัย

ของวิทยาลัยฯ	ไม่ทุจริตในการสอบ

	 มนี�า้ใจ	หมายถงึ	ปฏิบตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

อย่างเต็มความสามารถ	

	 รับผิดชอบ	หมายถึง	ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ	

และจริงใจและช่วยเหลอืผูป่้วยโดยไม่เลอืกชัน้	วรรณะ	เพศและ

วัย	 มีจิตสาธารณะ	 ช่วยเหลือส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

จากการทบทวนวรรณกรรมและขอบเขตพฤติกรรมอัตลักษณ์

คุณธรรมข้างต้น	กรอบแนวคิดในการท�าวิจัยครั้งนี้	ได้แก่

แผนภูมิที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

อัตลักษณ์คุณธรรม

-	 ซื่อสัตย์

-	 รับผิดชอบ

-	 มีน�้าใจ

การรับรู้พฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรม

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive	 research)	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม	

อัตลักษณ์คุณธรรม	3	ด้านได้แก่	ความซื่อสัตย์	ความรับผิดชอบ	

และความมีน�้าใจของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ตามการรับรู้ของตนเอง	 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	

บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ	 ซึ่งมีจ�านวนจ�านวน										

ทั้งสิ้น	282	คน	แบ่งเป็น	ผู้บริหารและอาจารย์	จ�านวน	33	คน	

บุคลากรสายสนับสนุน	จ�านวน	33	คน	และนักเรียนพยาบาล

ทหารอากาศชั้นปีที่	1-4	จ�านวน	216	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ประกอบด้วย

	 ชดุที	่1	แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล	ประกอบด้วย

ข้อค�าถามเกี่ยวกับอายุ	เพศ	และระดับการศึกษาสูงสุด	จ�านวน	

3	ข้อ

	 ชุดที่	2	แบบสอบถามพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรม

ตามการรับรู้ของตนเอง	 เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง

จากการทบทวนวรรณกรรมและขอบเขตของพฤติกรรม 

อัตลักษณ์คุณธรรมท่ีบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ก�าหนดขึน้มา	โดยมข้ีอค�าถามส�าหรบักลุม่ผูบ้รหิารและอาจารย์	

และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน	 กลุ่มละ	 20	 ข้อ	 ส่วนกลุ่ม

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ	 มีข ้อค�าถาม	 17	 ข้อ	 ซึ่ง

แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า	(Rating	

scale)	 5	 ระดับ	 ได้แก่	 ปฏิบัติเป็นประจ�า/สม�่าเสมอ/ทุกครั้ง	

ปฏบิตับ่ิอยครัง้/เป็นส่วนใหญ่	ปฏบิตัพิอประมาณ/ไม่สม�า่เสมอ	

ปฏิบัติน้อยครั้ง/ส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติ	 และไม่ได้ปฏิบัติ/																

ไม่สามารถปฏิบัติได้	 การแปลผลคะแนนใช้แบบอิงเกณฑ์4  

แบ่งเป็น	5	ระดับ	คือ

	 ค่าเฉลี่ย	4.51	–	5.00	หมายความว่า	ระดับมากที่สุด

	 ค่าเฉลี่ย	3.51	–	4.50	หมายความว่า	ระดับมาก

	 ค่าเฉลีย่	2.51	–	3.50	หมายความว่า	ระดบัปานกลาง

	 ค่าเฉลี่ย	1.51	–	2.50	หมายความว่า	ระดับน้อย

	 ค่าเฉลีย่	1.00	–	1.50	หมายความว่า	ระดบัน้อยท่ีสดุ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
	 แบบสอบถามพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมตาม							

การรับรู้ของตนเอง	 ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา	
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(Content	 validity)	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชียวชาญด้านการ

บรหิารองค์กรและการพฒันาคุณธรรม	จรยิธรรม	จ�านวน	3	ท่าน	

มค่ีาดชันีความตรงตามเนือ้หา	(Content	validity	index	:	CVI)	

