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their own business. For this reason, raising the awareness
products such as eggs to be sufficient in the areas both
of entire food supply chain is considerably important
in Nakhon Phanom province and neighboring areas has
because the food supply chain emphasizes the value
been continued for nearly half a century.
of each productive procedure.
The development is to promote the creation of
The egg-laying chicken farm has been found
added value for the agricultural products (egg product,
since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon
and campaigns for marketing promotion) as it can be
Phanom district, Nakhon Phanom province by the
seen from a merchandise slogan for promotion of
chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
culture of raising them by keeping their chickens in open
changed significantly from that of the past, but it has
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
convenient and easy to manage in a tight budget. They
new plans with the well-defined objectives, mission
also use the method of raising egg-laying chickens without
and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have
using highly expensive technology as compared to other
been supervised by certain companies from the private
private sector companies. This is to unite farmers by
sector that sell egg-laying breeds of chickens in order
having a career which begins with raising baby chicks
to maintain the standard of the chicken products.
อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, Lecturer, Srimahasarakham Nursing College
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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pattern 1 and 3
1 – by farmers,
The purpose of this descriptive study was to investigate morality and ethics of nursing students in
rs and consumers
Srimahasarakham Nursing College. A sample was a total of 148 freshmen and sophomore students in the Bachelor
onsumers (4.16%).
of Science in nursing program at Srimahasarakham Nursing College in academic year 2016, who were selected by
mers, compilers,
stratified random sampling. The instrument used was a questionnaire of morality and ethics developed by this author.
nsumers (32.61%)
Content validity was verified by experts and by calculation for the value of index of item-objective congruence (IOC)
nsumption within
which was equal to .91. The reliability coefficient of the questionnaire according to the Cronbach alpha was equal to
mocratic Republic
.90. Data were analyzed using statistics of frequency, percentage, mean, and standard deviation.
aht per day. This
The findings showed that morality and ethics of nursing students at Srimahasarakham Nursing
College as a whole was at high level ( =.29, S.D.=0.50) and each aspect was also at high level. They
included these aspects which all were at high level: 1) self-discipline ( =4.36, S.D.=0.50), 2) honesty ( =4.24,
S.D. =0.55), 3) sacrifice ( =4.05, S.D.=0.57), 4) diligence and patience ( =4.23, S.D.=0.53), 5) generosity
( =4.40, S.D.=0.49) and 6) responsibility ( =4.40, S.D.=0.46). There is expected to be a study on factors affecting
bon Administration
morality and ethics of students in the Bachelor of Science in nursing program at Srimahasarakham Nursing College.
010). The whole
ney and spending
Keywords : Morality and Ethics ; Bachelor of Science in Nursing Program ; Nursing Students
ful to the farmers
ด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาล 122 เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล
business. All the
บทนำ�
สูง 48 เรือ่ งให้ตรวจสอบสถานพยาบาล 32 เรือ่ ง การโฆษณาสถาน
trategic plans for
d in a database as
ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ มีความก้าวหน้า พยาบาล และสถานพยาบาลเถื่อน/หมอเถื่อนอย่างละ 8 เรื่อง
l plan of Nakhon
ทางด้านวัตถุวชิ าการและเทคโนโลยี ทัง้ หลายในทุกๆ ด้าน แต่ขณะ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559) จะเห็นว่าด้านการให้บริการ
เดียวกันก็มีความเสื่อมโทรมทางด้านทรัพยากรกายภาพได้แก่ ของสถานพยาบาลจำ�นวนครั้งในการร้องเรียนมากกว่าด้านอื่นๆ
nt of agricultural
