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บทคัดย่อภาษาไทย 

59264304 : วธิีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคญั : การประเมินความต้องการจำเป็น, การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล 

นางสาว จิราพร สุวรรณสารคุณ: การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 

 
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย

ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 2) วิเคราะห์สาเหตุความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 3) เสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2562  จำนวน 363 คน  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ประเด็นสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ ความถี่ ร้อยละ การทดสอบค่าที และค่าดัชนีความสำคัญ
ของลำดับความต้องการจำเป็น และวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

            ผลการวิจัยพบว่า 1.ผลการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล พบว่า สภาพที่เป็นอยู่กับสภาพที่คาดหวัง รวมทุกด้านมีค่าเท่ากับ .34  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านความรู้มีค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นสูงที่สุดเป็นลำดับแรกมีค่า .36 รองลงมาเป็นด้าน
ทักษะมีค่า .35 และด้านเจตคติ มีค่า.30 ตามลำดับ 2. ผลการวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล จำแนกแต่ละด้านดังนี้ ด้านความรู้พบว่า ผู้เรียนไม่สามารถจดจำสิ่งที่
เรียนได้ ขาดความเชื่อมโยงในการนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางการพยาบาล  ผู้สอนไม่ได้จบทางด้านสายการศึกษาและการ
วิจัยโดยตรง กระบวนการเรียนการสอน ไม่เข้ากับบริบทของนักศึกษา วิธีการสอนไม่หลากหลาย ความถี่ในการเข้าใช้บริการ
และสถิติการสืบค้นฐานข้อมูลน้อย ด้านทักษะมีการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ใช้ทักษะเดิมในการสอน จัดกลุ่มจำนวนนักศึกษา
ปริมาณมาก ผู้สอนและนักศึกษามีสัดส่วนต่างกัน มีการกำหนดเวลาจำกดัในการทำงานวจิัย ด้านเจตคติไม่สอดคล้องกับความ
สนใจ  ไม่มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษา 3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาลจำแนกแต่ละด้านดังนี้ ด้านความรู้พบว่าผู้เรียน ควรมีการทบทวนทฤษฎีทางการพยาบาล โดยนำความรู้ทางทฤษฎี
การพยาบาลรวมถึงผลงานวิจัยเพื่อไปสู่การปฏิบัติ ผู้สอน ควรมีการอบรมพัฒนาตนเองด้านเกี่ยวกับการวิจัย การสอนและกล
ยุทธ์การจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน  ควรมีจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีการประเมินผล กระบวนการ
บริหารการศึกษา ควรมีการจัดทำแผนกำหนดมาตรฐานให้ชัดเจน มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จัดทำเอกสารชุด
การเรียนรู้ เอกสารการเรียนการสอน สื่อออนไลน์ ฐานข้อมูลในการสืบค้น พร้อมทั้งจัดอัตราผู้เรียนและผู้สอนให้เหมาะสม 
ด้านทักษะ ผู้เรียน ควรมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้ปฏิบัติโดยทั่วถึง มีการใช้กระบวนการวิจัยทางการ
พยาบาลองค์รวม มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่อง ผู้สอน  ควรมีการอบรมเฉพาะด้านเกี่ยวกับ
การวิจัยทางการพยาบาล  และเทคนิคด้านการเรียนการสอนพร้อมกลยุทธที่หลากหลาย  กระบวนการเรียนการสอนควรให้
การจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มเป็นงานคู่หรืองานเดี่ยว  มีการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย ใช้งานได้ง่าย สะดวก  มี
ผู้ให้คำปรึกษา ด้านเจตคติผู้เรียนสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง  สถานศึกษาสร้างแรงผลักดันและแรงจูงใจให้
นักศึกษาเห็นประโยชน์ในงานวิจัย เสริมแรงในการทำงานวิจัยพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนในการเสนอผลงานสู่ระดับชาติ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59264304 : Major (EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY) 
Keyword : Needs Assessment, Needs Development Nursing Research 

MISS JIRAPORN SUVANSARAKUN : NEEDS  ASSESSMENT  FOR THE 
DEVELOPMENT OF NURSING RESEARCH COMPETENCIES OF NURSING STUDENTS THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 

This study aimed to 1) To assess the need for nursing research competency development of nursing 
students, 2) To analyze the causal and need for nursing students' research competency development, and 3) To 
propose guidelines in the Development of Nursing Research Competencies of Nursing Students. The sample group 
was 4 the year nursing students, Boromarajonani College of Nursing, Academic Year 2019, totaling 363 persons. The 
research instruments were questionnaires, group discussion issues, Statistics used, frequency, percentage, t-test. 
And the priority index value of the required order of needs and qualitatively analyzed using content analysis. 

Results: 1. The results of the assessment of the needs needed to develop nursing research competency 
of nursing students found that the status quo was with the expected condition. The total of all aspects was equal 
to .34. When considering each side, it was found that The knowledge aspect had the highest priority index of 
necessity at .36, followed by skills at .35, and attitude at .30, respectively. 2. Analysis of the causes needed to 
improve the nursing research performance of nursing students. Each aspect is classified as follows: Knowledge has 
shown that learners cannot remember what they learned. Lack of connection in bringing knowledge about nursing 
theory. The instructor does not graduate directly in education and research. Teaching Process It doesn't fit the 
student context. Low access frequency and database query statistics. The skills are divided into sections. Use the 
same skills to teach. Group large numbers of students Instructors and students have different proportions. Limited 
time is set for research work.  There is no morale for students. 3. Guidelines for improving nursing research 
performance of nursing students are classified in each area as follows: The knowledge found that the learner should 
review the nursing theory. It brings theoretical knowledge of nursing as well as research to practice. Instructors 
should have self-improvement training in research. Teaching and learning management strategies, the teaching 
process should be organized in a modern way and evaluated. The educational management process should be 
clearly formulated. Short-term training courses have been developed. Document learning kits, instructional 
materials Online Media A database of queries and appropriate rates for learners and instructors. In the skills of 
learners, learning should be managed so that nursing students can practice thoroughly. There are experts, 
consultations, and continuous monitoring. Instructors should have specific training on nursing research and teaching 
techniques with a variety of strategies. The teaching process should provide grouped teaching arrangements as a 
double or single job. Modern teaching materials are provided. Easy to use. There are consultants on attitudes, 
learners to raise awareness of self-esteem. Schools provide momentum and motivation for students to see the 
benefits of research. Strengthen research work and promote support in submissions to the national level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีจากความเมตตา ความกรุณาดูแลเอาใจใส่ ติดตาม ให้
คำแนะนำและคำปรึกษา ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขข้อบกพร่อง และช่วยเหลือในทุกๆ
ด้าน จากรองศาสตราจารย ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สรัญญา  จันทร์ชูสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวรี 
ญาณปรีชาเศรษฐ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และผูชวยศาสตราจารย ดร.พินดา วราสุนันท ์ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
ที่กรุณาให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.พิทักษ์    สุพรรโณภาพ อาจารย์ ดร.มนัสนันท์ น้ำสมบูรณ์ 
อาจารย์กมลรัตน์    หนูสวี ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย  นักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและ  ดร.พัชรินทร์   
สมบูรณ์ ดร.เยาวลักษณ์   มีบุญมาก ดร.นาตยา  ปริกัมศีล ดร.สมหญิง ลมูลพักตร์ ดร.บรรณฑวรรณ 
หิรัญเคราะห์  อาจารย์อ้อมใจ   ผลกายา อาจารย์ลักษณา   บุญมี ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า
ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ที่ผู้วิจัยได้
นำมาศึกษาและอ้างอิงในการทำวิจัยให้วิทยานิพนธ์สมบูรณ์และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สมหญิง ลมูลพักตร์ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าให้ความรู้และคอย
ชี้แนะแนวทางในการทำวิจัยครั้งนี ้และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลโพธารามทุกท่านที่
ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นกำลังใจในการศึกษาตลอดมา ขอขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ สาขาวิธีวิทยาการ
วิจัยทางการศึกษาทุกคนที่คอยดูแลและเป็นกำลังใจเสมอมา 

สุดท้ายนี้ ผู ้วิจัยขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณบิดา  มารดา และญาติพี ่น้อง ทุกคนใน
ครอบครัว ที่เป็นกำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ให้ผู้วิจัยมีความเพียรพยายามในการศึกษาจน
สำเร็จการศึกษา หากคุณค่าและประโยชน์อันใดที่เกิดจากการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับ
ทุกท่านที่กล่าวมา 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 

ปัจจุบันวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีบุคลากรในระบบสาธารณสุขจำนวนมากที่สุด มี
บทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลทั้งระยะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน 
และโรคเรื ้อรัง รวมทั้งการฟื ้นฟูสภาพ (สภาการพยาบาล, 2552) ซึ ่งในวิชาชีพพยาบาลต้องมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์กล่าว
ไว้ว่า 1) มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลการผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาล  2) สามารถปฏิบัติการพยาบาลองค์รวมเน้น
ความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกช่วงชีวิตทุกภาวะสุขภาพ  ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลการผดุงครรภ์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 4) คิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 5) มีความรู้และสมรรถนะด้านดิจิทัลในการศึกษาค้นคว้า การปฏิบัติงาน การสื่อสาร 
และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 6) สามารถใช้กระบวนการวิจัยและกระบวนการสร้างนวัตกรรมในการ
แก้ไขปัญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพ 7) แสดงภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการในการ
ทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ สหวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง  8) มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์มีความรับผิดชอบ และมีความเอื้ออาทร 9) สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสนใจใฝ่รู้
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 10) สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้สถิติอย่างเหมาะสม
ในวิชาชีพ 11) แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ และ
สิทธิของพยาบาล 12) เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ  ภูมิภาค  และประชาคมโลก 13) สมรรถนะทางวัฒนธรรม สามารถ
ปฏิบัติงานในสภาพการณ์ของความแตกต่างทางวัฒนธรรม (มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์, 2560) การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่จะสามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างปลอดภัย ตามขอบเขตของวิชาชีพ   นอกจากนั้นต้องเป็นผู้ที ่มีความ
รับผิดชอบและเป็นผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลที่
เกี่ยวกับความสามารถใช้กระบวนการวิจัยและกระบวนการสร้างนวัตกรรม ในการแก้ไขปัญหาทางการ
พยาบาลและทางสุขภาพ ด้านวิชาการและการวิจัย (Scholarly Activities) นักศึกษาพยาบาล
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จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการทำวิจัย เพื่อให้ได้งาน  มีการริเริ่มค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ 
มีความใฝ่รู้ มีทักษะ แสวงหาความรู้ พัฒนาบทบาทของตนด้านวิชาการและวิจัยด้วยการทำวิจัย 
จัดทำผลงานทางวิชาการ สอนและเผยแพร่ความรู้สู่สังคมได้ (เลิศฤทธิ์  วุฒิตันติพงษ์, 2557) 

การวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เป็น
อย่างดี ทั้งการนำกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หัวใจสำคัญของการปฏิรูป
การศึกษา เมื่อพิจารณาถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นั้นจะพบว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นบุคลากร
วิชาชีพ  ซึ่งทำหน้าที่การจะเป็นวิชาชีพได้นั้น จะต้องมีองค์ความรู้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องเข้า
รับการศึกษาฝึกอบรมให้มีความรู้ในศาสตร์เฉพาะของวิชาชีพนั้น ๆ   มีมาตรฐานการปฏิบัติเป็นการ
เฉพาะสำหรับวิชาชีพโดยมีองค์ความรู้เป็นพื้นฐาน มีจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติในบทบาทที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรฐานการศึกษาและการปฏิบัติสำหรับวิชาชีพที่ถูก
กำหนดโดยองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ (สมจิต หนุเจริญกุล, 2544)การพยาบาลเป็นการกระทำต่อมนุษย์ที่
เกี ่ยวข้องกับการดูแลและช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วยรวมถึงการฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค และการ
ส่งเสริมสุขภาพ ช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรคโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะ การ
พยาบาล (พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์, 2540) วิชาชีพพยาบาลจึงเป็นวิชาชีพที่
ต้องมีองค์ความรู้เฉพาะ ซึ่งต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์รวมถึงศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำ
ความรู้มาปฏิบัติการพยาบาลได้ถูกต้องภายใต้มาตรฐานและขอบเขตของวิชาชีพ โดยมีสภาการ
พยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพ  การพยาบาลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏิบัติได้
ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสภาการพยาบาล  โดยมีสภาการพยาบาลเป็น
องค์กรวิชาชีพการพยาบาลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สภาการพยาบาลจึงได้กำหนดสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพทั่วไป
ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีว่าเป็นความรู้ ทักษะและเจตคติ ของพยาบาลวิชาชีพที่
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่จะสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างปลอดภัย ตามขอบเขต
ของวิชาชีพ นอกจากนี ้จะต้องเป็นผู ้ที ่มีความรับผิดชอบและเป็นผู ้ร ่วมงานที ่มีประสิทธิภาพ               
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื ่องรวมทั ้งเป็นสมาชิกที ่ดีของสังคม         
(สภาการพยาบาล, 2553) 

การศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู ้ทางการพยาบาลเป็นหนึ ่งในภารกิจหลักของแผน
ยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลที่พยาบาลตลอดจนหน่วยงานบริการพยาบาลจะต้องนำมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาบริการพยาบาลอย่างเหมาะสม (วิไลพรรณ  สมบุญตนนท์ , 2552)อันจะส่งผลให้
ผู้รับบริการและสังคมโดยรวมได้รับการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพรวมทั้งได้ รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 
และมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ฉบับที่2) สภาการ
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พยาบาลได้กำหนดสมรรถนะด้านวิชาการและวิจัยเป็นสมรรถนะหนึ่งที่สำคัญของพยาบาลวิชาชีพ              
(ศิริพร ขัมภลิขิต, 2556)ซึ่งการวิจัยทางการพยาบาลเป็นแนวทางที่สำคัญอย่างยิ่งในการได้ซึ่งความรู้
ใหม่ องค์ความรู้ที่ได้จากการผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการ
เป็นความรู้ที่ผ่านกระบวนการสืบสวนอย่างมีเหตุผลตามหลักทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) 
ถือได้ว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2548)ร่วมกับวิชา
วิจัยทางการพยาบาลเป็นวิชาสำคัญที่ส่งเสริมให้บัณฑิตพยาบาลมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนางานโดยใช้กระบวนการวิจัย วัตถุประสงค์ของวิชาจะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถเขียนโครงร่างการวิจัยและทำการวิจัยขั้นพื้นฐานได้โดย
คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย (สถาบันพระบรมราชชนก, 2545)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ทั้งการ
บรรยาย อภิปราย มอบหมายให้นักศึกษาทำกิจกรรมและลงมือทำวิจัยจริงตามกระบวนการวิจัยที่ได้
เรียนมา  จะสามารถเข้าใจและเรียนรู้กระบวนการวิจัยทั้งหมดจนนำไปสู่การลงมือทำวิจัยจริงได้ด้วย
ตนเอง โดยเป็นการเรียนรู้จากการวิจัย และเป็นการสร้างนักวิจัย ซึ่งจะได้บุคคลที่มีลักษณะที่สำคัญ
คือ เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นผู้ที่ทำงานได้อย่างอิสระ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำความเข้าใจใน
ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ เป็นผู้ที ่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจ ารณญาณ และมี
ความสามารถในการจัดการกับข้อมูลที่มีมากมายหลายรูปแบบ (ไพศาล สุวรรณน้อย, 2549) 

อย่างไรก็ตามจากการปฏิรูปการศึกษาและการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. 2542 ทำให้การวิจัยทางการพยาบาลได้รับความสนใจและเห็นความสำคัญเพิ่มมากขึ้นจนถึง
ปัจจุบันและถึงแม้ว่าจะมีการปฏิรูปการศึกษามานาน แต่ก็ยังพบว่าการวิจัยทางการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาลยังมีปัญหาอยู่มาก  ไม่ว่าจะเป็นการที่นักศึกษาพยาบาลไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะ และ
เจตคติที่ดีในการทำวิจัย เนื่องจากไม่มีเวลา ภาระงานมาก ไม่เห็นคุณค่าประโยชน์ของการวิจัยทำวิจัย 
การวิจัยของนักศึกษาพยาบาลใช้เวลาในการดำเนินงานนานมากทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทัน
เหตุการณ์ ความรู ้ของนักศึกษาพยาบาลที่ร ับจากการเรียนการสอนอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้   
นักศึกษาพยาบาลสามารถทำวิจัยได้ ขาดการติดตามให้ข้อเสนอแนะและตรวจผลงานการวิจัยและมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัยน้อย และจากการศึกษาปัญหาของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก พบว่า ปัญหาของนักเรียนพยาบาลสามารถจำแนกออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 1) ปัญหาทางด้าน
การเรียน นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1 มีปัญหาในการทบทวนความรู้และการเตรียมสอบแต่ละรายวิชา
มากที่สุด นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และ 3 มีปัญหาได้เกรดเฉลี่ยรวมต่ำกว่าที่ตั ้งใจไว้มากที่สุด       
ชั้นปีที่ 4 มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานวิจัย มากที่สุด  (อาระวี ทับทิม, 2554)จะเห็นได้ว่าปัญหาต่าง ๆ 
ที ่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที ่นำไปสู ่การวิจัยของนักศึกษาพยาบาลที ่ไม่ถ ูกต้องมีความ
คลาดเคลื่อนจากวิธีการนักศึกษาพยาบาลควรจะปฏิบัติจริงจะส่งผลต่อคุณภาพของงานวิจัยที่จะ
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นำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการที่จะพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้สามารถทำ
การวิจัยได้อย่างถูกต้องขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญอย่างมากและเป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนเพื่อ การ
พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจ ัยทางการพยาบาล อันได้แก่ การประเมินความต้องการจำเป็น                  
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2558)  

กระบวนการการประเมินความต้องการจำเป็น (Needs Assessment) จัดทำเพื ่อการ
ประเมินความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นจริง (What Is ) กับสภาพที่ควรจะเป็น (What Should Be) 
เพื่อระบุสิ่งที่ต้องการให้เป็นว่ามีลักษณะแบบใด จากนั้นนำผลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์และสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจริงว่าควรจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรบ้าง การประเมินความต้องการจำเป็นทำให้ได้ข้อมูลที่
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ จัดการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นปลายทาง การ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมินความต้องการจำเป็นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์
และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบวก จากนิยามดังกล่าว “วิธีการประเมินความต้องการจำเป็นแบบ
สมบูรณ์” ประกอบด้วย 3 ข ั ้นตอนสำคัญ ได ้แก ่  การระบ ุความต ้องการจำเป ็น ( Needs 
Identification) การวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจำเป็น (Needs Analysis) และการกำหนดแนว
ทางแก้ไข (Needs Solution Selection) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550)ดังนั ้นในการพัฒนานักศึกษา
พยาบาลให้สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้จากการ
ประเมินความต้องการจำเป็นเสียก่อน เพราะถ้าเกิดการตัดสินใจผิดพลาดย่อมหมายถึงการสูญเสียทั้ง
ในด้านงบประมาณ เวลา และยังส่งผลกระทบไปยังผู้เรียนอีกด้วย   ซึ่งผลการวิจัยนี้จะทำให้ ทราบ
ระดับความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
พร้อมทั้งการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ เพื่อทราบสาเหตุของความต้องการจำเป็น
สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  รวมถึงแนวทางหรือกลยุทธ์ที่จะเป็น
การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลต่อไป  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล เกี่ยวกับการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์        
ในการพัฒนาด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปสู่
การแก้ไขและพัฒนาด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  ได้อย่างสอดคล้องกับ        
สภาพบริบทตามความต้องการจำเป็นอย่างแท้จริง 
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คำถามของการวิจัย 

1. นักศึกษาพยาบาลมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลอะไรบ้าง 

2. สาเหตุใดที่ทำให้นักศึกษาพยาบาลมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัยทางการพยาบาล 

3. แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลเป็น
อย่างไร 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาล   

2. เพื ่อวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย             
ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 

3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาล  

ขอบเขตการวิจัย 

การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการการสนทนากลุ่ม  

1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจำเป็นแบบ
สมบูรณ์เกี ่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจ ัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  
ประกอบด้วย 

1.1  การระบุความต้องการจำเป็นด้วยการจัดลำดับความสำคัญโดยใช้แบบสอบถามที่มี
รูปแบบการตอบสนองคู ่(Dual-Response Format)  

1.2 การวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจำเป็นด้วยการวิเคราะห์ และการกำหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหาความต้องการจำเป็นด้วยเทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

2.  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
2.1 ประชากร (Population) คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี จำนวน 30 แห่ง ที่ผ่านการเรียนรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล ในปีการศึกษา 2562 
จำนวน 3,775  คน  
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2.2 กลุ ่มตัวอย่าง (Sample) ที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์         
ชั้นปีที่ 4  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จำนวน 30 แห่ง ที่ผ่านการเรียนรายวิชาวิจัยทางการ
พยาบาล ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 363 คน โดยใช้การสุ่มแบบ 2 ขั้นตอน (two-stage random 
sampling) ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยแบ่งเขตภูมิภาคออกเป็น 5ภูมิภาค ได้แก่ภาคเหนือ ภาคกลาง 1    
ภาคกลาง 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยสุ่มมา 2 ภูมิภาค  สุ่มภาคละ 2 สถาบัน เพื่อให้
ได้จำนวนนักศึกษาพยาบาลตามที่ได้คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยเลือกอย่างเจาะจงเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสถาบันทั้งหมดที่
สุ่มได้ จำนวน 363 คน  

2.3 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 7 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการการพัฒนาสมรรถนะ   
ด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล หมายถึง คุณลักษณะด้านความรู้ ทักษะ เจตคติใน
การวิจัยที ่นักศึกษาพยาบาลจำเป็นต้องมีเพื ่อให้สามารถพัฒนาวิชาชีพพยาบาลด้านการวิจัย              
ที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามสภาพความเป็นจริง ตามกระบวนการและสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ได้ 

ความต้องการจำเป็นสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล หมายถึง ความแตกต่างระหว่าง
สภาพที่เป็นอยู่กับสภาพที่ควรจะเป็นตามสมรรถนะด้านการวิจัยในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติใน
การวิจัยที่นักศึกษาพยาบาลต้องมี  เพื่อให้สามารถพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ หมายถึง การประเมินความต้องการจำเป็นที่
ให้ข้อมูลครบถ้วน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การระบุความต้องการจำเป็น การวิเคราะห์สาเหตุ
ความต้องการจำเป็น และการกำหนดแนวทางแก้ไข 

สาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล หมายถึงสาเหตุที่นำไปสู่การเกิด
ความต้องการจำเป็นต่อสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 

แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการ
พัฒนานักศึกษาพยาบาลด้านการวิจัยทางการพยาบาลในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติในการวิจัย
ทางการพยาบาล 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งเป็นจะประโยชน์ต่อสถาบันในการผลิตนักศึกษา
พยาบาล ทั้งในส่วนของตัวนักศึกษาพยาบาล อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศ ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยใน
นักศึกษาพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ในด้านวิจัยทางการพยาบาล และช่วยให้
นักศึกษาพยาบาลสามารถนำความรู้และความสามารถในการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาลไปพัฒนาได้ 

2. ได้สารสนเทศเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาความสามารถ
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาพยาบาลในการ
เตรียมความพร้อมของตนเองทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติในด้านสมรรถนะการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล รวมถึงสารสนเทศดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยเฉพาะสถาบันผลิตนักศึกษาพยาบาลในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาพยาบาลเพื่อป้องกัน
สาเหตุที่จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  

3. ได้สารสนเทศเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการวางนโยบายหรือมาตรการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ของสถาบันในการผลิตพยาบาล 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย

ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือ  เอกสาร และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการวิจัย ผู้วิจัยแบ่งการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องออกเป็น 4 ตอน โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล 

1.1 ความหมายของการวิจัย 

1.2  ความหมายของการวิจัยทางการพยาบาล 

1.3  ความสำคัญของการวิจัยทางการพยาบาล 

1.4  ขอบเขตของการวิจัยทางการพยาบาล 

1.5  ความสำคัญของการวิจัยต่อวิชาชีพการพยาบาล 

1.6  ชนิดของการวิจัย   

ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสมรรถนะ 

2.1  ความเป็นมาของสมรรถนะ 

2.2  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 

2.3  องค์ประกอบของสมรรถนะ 

2.4  รูปแบบของสมรรถนะ 

2.5  วิธีการศึกษาสมรรถนะ  

ตอนที่ 3 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสมรรถนะนักวิจัย  

3.1  ความหมายของสมรรถนะนักวิจัย 

3.2  องค์ประกอบของสมรรถนะการวิจัย 

3.3  สมรรถนะด้านการวิจัยของวิชาชีพพยาบาล 

3.4  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล 

3.5  แนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล  

3.6  ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำวิจัย 
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3.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านการวิจัย 

ตอนที่ 4 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจำเป็น  

4.1  ความหมายของความต้องการจำเป็น 

4.2  ความหมายของการประเมินความต้องการจำเป็น   

4.3  ความสําคัญของการประเมินความต้องการจําเป็น 

4.4  ขั้นตอนในการประเมินความต้องการจําเป็น 

4.5  กิจกรรมขั้นตอนการวิจัยประเมินความต้องการจําเป็น 

4.6  เทคนิคการประเมินความต้องการจําเป็น 

4.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความต้องการจําเป็น 

ตอนที่ 1 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับวิจัยทางการพยาบาล 

ความหมายของการวิจัย 

การวิจัย (Research) การวิจัยตรงกับภาษาอังกฤษว่า Research ซึ่งถ้าจะพิจารณาตาม    

รากศัพท์จะพบว่า Re หมายถึงการกระทำซ้ำหรือการทำใหม่อีกครั ้งหนึ่ง และ Search หมายถึง    

การค้นคว้าอย่างระมัดระวัง  ดังนั้นการวิจัยจึงเป็นการค้นคว้าหาความจริงโดยการกระทำซ้ำหรือทำ

ใหม่หลายครั้งเพื่อแน่ใจว่าจะได้ความรู้ใหม่ที่ถูกต้อง ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายหรือนิยามคำว่า

การวิจัยไว้ดังนี ้

อนันต์ ศรีโสภา (2527) การวิจัย หมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้จากปัญหา        

ที่ชัดเจนอย่างมีระบบ โดยมีการทดสอบสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล  ซึ่ง

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในเรื่องนั้น ๆ เพื่อนำไปพยากรณ์หรือสังเกตการเปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุม     

สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คงที่  

วิจิตร ศรีสุพรรณ (2528)การวิจัย หมายถึง การค้นหาคำตอบของคำถาม ข้อสงสัย หรือ

ปัญหา ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  โดยมีกระบวนการดำเนินไปอย่างมีระบบ  ซึ่ง อาจได้มาจาก     

การสังเกต สอบถาม หรือทดลอง  มีการวิเคราะห์   ตีความหมายข้อมูล  เพื่อให้ได้คำตอบที่เช่ือถือได้  

ยุวดี  ฦๅชา และคณะ (2540)การวิจัย หมายถึง การค้นคว้าเพื่อหาข้อเท็จจริง หรือความรู้

ใหม่  เพื่อนำไปต้ังกฎหรือทฤษฎี หรือหาแนวทางในการปฏิบัติโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
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บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2540 ) การวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง

หรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างมีระบบ ระเบียบ และมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน เพื่อให้ได้ความรู้    

ที่เชื่อถือได้  

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2543)การวิจัย หมายถึง การแสวงหาความรู้ความจริงด้วยวิธีการที่มีระบบ

มีความเชื่อถือได้โดยอาศัยระเบียบวิธีการวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ที่เป็นคำตอบปัญหาตาม

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548)การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้า

วิเคราะห์หรือทดลองอย่างมีระบบโดยอาศัยอุปกรณ์หรือวิธีการเพื่อให้พบข้อเท็จจริงหรือหลักการไป

ใช้ในการตั้งกฎทฤษฎีหรือแนวทางในการปฏิบัต ิ

Best (1977)การวิจัย หมายถึง การสังเคราะห์และการบันทึกสิ่งที่ได้จากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลภายใต้การควบคุมในลักษณะที ่เป ็นระบบระเบียบและตรงไปตรงมาสามารถนำไปสู่               

การสร้างเกณฑ์ทั่วไป สร้างหลักการและทฤษฎีที่ก่อให้เกิดการพยากรณ์และการควบคุมเหตุการณ์ที่

หลากหลายซึ่งอาจเป็นผลที่เกิดมาเป็นสาเหตุของกิจการเฉพาะอย่างใดก็ได้  

Kerlinger(1986)  การวิจ ัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอย่างมีว ิจารณญาณเกี ่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของเหตุการณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้วิธีการอย่างเป็นระบบมี

การควบคุมและเป็นเชิงประจักษ์ 

Burns & Grove (2005) การวิจัย หมายถึง การค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อทดสอบความรู้ที่

มีอยู่หรือเพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ 

สรุปได้ว่า การวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นหาความรู้ความจริงด้วยวิธีการที่มีระบบ โดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงหรือความรู้ใหม่ที่เชื่อถือได ้ 

ความหมายของการวิจัยทางการพยาบาล 

การพยาบาลเป็นวิชาชีพสาขาวิชาหนึ่งที่มีองค์ความรู้ของตนเอง พยาบาลจึงต้องมีการทำวิจัย

เพื่อการค้นหาความรู้สำหรับการปฏิบัติการพยาบาลและพัฒนาศาสตร์และวิชาชีพการพยาบาล        

ให้เจริญก้าวหน้าสำหรับความหมายของการวิจัยทางการพยาบาลได้มีผู ้ให้ความหมายหรือนิยาม      

คำว่าการวิจัยทางการพยาบาลไว ้ดังนี ้

วิจิตร ศรีสุพรรณ (2528) การวิจัยทางการพยาบาล  หมายถึง เป็นการวิจัยสาขาหนึ่ง โดย

ศึกษาในศาสตร์ของพยาบาลและกระทำโดยพยาบาล  การวิจัยตามแนวกว้างและลึกในขอบเขตของ
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การพยาบาล ส่วนที่เป็นอิสระ (Independent)  และส่วนที่ต้องอาศัยการปฏิบัติจากแผนการรักษา

ของแพทย์ (Dependent)   ทั ้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล       

การฟื้นฟูสภาพ และการเตรียมหรือฝึกอบรมพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล  

ศิริพร ขัมภาลิขิต (2535) การวิจัยทางการพยาบาล หมายถึง การศึกษาเพื ่อแสวงหา

ข้อเท็จจริงหรือหาความรู้ใหม่ทางการพยาบาล เพื่อนำไปตั้งกฏและทฤษฏี และเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย วิจัยทางการพยาบาลมีขอบเขตทางด้านการปฏิบัติการพยาบาล  การบริหาร

การพยาบาลและการศึกษาพยาบาล  วิจัยด้านการปฏิบัติการพยาบาลมีความสำคัญในการพัฒนา

ศาสตร์ทางการพยาบาลและการแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล วิจัยด้านการบริหาร         

การพยาบาลมีความสำคัญในการแก้ปัญหา และพัฒนาการบริหารการพยาบาลให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

รวมทั้งการควบคุมคุณภาพปฏิบัติการพยาบาลให้ได้มาตรฐานโดยสม่ำเสมอ  วิจัยด้านการศึกษา

พยาบาลจะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาให้ได้บัณฑิตมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์   

เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัยและคณะ (2539) การวิจัยทางการพยาบาล หมายถึง การศึกษาเพื่อ

แสวงหาข้อเท็จจริงหรือความรู้ใหม่ทางการพยาบาล เพื่อนำไปตั้งกฎ ทฤษฎี และเพื่อหาแนวทาง

ปฏิบัติโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย  

บุญใจ   ศรีสถิตย์นรากูร (2550) การวิจัยทางการพยาบาล หมายถึง การค้นคว้าหาคำตอบที่

เป็นข้อสงสัยหรือเป็นประเด็นปัญหาทางการพยาบาลโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อองค์

ความรู้ใหม่มีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล  

รวมทั้งพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Practice) การบริหารการพยาบาล 

(Nursing Administration)  และการศึกษาพยาบาล (Nursing Education) 

 Polit & Hungler (2001) การวิจัยทางการพยาบาล หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

ระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เป็นประเด็นสำคัญของวิชาชีพการพยาบาล  

สรุปได้ว่า  การวิจัยทางการพยาบาล หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้

ความรู้หรือข้อเท็จริงใหม่ที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการพยาบาล  ด้านการส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการเตรียมหรือฝึกอบรมพยาบาล

หรือเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องกับการพยาบาล เพื ่อนำไปตั ้งกฎ ทฤษฎีและเพื ่อหาแนวทางปฏิบัติ          

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งอาจเป็นองค์ความรู้ทางด้านการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล  

และการบริหารการพยาบาล  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 
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ความสำคัญของการวิจัยทางการพยาบาล  

การวิจัยได้เข้ามามีบทบาทในการพยาบาลตั้งแต่สมัยของฟลอเรนส์ไนติงเกล   ในระยะแรก

การวิจัยทางการพยาบาลได้มีการพัฒนาอย่างช้า ๆ แต่ปัจจุบันได้มีการวิจัยอย่างกว้างขวางโดยมุ่งที่จะ

พัฒนาองค์ความรู้ทางการปฏิบัติการพยาบาล  คุณภาพการพยาบาล  การศึกษาพยาบาล และ      

การบริหารการพยาบาล (ศิริพร ขัมภลิขิต , 2535 ; บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูร, 2550; รัตน์สิริ  ทาโต, 