อยู่ระหว่าง	 0.60	 –	 1.00	 และได้รับการตรวจสอบความเท่ียง

ของเคร่ืองมอื	(Reliability)	โดยวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า

ของครอนบาค	(Cronbach’s	Coefficient)	มีค่าเท่ากับ	0.82,	

0.89	และ	0.95	ตามล�าดับ	

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
	 ผูว้จิยัท�าการพทิกัษ์สทิธิข์องผูเ้ข้าร่วมวจิยั	โดยชีแ้จง

วัตถุประสงค์	วิธีการวิจัย	ลักษณะของแบบสอบถาม	และสิทธิ

ในการตอบและไม่ตอบแบบสอบถาม	 และการรักษาความลับ

ของกลุ่มประชากร	ค�าตอบในแบบสอบถามทั้งหมดจะไม่มีการ

เปิดเผยให้เกดิผลกระทบต่อกลุม่ประชากร	และจะน�าผลทีไ่ด้มา

ใช้ประโยชนทางการศึกษาและพัฒนาองค์กร	 การเผยแพร่เป็น

เพียงผลในภาพรวมเท่านั้น	 ผู้ที่ยินดีเข้าร่วมงานวิจัยได้เซ็นใบ

ยนิยอมในแบบฟอร์มการยนิยอมเข้าร่วมการวิจยั	(	Consented	

form	)	และได้รับการพจิารณาด้านจรยิธรรมโดยคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	

กรมแพทย์ทหารอากาศ	เลขที่รับรอง	IRB.	No.	66/61	ลงวันที่	

5	ต.ค.	2560

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	ใช้เวลาใน

การเกบ็รวบรวมข้อมลู	2	สปัดาห์	ตัง้แต่วนัท่ี	16-30	พฤศจกิายน	

พ.ศ.	 2560	 โดยผู้วิจัยน�าแบบสอบถามให้กลุ่มประชากรทั้ง	 3	

กลุม่	พร้อมท้ังอธบิายวตัถุประสงค์และรายละเอยีดของการตอบ

แบบสอบถาม	เมือ่กลุม่ตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสรจ็เรยีบร้อย

ให้ใส่ซองเอกสารส่งคืนผู้วิจัย	 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์

แบบสอบถามทุกฉบับ	 ได้ข้อมูลตอบกลับทั้งหมด	 282	 คน												

คิดเป็นร้อยละ	100

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนาหาค่าความถี่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	

ตารางที่ 1	ข้อมูลส่วนบุคคล	(N	=	282)

 ข้อมูล จ�านวน ร้อยละ

เพศ
	 -	 ชาย	 30	 10.64
	 -	 หญิง	 252	 89.36
อายุ
	 -	 น้อยกว่า	20	ปี	 56	 19.86
	 -	 20	-29	ปี	 167	 59.22	
	 -	 30-39	ปี	 26	 9.22
	 -	 40-49	ปี	 15	 5.32
	 -	 50-60	ปี	 18	 6.38	
ระดับการศึกษา
	 -	 ต�่ากว่าปริญญาตรี	 236	 83.69	
	 -	 ปริญญาตรี	 14	 4.96
	 -	 ปริญญาโท	 29	 10.28
	 -	 ปริญญาเอก	 3	 1.07

ผลการวิจัย

	 จากตารางที่	1	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ	89.36	อายุระหว่าง	20-29	ปี	คิดเป็นร้อยละ	

59.22	และมีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี	คิดเป็นร้อยละ	83.69
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ตารางที่	2	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมตามการรับรู้ผู้บริหารและอาจารย์	(N	=	33)

 พฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรม ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น
   S.D. 