การที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำ�ลาย ใช้อย่างไม่ประหยัด ขาดการ คิดเป็นร้อยละ 37.36 ซึ่งเป็นผลจากบุคลาทางด้านสุขภาพและ
in the areas both
บำ�รุงรักษา และสงวนไว้ ทำ�ให้เกิดปัญหาขาดแคลน และต้อง พยาบาลมีพฤติกรรมและปฏิบัติการพยาบาลไม่เหมาะสม
hboring areas has
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้มุ่งพัฒนาบัณฑิต
แสวงหาจากแหล่งอื่น และความเสื่อมโทรมทางทรัพยากรมนุษย์
tury.
่งมีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรม (สิวลี ศิริไล, 2555) คุณธรรม พยาบาลให้ได้มาตรฐานวิชาชีพโดยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
te the creationซึof
หมายถึ ง สภาพคุ ณ งามความดี ทางความประพฤติ แ ละจิ ต ใจ ได้ก�ำ หนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาทีส่ อดคล้อง
ucts (egg product,
ดีงาม เพื่อประโยชน์แก่ตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐาน กับปณิธานวิทยาลัย “ปัญญาเลิศ เทิดคุณธรรม นำ�คุณภาพ”
tion) as it can ความประพฤติ
be
กศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี และคุณลักษณะบัณฑิตย์ที่พึงประสงค์ คือ มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่น
or promotion มาจากหลั
of
หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรูจ้ กั ไตร่ตรองว่าอะไรควรทำ� ในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ตระหนัก
andard and Safe.’
ไม่ควรทำ� และอาจกล่าวได้วา่ คุณธรรม คือ จริยธรรมทีน่ �ำ มาปฏิบตั ิ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถดำ�รงชีวิตได้อย่าง
system has not
จนเป็นนิสัย (สำ�นักงานราชบัณฑิตสถาน, 2559) หากนักศึกษา เหมาะสมและมีความสุข กำ�หนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
e past, but it has
สำ�หรับนักศึกษา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีวนิ ยั ในตนเอง ด้านความ
efforts based ไม่
onได้ปฏิบัติตามตั้งแต่เริ่มเรียนในชั้นปีที่ 1 จะส่งผลต่อ การสอบ
ไม่ผ่านในการเรียนการสอนภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติงานบนหอ ซื่ อ สั ต ย์ ด้ า นความเสี ย สละ ด้ า นความขยั น อดทน ด้ า นความ
bjectives, mission
ผู้ป่วยไม่ได้การยืดเวลาการสำ�เร็จการศึกษา และเป็นพยาบาล เอื้ อ อาทร และด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ (วิ ท ยาลั ย พยาบาล
cken farms have
ศรีมหาสารคาม, 2559) นอกจากนี้วิทยาลัยมีโครงการ กิจกรรม
ที่ขาดทั้งคุณธรรมจริยธรรมต่อผู้รับบริการทุกระดับ
s from the private
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สรุปผลการดำ�เนินการ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม โครงการที่ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
chickens in order
ในปี 2558 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน จำ�นวน 348 เรื่อง วัฒนธรรมไทย การเข้าร่วมทำ�กิจกรรมกับชุมชน รวมทั้งมีกิจกรรม
hicken products.
ได้แก่การร้องเรียนด้านการให้บริการของสถานพยาบาล 130 เรื่อง จิตอาสา ตลอดจนการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของวิทยาลัย
chicken farm in
Phanom province
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และวิทยาลัยได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นระดับกรม ได้แก่ องค์กร ของสั ง คม เพื่ อ จะได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น เด็ ก ดี 4) ขั้ น ที่ 4
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
คุณธรรม : “คิดดี พูดดี ทำ�ดี ชีวีมีสุข” ปีการศึกษา 2557 และ หลักการทำ�ตามกฎระเบียบสังคม (Law and Order Orientation)
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– by(Social
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มหาสารคาม
เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
�ตามสั
ญญาสัง4คม
Orientation)
เป็นขั้น
Patternในการจั
2 hadด กิ3จ กรรมส่
channels
in
domestic
and
foreign
distribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
ง เสริ ม และปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ที่ เ น้ น ความสำ � คั ญ ของมาตรฐานทางจริ ย ธรรมที่ ค นส่ ว นใหญ่
middlemen,
consumers
channel 2 – by farmers,
compliers,
consumers
ของนักศึretailers
กษา ให้คand
งความเป็
นวิทยาลัย(39.83%),
คุณธรรมตลอดไป
ในสังคมยอมรั
บว่าเป็นretailers
สิ่งที่ถูกต้อand
งสมควรปฏิ
บัติตาม(32.61%)
โดยพิจารณา
and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total
amount
of
yielded
eggs
for
consumption
within
ถึงประโยชน์และสิทธิซึ่งกันและกัน ในขั้นนี้สิ่ง ถูก-ผิด จะขึ
้นอยู่กับ
NakhonวัตPhanom
province
and
neighboring
provinces
including
those
exported
to
Lao