2551; บุญพิชชา จิตต์ภักดี, 2557; Polit & Beck, 2004) การวิจัยจึงมีความสำคัญต่อการพยาบาล

โดยสรุปดังนี้   

1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ( Body of Knowledge) ทางการพยาบาล องค์ความรู้

ทางการพยาบาลได้มาจากการศึกษาปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นทางการพยาบาล   มีการนำปรากฎการณ์

นั้นมาทำการวิจัยซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งสามารถที่จะสรุปเป็นแนวคิดที่เป็นองค์ความรู้ทางการ

พยาบาล นอกจากนี้แนวคิดทางการพยาบาลที่ได้มาหรือที่มีอยู่แล้วนั้น ต้องถูกนำมาทำการใช้และทำ

การวิจัยต่อไปเพ่ือขยายขอบเขตขององค์ความรู้ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น   ซึ่งการสร้างและพัฒนา

องค์ความรู้ทางการพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้วิชาชีพการพยาบาลมีความเจริญเติบโตและ

ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง 

2. ทดสอบความรู้ทางการพยาบาล เป็นความสำคัญอีกประการหนึ่งของการวิจัยทางการ

พยาบาล  เพราะความรู้ต่างๆ ที่ได้มีการสร้างและพัฒนาขึ้นมา  จะต้องมีการทำการวิจัยเพื่อทดสอบ

และยืนยันความรู้นั้นว่าเป็นไปตามที่กล่าวไว้จริงหรือไม่   ถ้านำไปศึกษาในอีกสถานที่หรือสภาพการณ์

ที่แตกต่างจากเดิมความรู้นั้นจะยังคงใช้ได้หรือไม่   ผลการวิจัยจะเป็นสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ 

ของความรู้ทางการพยาบาลนั้น หรืออาจทำให้ได้ข้อค้นพบใหม่ที่จะต้องนำไปศึกษาและประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติการพยาบาลต่อไป 

3. แก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล  พยาบาลสามารถที่จะทำการวิจัยเพื่อแก้ไข

ปัญหาในการปฏิบัติการพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนใดของกระบวนการพยาบาล  การส่งเสริม

สุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสภาพ  เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

แล้ว การวิจัยจะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาวิธีการการปฏิบัติการพยาบาล  และกิจกรรมต่างๆ ที่จะให้การ

พยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะความเจ็บป่วยแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม ทำให้มีวิธีการปฏิบัติการ

พยาบาลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลใหม่เกิดขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ผู้ป่วยและ

ครอบครัวได้รับบริการที่มีคุณภาพอยูเ่สมอ 
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4. แก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารการพยาบาล  การบริหารการพยาบาลเป็นการใช้

ทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดประโยขน์สูงสุด และสามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

การบริหารที่กำหนดไว้ ปัญหาในการบริหารงานสามารถเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการบริหารไม่ว่าจะ

เป็นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากร การอำนายการ และการควบคุม ปัญหาเหล่านี้

บางครั้งก็สามารถจะแก้ไขไปได้โดยวิธีการอื่น ๆ แต่บางครั้งก็จะต้องอาศัยการวิจัยเป็นเครื่องมือใน

การหาคำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้   นอกจากนี้แล้ว การวิจัยใน

เทคนิคหรือวิธีการบริหารต่างๆ   จะทำให้ผู้บริหารการพยาบาลสามารถนำไปพัฒนาการบริหารการ

พยาบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

5. แก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาพยาบาล  การศึกษาพยาบาลเป็นกระบวนการในการผลิต

พยาบาล  ดังนั้นในการจัดการด้านการศึกษาพยาบาลจะต้องประกอบด้วย  ปัจจัยนำเข้าซึ่งได้แก่ 

หลักสูตร ผู้เรียน ผู้สอน งบประมาณ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ   กระบวนการในการผลิต

ตั้งแต่เริ่มรับผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  จนกระทั่งผู้เรียนสำเร็จ

การศึกษา   และยังต้องมีการประเมินผลผลิตว่าเป็นอย่างไร  ตรงกับจุดมุ่งหมายในการผลิตหรือไม่  มี

ข้อบกพร่องตรงไหน  และควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอย่างไร   ซึ่งในการดำเนินการ

ดังกล่าวสามารถที่จะนำการวิจัยมาใช้เพื่อค้นหาวิธีการที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาพยาบาลมีคุณภาพ  

สามารถผลิตพยาบาลที่มีคุณสมบัติที่สนองต่อความต้องการของสังคมและมีความสามารถในการ

ปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ 

 สรุปได้ว่า การวิจัยทางการพยาบาล มีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาล  สามารถนำไปใช้ใน

การเรียนรู้ พัฒนา และแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทดสอบความรู้

ทางการพยาบาล   แก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล  การบริหารการพยาบาล  การศึกษา

พยาบาล  เพื่อให้สามารถทำงานเกี่ยวกับการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพในการพัฒนา

ตนเอง งานและองค์กรต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัยทางการพยาบาล  

ขอบเขตของการวิจัยทางการพยาบาล สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน (ประกาย  จิโรจน์กลุ, 

2552; ศิริพร ขัมภลิขิต, 2556) ดังนี้ 

1. การวิจัยด้านการปฏิบัติการพยาบาล 

2. การวิจัยด้านการบริหารการพยาบาล 
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3. การวิจัยด้านการศึกษาพยาบาล 

ทั้งนี้  การวิจัยด้านการบริหารการพยาบาลและการศึกษาพยาบาลอาจรวมเรียกว่าเป็นการ

วิจัยทางการพยาบาลทางด้านสังคมศาสตร์การพยาบาล 

1. ขอบเขตการวิจัยด้านปฏิบัติการพยาบาล 

การวิจัยด้านการปฏิบัติการพยาบาล เป็นวิจัยที่มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติการพยาบาล   

เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้ทางการพยาบาลและเพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติและพัฒนาการปฏิบัตใิห้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

1.1 การวิจัยเพื่อค้นหาความรู้ ศาสตร์ทางการพยาบาล เป็นการวิจัยเกี่ยวกับมโนทัศน์

ของคนในฐานะผู้รับบริการพยาบาล  มโนทัศน์ของสิ่งแวดล้อม สุขภาพและการพยาบาล  โดยอาจ

เป็นการวิจัยเพ่ือค้นหาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง  หรือทดสอบความรู้ที่มีผู้กล่าวไว้แล้ว 

1.1.1 การวิจัยเพื ่อสร้างความรู ้เกี ่ยวกับมโนทัศน์และความสัมพันธ์ระหว่าง      

มโนทัศน์ ซึ่งจะเป็นวิจัยพื้นฐานเพื่อให้ทราบคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษา หรือค้นหาปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษา   

1.1.2 การวิจัยเพื่อทดสอบความรู้หรือทฤษฏี เป็นการวิจัยเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่มี     

ผู้กล่าวไว้แล้วนั้นเป็นจริงหรือไม่ โดยความรู้ที่ทดสอบอาจเป็นความรู้เพียงมโนทัศน์เดียว เช่นมโนทัศน์

ของความเครียด   ความกลัวตาย  ความผิดหวัง การช่วยตัวเอง หรืออาจเป็นทฤษฏีหรือกรอบแนวคิด

ทางการพยาบาล  เช่น  ทฤษฏีของรอย  ทฤษฏีของโรเจอร์ ทฤษฏีของโอเร็ม เป็นต้น 

1.1.3 การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติการพยาบาลนั้น  

ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย  ทั้งกิจกรรมเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาขณะป่วย  เช่น  การดูดเสมหะ  

การฉีดยา  การให้อาหารทางสายยาง  กิจกรรมฟื้นฟูสภาพ เช่น  การให้ผู้ป่วยหัดเดินในระยะหลัง

ผ่าตัด  กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  ซึ่งจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสอน การให้

ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้มีความรู้เพิ่มขึ้น  เปลี่ยนเจตคติและปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง 

รวมทั้งการใช้กลวิธีต่างๆในการแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ  และวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล   

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการปฏิบัติการพยาบาล ตัวอย่างการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติการ 
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2. ขอบเขตของการวิจัยด้านการบริหารการพยาบาล 

     ในการปฏิบัติการพยาบาลนั้น  สิ ่งแวดล้อมนั้นคือการบริหารการพยาบาลที่เอื ้ออำนวย  

ควบคุม กำหนดแนวปฏิบัติการพยาบาล  การบริหารการพยาบาลจะประกอบด้วยองค์ประกอบที่

สำคัญ  ได้แก่ผู้บริหารทุกระดับและกระบวนการบริหาร  การวิจัยบริหารการพยาบาล  สามารถแบ่ง

ออกได้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับผู้บริหาร  การวิจัยกระบวนการบริหารการพยาบาล  และการวิ จัยเพื่อ

ควบคุมคุณภาพการพยาบาล 

2.1 การวิจัยผู้บริหารการพยาบาล ผู้บริหารการพยาบาลทุกระดับเป็นผู้ที่มีความสำคัญ

ในการกำหนดกลไกลต่างๆในการบริหารภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตน  เช่น  หัวหน้าฝ่ายการ

พยาบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารการพยาบาลของหน่วยงาน ผู้ตรวจการหรือพยาบาล

หัวหน้าสาขาต่างๆ  ดูแลรับผิดชอบการพยาบาลในสาขาของตน  หัวหน้าหอผู้ป่วยรับผิดชอบในการ

บริหารหอผู้ป่วยที่รับผิดชอบ  ซึ่งการวิจัยผู้บริหาร เป็นการวิจัยทางด้านคุณลักษณะและบทบาทของ

ผู้บริหาร 

2.2 การวิจัยกระบวนการบริหารการพยาบาล  กระบวนการบริหารประกอบด้วย      

การวางแผน  การจัดองค์กร การอำนวยการ และการควบคุมการบริหาร ซึ่งกระบวนการบริหาร     

ควรเป็นสิ่งเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการพยาบาล  เช่น  การวานแผนงานที่ชัดเจน  การมอบหมาย

หน้าที ่ร ับผิดชอบเหมาะสมแต่ละตำแหน่ง  การจัดหาบุคลากร  และทรัพยากรให้เพียงพอต่อ          

การปฏิบัติ  เป็นต้น   

2.3 การวิจัยควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลเป็นกระบวนการที่ประเมิน  และ

จัดการให้คุณภาพการพยาบาลเป็นไปตามที่เกณฑ์กำหนด  การวิจัยด้านนี้จึงประกอบด้วย  การวิจัย

เพื่อสร้างเกณฑ์หรือสร้างมาตรฐานการพยาบาล  และการวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติการ 

3. ขอบเขตด้านการวิจัยการศึกษาพยาบาล 

      การศึกษาพยาบาล  เป็นกระบวนการที่มุ่งหวังจะให้ได้พยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ      

มีทักษะ และจริยธรรมในการปฏิบัติ  เพื่อที่จะปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ  การที่จะให้ได้

ผลผลิตที่มีคุณภาพดังกล่าว  จะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ  คือ ผู้เรียน กระบวนการการจัดการ

เรียนการสอน  และผู้สอน การวิจัยในด้านนี้จึงประกอบด้วย 

3.1 การวิจัยผู้เรียน การวิจัยผู้เรียน ได้แก่การวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะ ศักยภาพของ