ซื่อสัตย์ : จะปฏิบัติหน้าที่ต่อศิษย์ด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียม
1.	 พิจาณาให้นักเรียนร่วมกิจกรรม	/	คัดเลือกเป็น	นพอ.บังคับบัญชา	/	มอบหมายงาน	/		 4.90	 0.31	 มากที่สุด
	 พิจารณาให้รางวัล	โดยไม่ค�านึงว่าเป็นนักเรียนทุน	ทอ.	หรือ	ทุนส่วนตัว		
2.	 แสดงความสนใจ	รับฟัง	เอาใจใส่ต่อปัญหาของศิษย์ที่มีปัญหา/มาปรึกษาหารือ		 4.97	 0.18	 มากที่สุด
	 โดยไม่ค�านึงว่าตนไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของศิษย์คนนั้นๆ	
3.	 สอนทักษะ	/	การปฏิบัติการพยาบาล/ชี้แนะแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนที่อยู่	 4.73	 0.45	 มากที่สุด
	 ในความรับผิดชอบอย่างทั่วถึง	/	ทุกคน	
4.	 ประเมินผลการสอบ/ให้คะแนน	นักเรียนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด/ความสามารถ		 4.97	 0.18	 มากที่สุด
	 โดยไม่ค�านึงถึงว่าผู้ตอบเป็นใคร	
5.	 ประเมินผลการฝึกทักษะการพยาบาลภาคปฏิบัติตรงตามความสามารถ/	 4.90	 0.31	 มากที่สุด
	 คุณลักษณะของนักเรียน	(ไม่ล�าเอียง)	
ความรับผิดชอบ :	จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ	 	 	
6.		เตรียมการสอน	–	เตรียมผู้สอน	/	เขียนแผนการสอน	/		 4.20	 0.61	 มาก
	 วางแผนการสอน	ให้พร้อมก่อนท�าการสอนทุกครั้ง	
7.		แสวงหาความรู้ใหม่ๆและท�าความเข้าใจในเนื้อหาที่จะสอนก่อนท�าการสอนทุกครั้ง	 4.40	 0.50	 มาก
8.		พัฒนาปรับปรุง	สื่อการสอน	/	เอกสารการสอน	/	วิธีการสอนให้น่าสนใจ	ทุกครั้ง	/	 4.37	 0.49	 มาก
	 ทุกปีการศึกษา	
9.		ตรงต่อเวลาในการสอน	/	นัดหมายนักเรียน		 4.50	 0.51	 มาก
10.	ถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาวิชาอย่างครบถ้วนตามหลักสูตร	/	เต็มเวลา	/		 4.87	 0.35	 มากที่สุด
	 เต็มความสามารถ	/	เต็มใจ	
มีน�้าใจ :	ดูแล	และพร้อมช่วยเหลือศิษย์และเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ	 	 	
ศิษย์
11.	ให้เวลาแก่ศิษย์ที่มาขอค�าปรึกษาทั้งเรื่องส่วนตัว	/	การเรียนทั้งในและนอกเวลาราชการ	 4.77	 0.50	 มากที่สุด
12.	เอาใจใส่	สอบถามเกี่ยวกับการเรียนการฝึก	/	ความเป็นอยู่	/	ภาวะสุขภาพ	/		 4.53	 0.63	 มากที่สุด
	 ปัญหาต่างๆของนักเรียนที่อยู่ในความดูแล	(ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา)	
	 หรืออยู่ในความรับผิดชอบระหว่างเรียน/ฝึกปฏิบัติ		
13.	ช่วยเหลือ	/	ชี้แนะวิธีการปฏิบัติ	เมื่อนักเรียนประสบปัญหาในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ		 4.87	 0.35	 มากที่สุด
14.	จัดสรรเวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ	ในการทบทวนความรู้	/		 4.37	 0.62	 มาก
	 ช่วยเหลือแนะน�าแนวทางปฏิบัติ	ในฐานะผู้สอน	/	อาจารย์ที่ปรึกษา	/	
	 ผู้รับผิดชอบวิชาแก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนการสอน	
15.	ให้รางวัล	/สิ่งของตอบแทน	/	อื่นๆ	แก่นักเรียนที่ช่วยเหลืองานหรือ	 3.97	 0.72	 มาก
	 มีจิตอาสาตามโอกาส/สถานการณ์ที่เหมาะสม	
เพื่อนร่วมงาน
16.	แสดงความเอื้ออาทร	ห่วงใย	โดยการสอบถาม	/	การแสดงความปรารถนาดี		 4.53	 0.51	 มากที่สุด
	 การไปเยี่ยมให้ก�าลังใจเมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหา/เจ็บป่วย	
17.	เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าปรึกษา	/	ชี้แนะ	เมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหาด้วยความเข้าใจและเต็มใจ	 4.50	 0.51	 มาก
18.	อาสา	/	ช่วยเหลือในการท�างาน	/	การสอน	/	การท�ากิจกรรมต่างๆ	ทั้งในและนอกหน่วย		 4.33	 0.55	 มาก
	 ด้วยความเต็มใจ	
19.	ถ่ายทอดความรู้	ประสบการณ์ในการท�างาน	/	การสอน	/การท�ากิจกรรมต่างๆ	 4.67	 0.48	 มากที่สุด
	 แก่เพื่อนร่วมงาน	ด้วยความเต็มใจ	
20.	พูด	/	เขียน	ให้ก�าลังใจ	/	แบ่งปันสิ่งของ	/	ให้ของที่ระลึกแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาสต่างๆ	 4.37	 0.62	 มาก