People’s
Democratic
Republic
ถุประสงค์การวิจัย
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Channels
/ Consumers
กรอบแนวคิดการวิจัย
คงเส้นคงวา เป็นหลักการเพื่อมนุษยธรรม เพื่อความเสมอภาค
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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ได้แก่แบบสอบถามคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
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จริยธรรมของนักศึกษาทีส่ อดคล้องกับปณิธานวิทยาลัย “ปัญญาเลิศ
onsumers (4.16%).
เทิดคุณธรรม นำ�คุณภาพ” เทิดคุณธรรม คือ การทำ�ความดี
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(วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, 2559) แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำ�นวน 1 ข้อ
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tury.
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te the creation of
ความเที่ยงตรง (Validity) หาค่า IOC (Index of Item
ucts (egg product,
Congruence) จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน เลือกข้อคำ�ถาม
tion) as it can Objective
be
ที่มีค่า 0.50–1.00 ได้ 40 ข้อ จาก 50 ข้อค่า IOC ทั้งฉบับเท่ากับ
or promotion of
.91 ความเชื่อมั่น (Reliability) หาค่า Cronbach’s Alpha ได้ค่า
andard and Safe.’
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90
system has not
e past, but it has
การเก็บรวบรวมข้อมูล
efforts based on
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผ่ า นการพิ จ ารณารั บ รองและอนุ มั ติ
bjectives, mission
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล
cken farms have
ศรีมหาสารคาม โดยผูว้ จิ ยั เป็นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลเอง ในวันที่ 7-11
s from the private
พฤศจิกายน 2559 ในชัว่ โมงทีไ่ ม่มกี ารเรียนการสอน โดยผูว้ จิ ยั ชีแ้ จง
chickens in order
วัตถุประสงค์การวิจัยและให้กลุ่มตัวอย่างเซ็นยินยอมเข้าร่วมวิจัย
hicken products.
ด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี สิ ท ธิ ป ฏิ เ สธในการเข้ า ร่ ว มวิ จั ย
chicken farm in
Phanom province
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จากนั้นผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทำ�แบบสอบถาม
ใช้เวลาประมาณ 15–20 นาที ผู้วิจัยเป็นผู้รวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยตนเองภายหลังกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จทันที
ได้แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์คนื จำ�นวนทัง้ สิน้ 148 ชุด คิดเป็นร้อยละ
100
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไป ใช้การแจกแจงความถี่ และร้อยละ
2. ศึ ก ษาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษา วิท ยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย พยาบาล
ศรีมหาสารคาม ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของนั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย พยาบาล
ศรีมหาสารคาม จำ�นวนมากที่สุดชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 30.40
รองลงคือ ชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 27.70 และจำ�นวนน้อยที่สุด
คือ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 20.95 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำ � นวนและร้ อ ยละกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของนั ก ศึ ก ษา
		 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ชั้นปี

กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ

1

41

27.70

2

31

20.95

3

31

20.95

4

45

30.40

รวม

148

100

2. การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก ( =4.29, S.D.=0.50) และเมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความเอื้ออาทร และด้านความรับผิดชอบ
อยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D.=0.49, =4.40, S.D.=0.46)
รองลงมาคือด้านความมีวินัยในตนเอง อยู่ในระดับมาก ( =4.36,
S.D.=0.50) และค่าเฉลีย่ ต่�ำ สุด คือ ด้านความเสียสละ อยูใ่ นระดับมาก
( =4.05, S.D.=0.57) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรม เคารพรุน่ พี่ การเข้าแถวรับประทานอาหาร เป็นต้นจึงทำ�ให้วทิ ยาลัย
The resultsของนั
of study
revealed that egg distributing channels
comprised 4 channels in pattern 1 and 3
กศึกษา
พยาบาลศรีมหาสารคามได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นระดับกรม
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic
ได้แก่ distributions
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