ผู้เรียน  ปัญหาและความต้องการของผู้เรียนที่จะมีผลต่อการเรียน 
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3.2 การวิจัยกระบวนการเรียนการสอนในกระบวนการเรียนการสอนนั้นสามารถจะทำ

วิจัยได้ 2 ลักษณะ  คือ การวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน  เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  

การวิจัยประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  การติดตามการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

3.2.1 การวิจัยวิธีการจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้านนี้จะครอบคลุมทั้งด้าน

การเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

3.2.2  การวิจัยประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้านนี้ได้แก่  การวิจัย

ประเมินผู้สำเร็จการศึกษาว่ามีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือไม่ 

3.2.3 การวิจัยผู้สอน การวิจัยเกี่ยวกับผู้สอนจะมีขอบเขตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

พื้นฐาน ศักยภาพปัญหาของผู้สอน รวมทั้งปัจจัยตา่ง ๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในด้านการสอน 

3.2.4 การวิจ ัยการบริหารการศึกษาในการจัดการศึกษานั ้นระบบบริหาร

การศึกษา  ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การจัดการศึกษานั้นไปตามจุดมุ่งหมาย  คือ ผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ

ได้หรือไม่  การบริหารการศึกษาก็ประกอบไปด้วยกระบวนการบริหารเช่นเดียวกับการบริหารการ

พยาบาล  การวิจัยที่อยู่ในขอบเขตของกระบวนการบริหารการศึกษา  ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับผู้บริหาร

การศึกษา และกระบวนการบริหาร   

สรุปได้ว่า ขอบเขตของการวิจัยทางการพยาบาล สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ได้แก ่

การวิจัยด้านการปฏิบัติการพยาบาล  การวิจัยด้านการบริหารการพยาบาล  และการวิจัยด้าน

การศึกษาพยาบาล 

ความสำคัญของการวิจัยต่อวิชาชีพการพยาบาล 

การวิจัยมีความสำคัญต่อทุกวิชาชีพ  ทั้งด้านการพัฒนาความรู้  และการแก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์การพยาบาลก็มีประโยชน์

ต่อวิชาชีพการพยาบาลเช่นเดียวกัน  ในที่นี้จะกล่าวถึง  ความสำคัญของการวิจัยแต่ละด้านที่มีต่อ

วิชาชีพการพยาบาล (ประกาย  จิโรจน์กุล, 2552; ศิริพร ขัมภลิขิต, 2556) 

1. ความสำคัญของการวิจัยด้านการปฏิบัติการพยาบาล 

1.1 ความสำคัญต่อการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล   การวิจัยมีความสำคัญในการ

พัฒนาความรู้ทางการพยาบาล โดยการสร้างความรู้ใหม่ และการทำให้ความรู้ที่มีอยู่เดิมมีความลึกซึ้ง 

กว้างขวางมากขึ้น  และความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่จะเป็นแนวทางการทำวิจัยต่อไป  ความสัมพันธ์ของ

ความรู้  และการวิจัยจะไม่มีที่สิ้นสุดตราบเท่าที่มีการทำวิจัย 
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ในปัจจุบัน วิชาชีพการพยาบาลกำลังอยู่ระหว่างการสร้างและการทดสอบศาสตร์ที่ได้

สร้างขึ้น  เพื่อหาความรู้เฉพาะในทางการพยาบาลซึ่งเป็นศาสตร์ประยุกต์จากศาสตร์อื่นหลายสาขา

ด้วย  ได้แก่  วิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์ และมนุษศาสตร์  ศาสตร์ในสาขาการพยาบาลเป็นที่ยอมรับ

แล้วว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการพยาบาล  การวิจัยจะ

ช่วยให้เกิดความชัดเจนว่าการพยาบาลเกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพของคนอย่างไร  บทบาทของ

พยาบาลในการช่วยเหลือคนในภาวะสุขภาพต่าง ๆ นั้น ต่างจากการช่วยเหลือของแพทย์  โภชนาการ  

นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลอื่นอย่างไร  ความชัดเจนของศาสตร์การพยาบาลจะช่วย ให้ขอบเขต

ของการปฏิบัติการและความเป็นวิชาชีพของการพยาบาลเด่นชัดยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1.1.1 การวิจัยเพื่อสร้างศาสตร์หรือความรู้ที่ได้จากการวิจัย  มีหลายระดับด้วยกัน 

ได้แก่  ระดับระบุตัวแปรหรือจำแนกตัวแปร ( Factor Isolating  Theory   หรือ Naming Theory ) 

ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ( Factor Relating  Theory ) ระดับอธิบายหรือคาดการณ์         

(Situation  Relating Theory) และระดับทำนายผล (Situation Producing Theory ) ความรู้ใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ได้จากการวิจัยในระดับแรกจะเป็นพื้นฐานของการวิจัยในระดับต่อๆไป 

1.1.2 การวิจัยเพื่อทดสอบศาสตร์ การวิจัยเพื่อทดสอบศาสตร์ก็เพื่อทดสอบว่า 

ความรู้ที่มีผู้กล่าวไว้แล้วนั้นเป็นจริงหรือไม่ โดยอาจทดสอบในระดับใดก็ขึ้นอยู่กับความรู้ที่ต้องการ

ทดสอบและวัตถุประสงค์การวิจัย   โดยอาจทดสอบในมโนทัศน์เดียว เช่น มโนทัศน์ของความเครียด  

การเปลี่ยนแปลงของอัตมโนทัศน์  หรือทดสอบกรอบมโนทัศน์  หรือทฤษฏีที่มีผู้กล่าวไว้แล้วก็ได้   

1.2 ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล การวิจัยจะช่วย

แก้ปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติการที่เป็นอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงแก่

ผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพและสังคมก็จะเห็นได้ถึงความสำคัญของวิชาชีพการพยาบาล  

การวิจัยแต่ละด้านของการปฏิบัติการพยาบาลมีความสัมพันธ์ทัดเทียมกันในการพัฒนาการปฏิบัติการ

พยาบาล ดังนี ้  

1.2.1 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเทคนิคและหัตถการการพยาบาล 

1.2.2 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของผู้รับบริการเฉพาะภาวะสุขภาพ 

1.2.3 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติ 
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2.  ความสำคัญของการวิจัยด้านการบริหารการพยาบาล 

2.1 การวิจัยผู้บริหารและกระบวนการบริหาร ปัญหาสำคัญในการบริหารของหน่วยงาน

บริการพยาบาลที่มักพบ ได้แก่ปัญหาความพึงพอใจในงานของบุคลากรด้วยสาเหตุต่างๆกัน ทำให้ไม่

สามารถปฏิบัติงานได้ตามศักภาพที่มีอยู่ และมีปัญหาด้านการลาออก การโอนย้าย  ที่ทำให้องค์กร

ขาดพยาบาลที่ได้พัฒนาแล้ว  ปัญหาเหล่านี้อาจเนื่องจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน  ได้แก่  ปัญหา

เนื่องจากกระบวนการบริหาร  เช่น   การจัดองค์กรไม่เหมาะสม  บทบาทหน้าที่ของบุคคลกรไม่

ชัดเจน  ความเครียด  เหนื่อยหน่ายในงาน หรือในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรพยาบาล   และ

กับบุคลากรอื่นในทีมสุขภาพซึ่งไม่อำนวยให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  ปัญหายังอาจเกิด

เนื่องจากความขัดแย้ง  ไม่เข้าใจระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาขาด

ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา  ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชาขาดคุณลักษณะ

ต่างๆ  หรือการใช้อำนาจการบริหารที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วย   เป็นต้น 

การวิจัยผู้บริหารและกระบวนการบริหารจะทำให้ได้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและแนว

ทางการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น  ซึ่งจะช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น  รวมทั้งการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.2 การวิจัยด้านการควบคุมคุณภาพการพยาบาล ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

การพยาบาล  เป็นไปได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

2.2.1 การขาดมาตรฐานการปฏิบัติ ซึ่งอาจเป็นมาตรฐานทางด้านโครงสร้างของ

หน่วยงานแต่ละระดับ  โครงสร้างทางด้านกระบวนการและผลลัพธ์  ทำให้การปฏิบัติการพยาบาล

ไม่ได้มาตรฐาน   หรือปฏิบัติแตกต่างกันในแต่ละบุคคลแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งเป็นสาเหตุของความ

ขัดแย้งในการปฏิบัติงาน  และผู้รับบริการได้รับบริการที่ไม่ได้คุณภาพ 

2.2.2 การขาดการประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในทุกหน่วยงาน  ควรมีการ

ประเมินการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อที่จะได้ทราบการปฏิบัติว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่  ใน

สถาบันที่มีการสร้างมาตรฐานแล้วหรือประเมินการปฏิบัติแล้วควรดูว่าเป็นไปตามหลักการหรือไม่  ใน

กรณีที่ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานปัญหาที่เกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติการพยาบาล  คือ การขาด

การประเมินอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่องหรือไม่ได้มีการประเมินเลยด้วยเหตุผลต่างๆกัน 

การวิจัยเพื ่อควบคุมคุณภาพการพยาบาล  มีความสำคัญอย่างยิ ่งที ่จะทำให้         

การปฏิบัติการพยาบาลได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ   การวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานควรได้มีการสร้างให้
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มากที่สุดเท่าที่หน่วยงานจะสามารถทำได้  ส่วนการวิจัยทางด้านการประเมินคุณภาพ การปฏิบัติการ

พยาบาลควรได้มีวิจัยเพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานได้ตระหนักในความสำคัญ  และ   มีการปฏิบัติอย่าง

เป็นระบบ  

3. ความสำคัญของการวิจัยด้านการศึกษาพยาบาล  

 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาพยาบาลก็เพื่อให้ได้พยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ 

มีทักษะในการปฏิบัติ และมีจริยธรรม แต่ในปัจจุบันก็ยังมีการกล่าวถึงในลักษณะที่ว่าพยาบาลใน

ปัจจุบันขาดทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล   ขาดจริยธรรม และมักกล่าวว่าเกิดจากการจัด

การศึกษาที่ขาดคุณภาพ 

ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต  อาจเกิดขึ้นเน่ืองจากสาเหตุหลายประการ  ได้แก่  

3.1 ผู้เรียนขาดความรู้พื้นฐานและศักยภาพ คุณลักษณะที่จะพัฒนาให้เป็นพยาบาลที่ดี 

รวมทั้งอาจเข้าศึกษาโดยขาดเจตคติที่ดีต่อการเป็นพยาบาล ทำให้ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความรู้สึกที่

ต้องทน ขาดความพอใจในการปฏิบัติงาน 

3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน   ปัญหาเกิดจากหลักสูตรที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้

สร้างความต้องการของสังคมของผู้ใช้   การจัดการเรียนการสอนไม่สามารถพัฒนาผู ้เรียนให้มี

คุณสมบัติตามที่ต้องการได้ วิธีการจัดการเรียนการสอน ไม่ได้สร้างคุณภาพทางด้านจริยธรรม หรือ   

การประเมินผลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

3.3 ผู้สอน ขาดความรู้ ทักษะ ไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาได้ ผู้สอนมี

ความเครียดสูง เป็นต้น 

3.4 กระบวนการบริหารการศึกษาพยาบาล อาจมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนทั้ง

ระบบ เช่นอัตราส่วนของอาจารย์และนักศึกษาต่ำเกินไป เนื่องจากขาดอัตรากำลังบุคลากร ทำให้มี

ผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การขาดทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการเรียนการ

สอน การขาดการกำหนดหน้าที่ของผู้สอนให้ชัดเจน ทำให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน การขาด

ความรับผิดชอบในงาน เป็นต้น 

การวิจัยด้านการศึกษาพยาบาล  จึงมีความสำคัญในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหา และ

พัฒนาการศึกษา เพ่ือที่จะให้ได้บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
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การวิจัยกระบวนการเรียนการสอนเป็นการวิจัยเพื่อการประเมินหลักสูตร และการ

ติดตามผลบัณฑิต  จะช่วยให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านและ

ความต้องการของสังคม  และความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาล  และสถาบันบริการพยาบาล 

การวิจัยการจัดการเรียนการสอนจะทำให้ทราบว่า  การเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การศึกษาภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือบกพร่องในด้านใด ควรมีการปรับปรุงอย่างไร การนิเทศที่

ปฏิบัติอยู่นั้นเหมาะสมหรือไม่เพียงใด เป็นต้น 

การวิจัยด้านผู้สอน จะช่วยพัฒนาความสามารถ  คุณสมบัติของผู้สอนได้เหมาะสมกับ

งานด้านการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู ้สอนได้พัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านความรู้ 

ทักษะ และเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมแก่นักศึกษาในการเป็นพยาบาล   

การวิจัยด้านกระบวนการบริหารการศึกษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนด

นโยบาย  เป้าหมายของสถาบัน  คุณสมบัติของผู้สอน  การจัดอัตรากำลังที่เหมาะสมกับปริมาณงาน

และการกำหนดหน้าที่ที่ชัดเจน  ก็จะช่วยให้ผู้สอนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ได้

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค ์

สรุปได้ว่า ความสำคัญของการวิจัยต่อวิชาชีพการพยาบาลมีความสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะ

เป็นทั้งด้านการพัฒนาความรู้  และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยมีประโยชน์โดยตรงต่อวิชาชีพการพยาบาลด้านการบริหาร  การพยาบาลจะช่วย

ส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นไปได้ตามจุดมุ่งหมายของสถาบัน การวิจัยด้านการศึกษาก็เป็น

ส่วนที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพของผู้ที่จะเป็นพยาบาล  เพื่อเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ 

ประเภทของการวิจัย 

การวิจัยจำแนกได้เป็นหลายชนิดด้วยกัน การจำแนกชนิดของการวิจัยว่าเป็นการวิจัยชนิด

ใดบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ยึดเป็นหลักในการพิจารณา ถ้าใช้เกณฑ์แตกต่างกันก็จะแบ่งการวิจัย

ออกเป็นชนิดต่างๆ ไม่เหมือนกัน การจำแนกชนิดของการวิจัยโดยยึดตามเกณฑ์ต่างๆ มีดังนี้          

(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2550; ภัทรา  นิคมานนท,์ 2539; สิน  พันธุ์พินิจ, 2549)         

1.  จำแนกตามประโยชน์ของการวิจัย 

     การจำแนกชนิดของการวิจัยโดยยึดประโยชน์ของการวิจัยเป็นเกณฑ์นั้น  ต้องพิจารณา

ว่าการทำวิจัยนั้นมุ่งที่จะนำผลของการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร จำแนกออกเป็น 2 ชนิดคือ 



 21 
 

 
 

1.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) หรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research) หรือ

การวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อสร้างเป็น

ทฤษฎี หรือแสวงหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวางและสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น โดยไม่ได้คำนึงว่าผลของการวิจัยจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีหรือไม่   การวิจัยแบบนี้เป็นการ

วิจัยเพ่ือประโยชน์ในการสร้างความรู้ในแต่ละศาสตร์ (Body of Knowledge) 

1.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) รวมถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 

Research) หรือการวิจัยเพื่อหาแนวปฏิบัติ (Operational Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหา

ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้นั้นในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา

โดยตรง การวิจัยประยุกต์แบ่งออกได้ดังนี้ 

1.2.1 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นการวิจัยที่มุ ่งไปในการ

แก้ไขปัญหาที่มีอยู่แล้ว เพื ่อที ่จะแสวงหาข้อเท็จจริงที ่เหมาะสมมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น หรือแก้ไขปัญหา เช่น การวัดอุณหภูมิ ชีพจร และการหายใจของผู้ป่วยควรจะทำ

บ่อยครั้งแค่ไหน  เพื่อจะหาแนวทางในการแก้ปัญหาการพักผ่อนนอนหลับของผู้ป่วย 

1.2.2 การวิจัยเพื่อตัดสินใจ (Decision Making) เป็นการวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหา

ข้อเท็จจริงเพื่อนำมาตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด  ดังนั้นการวิจัยนี้จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อดีข้อเสีย

หรือข้อจำกัดของทางเลือกแต่ละวิธี  รวมทั้งคุณภาพของการนำไปใช้เพื่อนำมาเป็นข้อสรุปในการ

ตัดสินใจเช่น รูปแบบของการให้การพยาบาลตามหน้าที่ แบบเป็นทีม และตามระบบเจ้าของไข้  วิธี

ไหนที่ทำให้การปฏิบัติการพยาบาลมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจะนำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบ

การให้การพยาบาลของหอผู้ป่วย 

1.2.3 การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือหรือหาวิธีการใหม่ (Developmental studies) 

เป็นการวิจัยที่มีประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพให้ดีขึ้นโดยการวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ใน

การพยาบาล  หรือเครื่องมือใหม่ๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพ และนำไปปฏิบัติได้ เช่น การสร้างบทเรียนแบบ

โปรแกรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ทำ Colostomy สำหรับพยาบาล การพัฒนาแบบประเมินภาวะเสี่ยง

ต่อการหกล้มในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ เป็นต้น 

1.2.4 การวิจัยเพื่อประเมินผล (Evaluative Research) เป็นการวิจัยเพื่อมุ่งหา

คำตอบว่า โครงการ วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที ่ได้ทดลองทำไปนั ้นได้ผลหรือไม่ มี การ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต้องการมากน้อยแค่ไหน 
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2. จำแนกตามจำนวนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 การจำแนกชนิดของการวิจัยโดยยึดตามจำนวนของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็น

เกณฑ์นั้นแบ่งเป็น 

2.1 การวิจัยเฉพาะศาสตร์ (Mono-Disciplinary Research) เป็นการวิจัยที่มีศาสตร์

เกี่ยวข้องเพียงศาสตร์เดียว เช่น การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติการพยาบาลจะใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลเพียงศาสตร์เดียว 

2.2 การวิจัยสหสาขาวิชาหรือพหุสาขาวิชา (Interdisciplinary Research) เป็นการ

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ตั้งแต่ 2 สาขาขึ้นไป เช่น การวิจัยเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็น

การวิจัยที่ต้องใช้ศาสตร์หลายสาขาวิชา   หรือการวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในบางครั้งต้องใช้

หลักการบริหารธุรกิจและหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ด้วย 

3. จำแนกตามความมุ่งหมายของการวิจัย 

     การจำแนกชนิดของการวิจัยโดยใช้ความมุ่งหมายของการวิจัยเป็นเกณฑ์แบ่งได้เป็น 3 

ชนิด 

3.1 การวิจัยขั้นสำรวจ หรือการวิจัยขั้นนำ (Survey Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษา

ทั่วไปให้รู้จักปรากฏการณ์หรือกลุ่มดีขึ้น  เพื่อหาแนวทางที่จะได้ความจริงบางประการหรือเพื่อให้

ทราบปัญหาที่แท้จริง หรือเพื่อนำไปสร้างสมมติฐานสำหรับการวิจัยต่อไป การวิจัยขั้นสำรวจเป็น

การศึกษานำก่อนเริ่มทำการวิจัยจริงจึงยังไม่มีสมมติฐาน เช่น การศึกษาผู้ป่วยแผลกดทับโดยศึกษา

ข้อมูลทั่วๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยแผลกดทับ 

3.2 การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นหาข้อเท็จจริง

ในสภาพการณ์ของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ว่าสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร  

เกิดขึ้นบ่อยมากน้อยเพียงใด มีการกระจายในกลุ่มประชากรต่าง ๆ อย่างไร  มีลักษณะที่สำคัญอย่างไร

บ้าง  ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาทัศนคติ ดังนั้นจึงเป็นการวิจัยที่มุ่งจะบอกว่า "เป็นอะไรในปัจจุบัน" 

(What is) ไม่ได้มุ่งที่จะหาสาเหตุ เช่น การศึกษาผู้ป่วยแผลกดทับในโรงพยาบาลว่ามีจำนวนมากน้อย

เท่าใด เป็นผู้ป่วยประเภทไหน  มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์กันกับการเป็นแผลกดทับ 

3.3   การวิจัยแบบสาเหตุ หรือการวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory Research) เป็น

การวิจัยที่มุ่งศึกษาสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร  มีความสัมพันธ์กับ

ข้อเท็จจริงอื่นหรือปรากฏการณ์อื่นอย่างไร สาเหตุของปรากฏการณ์นั้นคืออะไร และทำไมจึงเป็น
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เช่นนั้น การวิจัยแบบนี้เป็นการวิจัยที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล เช่น การศึกษาผู้ป่วยแผล   

กดทับ โดยศึกษาถึงการเกิดแผลกดทับเกิดขึ้นได้อย่างไร มีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เกิดแผลกดทับ และ

การเกิดแผลกดทับมีความสัมพันธ์กับอะไร 

4.  จำแนกตามวิธีการวิจัย 

      ชนดิของการวิจัยที่จำแนกโดยการยึดวิธีการวิจัยเป็นเกณฑ์แบ่งเป็น  3  ชนิดคือ 

4.1 การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจัยที่สร้างสถานการณ์

ขึ้นแล้วดูผลที่ตามมา การวิจัยแบบทดลองนี้ผู้วิจัยจะต้องเลือกกลุ่มที่เหมือนกัน 2 กลุ่ม  กลุ่มหนึ่งเป็น

กลุ่มทดลองที่เราจัดสถานการณ์ให้  และอีกกลุ่มเป็นกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มเปรียบเทียบซึ่งไม่ได้จัด

สถานการณ์ให้  โดยผู้วิจัยสามารถควบคุมปัจจัยอื่นๆ ให้คงที่หรือเท่ากันในระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม 

4.2 การว ิจ ัยแบบก ึ ่ งทดลอง (Partially Experimental Research หร ือ Quasi - 

Experimental Research) เป็นการวิจัยที่สร้างสถานการณ์ขึ้นแล้วดูผลที่ตามมาเช่นเดียวกับการวิจัย

แบบทดลอง แต่ไม่สามารถที่จะควบคุมปัจจัยต่างๆ ให้คงที่หรือเท่ากันในระหว่างกลุ่มทดลอง และ

กลุ่มควบคุมทั้งหมด  อาจสามารถควบคุมได้เพียงบางส่วนเท่าน้ัน 

4.3 การวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental Research) เป็นการวิจัยที ่เก็บ

ข้อมูลที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติไม่ได้มีการจัดสถานการณ์หรือกระตุ้นให้เกิดขึ้น การวิจัยแบบนี้บอกได้แต่

เพียงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษาหรือไม่เท่าน้ัน 

5. จำแนกตามคุณลักษณะของข้อมูล 

       การจำแนกชนิดของการวิจัยโดยยึดตามคุณลักษณะของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิจัยเป็น