 รวม 4.59 0.55 มากที่สุด
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมตามการรับรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน	(N	=	33)

 พฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรม ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น

   S.D. 

ซื่อสัตย์ : จะปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและไม่ใช้ของหลวงในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและครอบครัวหรือพวกพ้อง
1.	 ลงเวลา	ในการมาปฏิบัติงานตรงกับเวลาที่มาถึงที่ท�างานจริง	 3.58	 1.03	 มาก
2.		รักษาค�าพูด	/	ปฏิบัติตามที่ให้ค�าสัตย์สัญญา	/	นัดหมายไว้		 4.38	 0.64	 มาก
3.		ไม่น�า-เบิกพัสดุอุปกรณ์ส�านักงานไปใช้ส่วนตนที่บ้าน		 4.50	 0.91	 มาก
4.		ไม่ใช้พัสดุอุปกรณ์ส�านักงานเพื่อใช้ผลิตงาน/ผลิตภัณฑ์	/รับจ้าง	เพื่อเป็นรายได้ส่วนตน	 4.62	 0.85	 มากที่สุด
5.		ไม่น�าทรัพย์สินของที่ท�างาน	/ส่วนกลางไปจ�าหน่ายจ่ายแจกเพื่อเป็นรายได้	 4.58	 0.86	 มากที่สุด
	 ส�าหรับตนเองและครอบครัว	เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่น	
ความรับผิดชอบ :	จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานให้ตรงเวลา
6.		มาปฏิบัติงานตรงเวลา	/	ภายในเวลาที่ราชการก�าหนด	 4.04	 0.96	 มาก
7.		ใช้เวลาราชการในการปฏิบัติเต็มเวลา	/	ไม่เบียดบังเวลาในการท�ากิจกรรมส่วนตัว	/		 4.46	 0.58	 มาก
	 กิจกรรมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง	
8.		มีความกระตือรือร้นและตั้งใจท�างานในหน้าที่เต็มความสามารถ	 4.54	 0.51	 มากที่สุด
9.		ท�างานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด	 4.50	 0.58	 มาก
10.	ผลงานที่ปฏิบัติงานมีความถูกต้อง	/	มีคุณภาพ	/	แก้ไขน้อยที่สุด	 4.15	 0.46	 มาก
มีน�้าใจ :	เอื้ออาทร	ดูแลเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน	ผู้มาขอรับบริการและงานส่วนรวมด้วยความเต็มใจ	 	 	
11.	เอาใจใส่	/ให้ก�าลังใจ	/	สอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการท�างาน	/	ครอบครัว	/		 4.38	 0.57	 	มาก
	 ความเป็นอยู่	/	ภาวะสุขภาพ	/	ปัญหาต่างๆแก่เพื่อนร่วมงานอย่างสม�่าเสมอ		
12.	ตักเตือน	/	ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนหรือปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	เหมาะสม		 4.04	 0.99	 มาก
13.	ช่วยเหลือในการท�างาน-กิจกรรม	/ไม่หลีกเลี่ยงบ่ายเบี่ยงการท�ากิจกรรม	 4.38	 0.64	 มาก
	 อันเป็นงานส่วนรวมของหน่วยงาน/สถาบัน	
14.	เสียสละเวลา	/	นอกเวลาราชการในการท�างาน/กิจกรรม/		 4.12	 0.86	 มาก
	 จิตอาสาให้กับหน่วยงาน/สถาบัน/นอกสถาบัน		
15.	แบ่งปันสิ่งของ	/	ให้ของที่ระลึก	การแสดงความยินดี		 4.27	 0.60	 มาก
	 หรือการแสดงออกถึงความรู้สึก	ฯ	แก่ผู้ร่วมงานในโอกาสต่างๆ	ตามความเหมาะสม	
16.	กระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการต้อนรับ	 	4.31	 	0.55	 	มาก
17.	แสดงท่าทีเป็นมิตร	/	ทักทาย	/	ยิ้ม	ต้อนรับผู้มาติดต่อ/รับบริการ	 4.35	 0.56	 มาก
18.	แสดงกิริยา	วาจาสุภาพ	และให้เกียรติ	 4.54	 0.51	 มากที่สุด
19.	ให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามอย่างถูกต้อง	ชัดเจน		 4.46	 0.51	 มาก
20.	ช่วยเหลือและชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง	 4.42	 0.50	 มาก

 รวม 4.33 0.74 มาก

	 จากตารางที่	2	พบว่าพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมของผู้บริหารและอาจารย์ตามการรับรู้ของตนเองโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด	( 	=	4.59,	S.D.	=	0.55)	เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	ด้านความซื่อสัตย์	อยู่ในระดับมากที่สุด	( 	=	4.89,	S.D.	=	0.28)	

ด้านความรับผิดชอบ	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.47,	S.D.	=	0.49)	และด้านความมีน�้าใจ	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.49,	S.D.	=	0.54)	

	 จากตารางที	่3	พบว่าพฤตกิรรมอตัลกัษณ์คณุธรรมของบคุลากรสายสนบัสนนุตามการรบัรูข้องตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก	( 	=	4.33,	S.D.	=	0.74)	เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	ด้านความซื่อสัตย์	อยู่ในระดับมาก	( 		=	4.33,	S.D.	=	0.85)	ด้าน												

ความรับผิดชอบ	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.34,	S.D.	=	0.61)	และด้านความมีน�้าใจ	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.33,	S.D.	=	0.63)	



198
วารสารพยาบาลทหารบก

Journal of The Royal Thai Army Nurses
การศึกษาพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมตามการรับรู้
ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Volume 19 No. 2 May - August 2018

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมตามการรับรู้นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ	(N	=	216)

 พฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรม ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น
   S.D.
 
ซื่อสัตย์ : ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสถาบัน	ไม่ทุจริตในการสอบ
1.		ตรงต่อเวลา	ในการเข้าเรียน	/	การฝึกปฏิบัติ	/การนัดหมาย	/เข้าแถวตรวจนับยอด	ฯลฯ		 4.34	 0.68	 มาก
2.		มีสัจจะ	รักษาค�าพูด	/ปฏิบัติในสิ่งที่พูดโดยไม่บิดพลิ้ว	 4.31	 0.68	 มาก
3.		ไม่คัดลอกผลงานคนอื่นมาเป็นของตน	/	ไม่ทุจริตในการสอบ	 4.44	 0.73	 มาก
4.		ปฏิบัติตนถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหารในด้าน	การแต่งกาย	การแสดงความเคารพ		 4.43	 0.67	 มาก
	 การแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสม	ถูกกาลเทศะ		
5.		ประพฤติปฏิบัติตนตามข้อก�าหนดของสถาบัน	ทั้งด้านวินัยในการเรียน		 4.42	 0.68	 มาก
	 การด�ารงตน	การแต่งกาย	การพักอาศัยร่วมกัน	การลา	ฯลฯ		
ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ	 	 	
6.		กระตือรือร้น	/	ไม่ผลัดวันปะกันพรุ่ง	ในการท�างาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย	 4.17	 0.67	 มาก
7.		ให้เวลา/จัดสรรเวลาในการเรียน/การท�างาน/กิจกรรมที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบและชัดเจน	 4.15	 0.72	 มาก
8.		แสวงหาความรู้หรือแนวทางปฏิบัติจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อให้การเรียน	/		 4.08	 0.70	 มาก
	 การท�างานที่ได้รับมอบหมายมีคุณภาพ	
9.		ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความรู้	ประสบการณ์	หรือปรึกษาอาจารย์		 4.27	 0.74	 มาก
	 กรณีที่พบปัญหาอุปสรรคในการท�างานนั้นๆ	
มีน�้าใจ : ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ	จริงใจ	และช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่เลือกชั้น	
	 วรรณะ	เพศและวัย	มีจิตสาธารณะ	ช่วยเหลือส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน
10.	แสดงความเอื้ออาทร	ห่วงใย	โดยการสอบถาม	/	การแสดงความปรารถนาดี		 4.42	 0.68	 มาก
	 การไปเยี่ยมให้ก�าลังใจเมื่อเพื่อน/ญาติพี่น้องประสบปัญหา/เจ็บป่วย	
11.	ให้ค�าแนะน�าปรึกษา	/	ชี้แนะเมื่อเพื่อน/ญาติพี่น้องมีปัญหาด้วยความเต็มใจและจริงใจ	 4.40	 0.68	 มาก
12.	ช่วยเหลือในการท�างาน-กิจกรรม	/ไม่หลีกเลี่ยงบ่ายเบี่ยงการท�ากิจกรรม	 4.39	 0.69	 มาก
	 อันเป็นงานส่วนรวมของหน่วยงาน/สถาบัน	
13.	เสียสละเวลา	/	นอกเวลาราชการในการท�างาน/กิจกรรม/	จิตอาสาให้กับหน่วยงาน/	 4.33	 0.71	 มาก
	 สถาบัน/นอกสถาบัน		
14.	ทักทาย	ยิ้มแย้มแจ่มใส	ให้ความเป็นกันเองกับผู้ป่วย/ผู้มารับบริการทุกคน	 4.53	 0.70	 มากที่สุด
15.	แสดงกิริยาท่าทางที่อ่อนน้อม	ให้เกียรติ	ใช้วาจาสุภาพ	กับผู้ป่วย/ผู้มารับบริการทุกคน	 4.52	 0.69	 มากที่สุด
16.	แสดงความเอาใจใส่	ห่วงใย	และให้ก�าลังใจ	ทั้งด้วยการแสดงท่าทาง	และวาจาแก่ผู้ป่วย	/		 4.49	 0.68	 มาก
	 ผู้มารับบริการอย่างทั่วถึง	
17.	สอน	/	ให้ค�าแนะน�า	/	ชี้แนะ	/	ช่วยเหลือ	เมื่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการทุกคนที่ประสบปัญหา	/	 4.40	 0.71	 มาก
	 ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง	

 รวม 4.36 0.71 มาก

	 จากตารางที	่4	พบว่ากลุม่นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศรบัรูว่้าตนเองมพีฤตกิรรมอตัลกัษณ์คณุธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก	( 		=	4.36,	S.D.	=	0.71)	เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	ด้านความซื่อสัตย์	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.38,	S.D.	=	0.68)	ด้านความ

รับผิดชอบ	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.17,	S.D.	=	0.71)	และด้านความมีน�้าใจ	อยู่ในระดับมาก	( 	=	4.42,	S.D.	=	0.69)
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สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้บริหารและอาจารย ์

รบัรูว่้าตนเองมพีฤติกรรมอตัลกัษณ์คุณธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบั

มากทีส่ดุ	โดยเฉพาะด้านความซ่ือสตัย์ทีเ่น้นการปฏบัิตหิน้าท่ีต่อ

ศษิย์ด้วยความยตุธิรรมและเท่าเทยีมมคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบั

มากที่สุด	 ด้านความรับผิดชอบที่เน้นการจัดการเรียนการสอน

อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถอยู่ในระดับมาก							

และด้านความมีน�้าใจที่เน้นการดูแลและพร้อมช่วยเหลือศิษย์

และเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจอยู่ในระดับมาก	พฤติกรรม

อัตลักษณ์คุณธรรมทั้ง	 3	 ประการน้ีนับเป็นคุณธรรมที่มีความ

จ�าเป็นและส�าคัญยิ่งในสถานศึกษาพยาบาลในด้านการบริหาร

องค์กรและการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพและมี

ประสทิธิภาพ	กลา่วคือเมือ่ผูบ้รหิารและอาจารย์ให้ความส�าคญั

และแสดงพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมทั้ง	 3	 ประการน้ี	 ย่อม 

ก่อให้เกดิความพึงพอใจในการปฏบัิติงานท้ังต่อตนเอง	เพือ่นร่วมงาน 

ผู ้ใต้บังคับบัญชาและที่ส�าคัญยิ่งคือต่อนักเรียนพยาบาลซ่ึง 

เป็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร	 อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิผลของสถานศึกษาพยาบาล	 อันเนื่องมาจากผู้บริหาร 

มีการพัฒนาภาวะผู้น�าด้วยการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม5

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของก่อนหน้า6	ที่ศึกษาองค์ประกอบ

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส�าคัญมีทั้งหมด	 11	 ด้าน

ได้แก่	ด้านความเมตตา	กรณุา	ด้านกลัยาณมิตร	ด้านธรรมาภบิาล 

ด้านความยุติธรรม	 ด้านความซื่อสัตย์	 ด้านการบังคับตนเอง							

ด้านความมีเหตุผล	 ด้านการเป็นผู้น�า	 ด้านการปกครอง	 ด้าน

ความมีวินัยและด้านความรับผิดชอบ	และการศึกษาของที่ผ่าน

มายงัพบว่าการปฏตินตามคุณธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ	

เขต	3	พบว่า	ข้าราชการครแูละกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

เห็นว่าการปฏิตนตามคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถาน

ศกึษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณารายด้านพบว่า	

ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการครองงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 รองลง

มาคือคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนและครองตน	 ตาม

ล�าดับ7

	 2.	 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน	

รบัรูว่้าตนเองมพีฤติกรรมอตัลกัษณ์คุณธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก	โดยด้านความซือ่สตัย์ทีเ่น้นการปฏิบติัหน้าทีโ่ดยสจุรติและ

ไม่ใช้ของหลวงในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ

ครอบครวัหรอืพวกพ้องอยูใ่นระดบัมาก	ด้านความรบัผดิชอบที่

เน้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วงอย่างมี

ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานให้ตรงเวลาอยู่ในระดับมาก	 และ

ด้านความมนี�า้ใจท่ีเน้นความเอือ้อาทร	ดูแลเอาใจใส่เพือ่นร่วมงาน 

ผู ้มาขอรับบริการและงานส่วนรวมด้วยความเต็มใจอยู ่ใน 

ระดับมาก	 อาจเนื่องมาจากการที่ผู ้บริหารและอาจารย์ของ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศมีการรับรู้พฤติกรรมอัตลักษณ์

คุณธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด	และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กลุ่ม

บุคลากรสายสนับสนุนมี	 ส่งผลให้บุคคลกลุ ่มนี้มีการรับรู ้

พฤตกิรรมอตัลกัษณ์คณุธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	สอดคล้อง

กบัหลกัการในการเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรมอนัเป็นหลกัการ

พืน้ฐานตามแนวคดิท่ีว่าปกตมินษุย์จะเรยีนรู้เพือ่ให้เกิดคณุธรรม

จรยิธรรมอย่างหลากหลายกว้างขวางทัง้เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ	 อีกทั้ง

แบบอย่างที่ดีสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ได้ดีกว่าการอบรมสั่งสอนหรือการสั่งให้ท�า8

	 3.	 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มนักเรียนพยาบาลทหาร

อากาศรบัรูว่้าตนเองมพีฤตกิรรมอตัลกัษณ์คณุธรรมโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก	โดยด้านความซ่ือสตัย์ทีเ่น้นการประพฤตปิฏบิตัติน

อยูใ่นระเบยีบวนิยัของสถาบนั	ไม่ทจุรติในการสอบอยูใ่นระดบัมาก 

ด้านความรับผิดชอบที่เน้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อย่างเต็มความสามารถอยู่ในระดับมาก	 และด้านความมีน�้าใจ 

ที่เน้นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ	จริงใจ	และช่วยเหลือ

ผู ้ป่วยโดยไม่เลือกช้ัน	 วรรณะ	 เพศและวัย	 มีจิตสาธารณะ 

ช่วยเหลือส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนอยู ่ในระดับมาก 

อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรมทั้ง	 3	 ด้าน	

นักเรียนพยาบาลได้ร่วมกันเป็นผู้ก�าหนดขึ้นมาและพร้อมใจกัน

ปฏิบัติตาม	 อีกทั้งยังได้รับการปลูกฝังจากอาจารย์พฤติกรรม 

อตัลกัษณ์คณุธรรมของนกัเรียนพยาบาลถูกก�าหนดอยูใ่นผลลพัธ์

การเรียนรู้	6	ด้าน	ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาพยาบาลศาสตร์	 โดยคุณธรรมจริยธรรมเป็นผลลัพธ์											

การเรียนรู ้ที่ต ้องการให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวเป็น 

อันดับแรก	 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัย

พยาบาลทหารอากาศ	 หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2555	 ก�าหนด

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ด ้านคุณธรรมจริยธรรม	 ประกอบด้วย 

ความซ่ือสัตย์	 ความรับผิดชอบ	 เสียสละ	 ซึ่งสอดคล้องกับ											

การศึกษาท่ีผ่านมา	 ท่ีพบว่ารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการและสอดแทรก

คุณธรรม	 จริยธรรมในรายวิชาภาคปฏิบัติท�า	 ให้ผู้เรียนเกิด 

การพัฒนา	คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น9,10
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
	 ผลที่ ได ้จากงานวิ จัยพบว ่ากลุ ่มผู ้บริหารและ 

อาจารย ์รับรู ้ ว ่ าตนเองมีพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรม 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 ซึ่งข้อมูลนี้สามารถน�ามาเป็น 

ข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนาพฤติกรรมอัตลักษณ์

คุณธรรม	โดยเน้นให้กลุ่มผู้บริหารและอาจารย์เป็นแบบอย่างที่

ดีในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน

และนักเรียนพยาบาล

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรม	

ของบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเพิ่มเติมนอก

เหนือจากการรับรู้พฤติกรรมของตนเอง	 เช่น	 ตามมุมมองของ

ผู้รบับรกิาร	เพือ่น�าข้อมลูมาสะท้อนความชดัเจนของพฤตกิรรม

อัตลักษณ์คุณธรรมมากขึ้น

	 2.	 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ท�าให้เกิดการคงอยู่ของ

พฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรม	 เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในจัด

โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมอัตลักษณ์

คุณธรรมของสถาบัน
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