เกณฑ์  สามารถจำแนกเป็น  2  ชนิดคือ 

5.1   การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่ข้อมูลที่นำมาใช้เป็น

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลข แต่เป็นข้อมูลที่บรรยายลักษณะสภาพเหตุการณ์ที่

เกี ่ยวข้อง ดังนั ้น การวิจัยชนิดนี้จึงเป็นการวิจัยที่มุ ่งอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ โดยอาศัยความคิด

วิเคราะห์เพื่อประเมินผลหรือสรุปผล เช่น การวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของผู้ป่วยโดยการสัมภาษณ์

แบบไม่มีโครงสร้างและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
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5.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quatitative Research) เป็นการวิจัยที่นำข้อมูลเชิงปริมาณมา

ใช้ ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลข การวิจัยชนิดนี้เป็นการวิจัยที่มุ่งอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ โดยอาศัย

ตัวเลขยืนยันแสดงความมากน้อย เช่น การศึกษาพัฒนาการของเด็กป่วยในด้านความสูงและน้ำหนัก 

6. จำแนกตามเวลา 

      การจำแนกชนิดของการวิจัยโดยใช้เวลาเป็นเกณฑ์ สามารถจำแนกได้เป็น 3 ชนิดคือ 

6.1 การวิจ ัยเช ิงประวัต ิศาสตร ์ (Historical Research) เป ็นการว ิจ ัยท ี ่แสวงหา

ข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ รวมทั้งเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีต   โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ

รวบรวมข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์ และสรุปผลอย่างมีเหตุผลเช่น การวิจัย

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางการพยาบาลของประเทศไทย 

6.2 การวิจัยเชิงปัจจุบันหรือการวิจัยร่วมสมัย (Contemporaneous Research) เป็น

การวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงในสภาพปัจจุบันว่าเป็นอย่างไ รเช่น   การวิจัยเกี่ยวกับระบบ

การศึกษาพยาบาลในประเทศไทยปัจจุบันน้ีเป็นอย่างไร 

6.3 การวิจัยเชิงอนาคต (Futuristic Research) เป็นการวิจัยที่ทำนายอนาคตข้างหน้า

ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เช่น การวิจัยเกี่ยวกับความต้องการพยาบาลของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้า 

7. จำแนกตามระดับการควบคุมตัวแปร 

      การจำแนกชนิดของการวิจัยโดยยึดตามระดับการควบคุมได้ สามารถจำแนกได้เป็น       

6 ชนิด โดยเรียงลำดับจากการวิจัยที่ควบคุมได้ต่ำสุดจนถึงสูงสุดดังนี ้

7.1 การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เป็นการวิจัยที่ศึกษาติดตามกรณีใดกรณีหนึ่ง

อย่างละเอียดลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุม ไม่ว่ากรณีที่สนใจศึกษาจะเป็น คน กลุ่มคน หรือสถานการณ์ เช่น 

ศึกษาเด็กที่มีปัญหาทางด้านจิตใจอย่างหนึ่ง ก็จะศึกษาเด็กอย่างละเอียดโดยศึกษาย้อนหลังไปในอดีต 

พร้อมทั้งศึกษาในสภาพปัจจุบัน 

7.2 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์โดย

การวิเคราะห์จากเนื้อเรื่องของเอกสาร บันทึก หรือสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ทราบความ

เป็นไป แนวคิดรูปแบบ หรือความผิดพลาดอื่น ๆ เช่น การศึกษารูปแบบของการเขียนบันทึกการ

พยาบาล 

7.3 การวิจัยสนาม (Field Research) เป็นการวิจัยที ่มีลักษณะคล้ายกับการศึกษา

เฉพาะกรณี แต่ไม่ได้ศึกษาเฉพาะกรณีเดียวแต่เป็นการศึกษากลุ่มคนหรือสิ่งอื่น ๆ โดยผู้วิจัยต้อง
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ออกไปสังเกตการณ์ทั่ว ๆ ไปในสถานที่ที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง  เช่น การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ

รักษาพยาบาลของชาวเขา 

7.4 การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เป็นการวิจัยที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับลักษณะหรือสภาพโดยทั่วๆ ไป ด้วยการใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ สามารถควบคุม

ตัวแปรได้โดยการแบ่งประเภทของผู้ตอบและประเภทของคำถาม เช่น การศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น

ของประชาชนต่อบริการสาธารณสุขของรัฐ 

7.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่

เกิดขึ้นในหน่วยงานหรือเพื่อปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน   โดยผู้วิจัยเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาท

สำคัญในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการแก้ไข ปรับปรุง  และใช้การมีส่วนร่วม รวมทั้งการสร้าง

แรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยกันปรับปรุงงานด้วยตัวเองเช่น การวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาการ

ลาออกของเจ้าหน้าที่พยาบาล เช่น การศึกษาเรื่อง การใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ

พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

(วริศา ไชยศรีหา, 2550) 

7.6 การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจัยที่จัดสถานการณ์ให้ 

และสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มเปรียบเทียบให้คงที่   

เป็นการวิจัยชนิดที่สามารถควบคุมได้สูงสุด เช่น การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทียนหอมโดยใช้เทคนิคการ

ออกแบบการทดลอง (พลวริน พลยิ่ง, 2551) 

การวิจัย  3  ชนิดแรก  เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเพราะเป็นการศึกษา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนแล้ว และผู้วิจัยไม่สามารถที่จะเลือกสุ่ มตัวอย่างมาศึกษาเฉพาะบางหน่วยได้  

จึงเรียกว่าเป็น Expost Factoresearch ส่วนการวิจัย  3  ชนิดหลังเรียกรวม ๆ ว่า Controlled 

Research 
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8. จำแนกตามเนื้อหาการพยาบาล 

      การพยาบาลจัดแบ่งออกเป็น  3  ด้านด้วยกันคือ  การปฏิบัติการพยาบาล (Nursing 

Practice)  การศึกษาพยาบาล (Nursing  Education)  และการบริหารการพยาบาล (Nursing 

Administration) ดังนั้นชนิดของการวิจัยจึงจำแนกตามเนื้อหาของการพยาบาลออกเป็น 3 ชนิดคือ 

(เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย, ศิริพร  ขัมภลิขิต, และทัศนีย์ นะแส, 2539) 

8.1 การวิจัยทางการปฏิบัติการพยาบาล เป็นการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ

พยาบาลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค หรือการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ 

8.2 การวิจัยทางการศึกษาพยาบาล เป็นการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรวิธีการสอน 

การประเมินผล การสอน ฯลฯ ในด้านการศึกษาพยาบาล 

8.3 การวิจัยทางการบริหารการพยาบาล เป็นการวิจัยในด้านที ่เกี ่ยวข้องกับการ

บริหารงานทางการพยาบาลและการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล 

สรุปได้ว่า การวิจัยมีตั ้งแต่วิธีที ่ไม่อาศัยหลักเหตุผลจนกระทั่งถึงวิธี ที ่ใช้เหตุผลและมี

กระบวนการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนเช่นวิธีการวิจัย   การวิจัยทางการพยาบาลเป็นการวิจัยสาขาหนึ่ง

ซึ่งศึกษาในศาสตร์ของการพยาบาลและ/หรือกระทำโดยพยาบาล  ซึ่งการวิจัยมีความสำคัญต่อการ

พัฒนาองค์ความรู้  การทดสอบความรู้ และ การแก้ปัญหาทางการปฏิบัติการพยาบาล  การบริหาร

การพยาบาล ตลอดจนการศึกษาพยาบาล   การวิจัยสามารถจำแนกได้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับ

เกณฑ์ที่ใช้ยึดเป็นหลักในการพิจารณา   
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ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสมรรถนะ 

ความเป็นมาของสมรรถนะ  

จุดกำเนิดของสมรรถนะ (Competency) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1970 เมื่อบริษัท Mcber ภายใต้ 

การนำของศาสตราจารย์เดวิด ซี แมคเคลแลน (David C. McCleland) นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย

ฮาร์วาร์ด ได้รับการติดต่อจาก The US State Department ให้ช่วยคัดเลือก Foreign Service 

Information Officer (FSIOs) หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาใน 

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมและเรื่องราวของประเทศอเมริกาให้กับคนใน 

ประเทศเหล่านั้น ซึ่งในขณะนั้นเจ้าหน้าที่เหล่านี้“เป็นคนผิวขาว” เกือบทั้งหมด เดวิด ซี แมคเคล 

แลน (David C. McCleland) ได้รับมอบหมายให้ทำคือ การหาเครื่องมือชนิดใหม่ที่ดีกว่าและสามารถ 

ทำนายผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (FSIOs) ได้อย่างแม่นยำแทนแบบทดสอบเก่า ซึ่งไม่สัมพันธ์ 

กับผลการปฏิบัติงาน เนื ่องจากคนได้คะแนนดี แต่ปฏิบัติงานไม่ประสบผลสำเร็จ โดยพัฒนา 

แบบทดสอบทางบุคลิกภาพเพื่อศึกษาว่า บุคคลที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีทัศนคติและนิสัย 

อย่างไร แมคเคลแลน ได้ใช้ความรู้เรื่องนี้แก้ปัญหาการคัดเลือกบุคคลให้กับหน่วยงานของรัฐบาล 

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 

สมรรถนะ หรือ สมรรถภาพ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Ability หรือ Competency โดยมี

ผู้ให้ความหมาย สมรรถนะ ไว้ดังนี ้

ราชบัณทิตยสถาน (2537)ให้ความหมายความของคำว่าสมรรถนะว่าหมายถึง ความสามารถ 

ซึ่งหมายถึง มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 

จรัมพร  ประถมบูรณ์ (2547) ให้ความหมายความของคำว่าสมรรถนะว่าหมายถึง ความรู้ 

ทักษะ และพฤตินิสัยที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคคลให้ประสบผลสำเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ซึ่ง

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการคือ 1) ความรู้ (Knowledge) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้รู้ 

2) ทักษะ(Skill) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้ทำ และ3) พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา (Attributes) คือ สิ่งที่

องค์กรต้องการให้เป็น 
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ณรงค์วิทย์  แสนทอง (2547) ให้ความหมายความของคำว่าสมรรถโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

ว่าหมายถึง 

1. สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคคลที ่สะท้อนให้เห ็นเกี ่ยวกับความรู้  

(Knowledge) เกี่ยวกับทักษะ (Skill) เกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) เกี่ยวกับความเชื่อ (Belief) และ

เกี่ยวกับอุปนิสัย (Trait) 

2. สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ (Knowledge) คุณลักษณะของคน (Attitude) และทักษะ 

(Skill) ที่เรียกว่า KAS จากการสะท้อนให้เห็นการแสดงออกในการทำงานของ แต่ละคนที่สามารถวัด

และสังเกตได้  

เพ็ญจันทร์  แสนประสาน และคณะ (2548) สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมของการ

แสดงออกถึงความสามารถของความรู้ ทักษะ เจตคติรวมทั้งบุคลิกลักษณะของบุคคล 

ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2548) ให้ความหมายสมรรถนะ หมายถึงคุณลักษณะเช่น ความรู้ 

ความสามารถ ความชำนาญ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถ

ปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จได้ 

สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ (2548) ให้ความหมายสมรรถนะ หมายถึง ความรู้ (Knowledge) 

ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะของบุคคล (Personal Characteristic or Attributes) ที่ ทำให้บุคคล

ผู้นั้นทำงาน ในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น 

ประจักษ์  ทรัพย์อุดม (2552) ให้ความหมายสมรรถนะ หมายถึงความรู้(Knowledge) ทักษะ 

(Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic of Attributes)ที่ส่งผลต่อการแสดง

พฤติกรรม (Behavior) ที่จำเป็น และมีผลให้บุคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่า

บุคคลอื่น ซึ่งสมรรถนะของคนเกิดได้จาก 3 ทางคือ 1) เป็นพรสวรรค์ติดตัวมาแต่กำเนิด 2) เกิดจาก

ประสบการณ์การทำงาน 3) เกิดจากการฝึกอบรมและพัฒนา 

เทื้อน  ทองแก้ว (2550) ได้ให้ความหมายสมรรถนะ หมายถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ

ที่จำเป็นของบุคคลในการทำงานให้ประสบความสาเร็จมีผลงานได้ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด

หรือสูงกว่า 

McClelland (1970 อ้างถึงใน เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, 2548) ได้ให้ความหมายสมรรถนะ 

โดยอธิบายคุณลักษณะของคนเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็ง โดยส่วนที่อยู่เหนือน้ำสามารถสังเกตเห็นได้

ง่าย ได้แก่ 1) ทักษะ (Skill) หมายถึงสิ่งที่บุคคลรู้และสามารถทำได้เป็นอย่างเช่น ทักษะการอ่าน    
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การฟัง การขับรถ เป็นต้น และ 2) ความรู้ (Knowledge) หมายถึงสิ่งที่บุคคลรู้และเข้าใจในหลักการ 

แนวคิดเฉพาะด้าน เช่น มีความรู้ด้านการบัญชี ความรู้ด้านการตลาด เป็นต้น ส่วนที่อยู่ใต้น้ำสังเกตได้

ยาก ได้แก่ 1) บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึงการที่บุคคลต้องการสื่อให้ผู้อื่นในสังคมเห็น

ว่าตัวเขาเองมีบทบาทใดบ้างต่อสังคม 2) มีภาพพจน์การที่รับรู้ตัวเอง (Self Image) หมายถึง การที่

ภาพพจน์ที่บุคคลในการมองตัวเองว่าเป็นอย่างใด เช่น การเป็นผู้นำ การเป็นผู้เชี่ยวชาญ การเป็น

ศิลปิน เป็นต้น 3) อุปนิสัย (Traits) หมายถึง การที่ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคล ที่เป็นพฤติกรรมอย่าง

ถาวร เช่น เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนใจเย็น เป็นนักกีฬาที่ดี เป็นต้น 4) แรงกระตุ้น (Motive)  

หมายถึง การที่พลังขับเคลื่อนเกิดภายในใจของบุคคลที่ไปส่งผลให้ต่อการกระทำ เช่น บุคคลที่มีความ

ต้องการให้ผลสำเร็จ การกระทำที่แสดงจีงออกมาในการมุ่งสู่ผลสำเร็จตลอดเวลา 

Percival, Anderson, and Lawson (1994 อ ้ า ง ใน เต ือนใจ พ ิทยาว ัฒนช ัย , 2548) 

สมรรถนะว่า หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลทั้งหมด มีความหมาย

มากกว่างานที่ปฏิบัติหรือทักษะทางเทคนิคต่างๆ แต่ประกอบถึงความรู้ ทักษะ ค่านิยมความเชื่อและ

เจตคติที่สะท้อนและรากฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาล 

Parry (1997 อ ้ างในส ุก ัญญา ร ัศม ีธรรมโชติ , 2548) สมรรถนะหมายถ ึ ง  ความรู้  

(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attributes) มีผลต่องานหลักของตำแหน่งงานของ

งานหนึ่ง ๆ และสามารถประเมินผลเทียบกับมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นสิ่งที่เสริมสร้างขึ้นได้ 

โดยการฝึกอบรมและการพัฒนา 

McClelland (1998 อ้างใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 2549) สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรม

หรือบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ์ที่กำหนด

ในงานที่ตนรับผิดชอบ 

Klemp (1998 อ้างถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ให้

ความหมายความของคำว่าสมรรถนะ คือ บุคลิกลักษณะที่อยู ่ภายในบุคคล ซึ ่งมีผลต่อความมี

ประสิทธิผล หรือผลการทำงานที ่เป็นเลิศ Meretoja and Leito-Kilpi (2001 อ้างถึงในบุญใจ          

ศรีสถิตนรากูร , 2550) ให้ความหมายความของคำว่าสมรรถนะว่า หมายถึง ลักษณะ (Traits) 

คุณลักษณะ (Characteristic ) พฤติกรรม(Behaviors) ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) 

ความถนัด (Aptitudes) และทักษะ(Skills) 
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Good (อ้างใน ณิชิรา ชาติกุล, 2552) ได้ให้ความหมาย สมรรถนะครู หมายถึง ทักษะ (Skill) 

ความคิด (Concept) และทัศนคติ (Attitude) ที่แต่ละคนต้องมีในการทำงาน และนำเอาความรู้ 

สรุปได้ว่า สมรรถนะหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถด้านความรู้ ทักษะและ 

เจตคติคติ ของบุคคลต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน สามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็น

ที่ยอมรับและเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยการพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม

และการพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะ 

เพ็ญจันทร์  แสนประสาน และคณะ (2549) ได้อธิบายถึงขององค์ประกอบของสมรรถนะไว้

ดังนี ้

1. ความรู้ (Knowledge) เป็นองค์ประกอบที่เป็นความรู้เฉพาะด้านของบุคคล เช่น ความรู้

ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านการพยาบาล 

2. ทักษะ (Skill) คือความสามารถหรือสิ ่งที ่บุคคลกระทำได้ดี เช่น ทักษะในการทำงาน     

เป็นทีม ทักษะในการให้การพยาบาลผู้สูงอายุ 

3. ทัศนคติ ค่านิยม ความคิดเห็นเกี ่ยวกับภาพลักษณ์ของตน (Self Concept) หรือสิ่งที่

บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความเช่ือมั่นในตนเอง 

4. บุคลิกประจำตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ ่งอธิบายถึงบุคคลผู ้นั ้น เช่น การเป็นคนที่

น่าเช่ือถือ และไว้วางใจได ้

5. แรงขับภายใน (Motives) ซึ่งทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย  เช่น 

บุคคลที่มุ ่งผลสำเร็จ (Achievement Orientation) มักชอบตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และพยายาม

ทำงานสำเรจ็ตามเป้าที่ตั้งไว้ตลอดจนพยายามปรับปรุงวิธีการทำของตนเองตลอดเวลา 
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สุรพงษ์ มาลี (2549) ได้อธิบายถึงปัจจุบันมีความพยายามที่จะสร้างความชัดเจนว่าสมรรถนะ

แตกต่างจากความรู้ ทักษะ และทัศนคติ/แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะที่บุคคลมีอยู่ถือเป็นสมรรถนะ

หรือไม่มีคำอธิบายไว้ดังนี ้

1. ความรู้อย่างเดียวไม่ถือเป็นสมรรถนะ เว้นแต่ความรู้ในเรื่องนั้นจะถูกนำมาประยุกต์ใน

การทำงานให้สำเร็จ จึงถือเป็นส่วนหน่ึงของสมรรถนะ 

2.  ทักษะอย่างเดียวไม่ถือเป็นสมรรถนะ แต่ทักษะก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างชัดเจนถือเป็น

สมรรถนะ 

3.  สมรรถนะไม่ใช่แรงจูงใจหรือทัศนคติ แต่เป็นแรงขับภายในที่ทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรม

ที่ตนมุ่งหวังไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย 

 เทื้อน  ทองแก้ว (2550) ได้อธิบายถึงสมรรถนะว่าเป็นความสามารถที่เป็นปัจจัยผลักดันให้

บุคคลทำงานประสบความสำเร็จ โดยสมรรถนะมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่ 

1. ความรู ้(Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ เป็นสาระสำคัญ 

2.  ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจาก

พื้นฐานทางความรู ้และความสามารถปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว 

3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self - Concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคล

เชื่อว่าตนเองม ีเช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น 

4. บุคลิกลักษณะประจำตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนที่

น่าเช่ือถือและไว้วางใจได ้หรือมีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นต้น 

5. แรงจูงใจ หรือ เจตคติ (Attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงดันภายใน ซึ่งทำให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความสำเร็จ เป็นต้น 

McClelland ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของสมรรถนะไว้ มี 5 ส่วนคือ (สุกัญญา        

รัศมีธรรมโชติ, 2548) 

1. ทักษะ (Skill) คือความรู้ความสามารถที่บุคคลได้กระทำ ฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ

และเชี่ยวชาญ 

2. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้ของบุคคลในเรื่องที่ต้องรู้ อาจเป็นความรู้เฉพาะด้าน 

เป็นความรู้ที่เป็นสาระสำคัญ 
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3. เจตคติ (Self – Concept) คือ แนวคิดของตนเองที่บุคคลคิดและเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น

ความมั่นใจในตัวเอง (Self-confidence) คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจะเชื่อว่าตนเองสามารถ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ เป็นต้น 

4. บุคลิกลักษณะประจำตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ ่งที ่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่นคนที่

น่าเช่ือถือและไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นต้น 

5. แรงจูงใจ/เจตคติ (Motive/Attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งทำให้บุคคล

แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายของเขา เช่น บุคคลที่มุ่งผลสำเร็จ (Achievement Orientation) 

มักชอบตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และพยายามทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนพยายาม

ปรับปรุงวิธีการทำงานของตนเองตลอดเวลา 

Parry (อ้างถึงในสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549) ได้รวมส่วนที่เป็นทัศนคติ บุคลิกลักษณะ

ประจำตัวของบุคคลแรงจูงใจหรือเจตคติ ไว้ด้วยกันและเรียกทั ้งหมดนี ้ว ่า คุณลักษณะ หรือ 

Attributes องค์ประกอบทั้ง 5 ส่วนข้างต้นนี้ได้กลายมาเป็นแนวทางในการกล่าวถึง “สมรรถนะ” 

(Competency) มากมาย 

Ganesh Sherman (2004) กล่าวถึงองค์ประกอบของสมรรถนะไว้ว่าประกอบด้วย 

1.  ความรู ้(Knowledge) หมายถึง ข้อมูลที่เกดิจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ 

2.  ความสามารถ (Ability) หมายถึง แรงขับภายในบุคคลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 

3.  คุณสมบัติส่วนบุคคล (Personal Attributes) หมายถึง คณุลักษณะส่วนบุคคล ค่านิยม 

แรงจูงใจและทศันคต ิที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 

4.  ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งทีบุ่คคลใช้ความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ 

สรุปได้ว่า สมรรถนะเป็นความสามารถของบุคคล ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ เจตคติ 

บุคลิกลักษณะประจำตัวของบุคคล ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้บุคคลสามารถปฏิบัติกิจกรรมหรือ

แสดงออกถึงพฤติกรรม  ที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างเหมาะสม 

รูปแบบของสมรรถนะ 

รูปแบบของสมรรถนะ (Competency Model) มีหลายรูปแบบแต่ที่ประยุกต์ใช้ในสมรรถนะ

ได้เหมาะสมและง่ายกับลักษณะงาน คือของ McClelland (เพ็ญจันทร์  แสนประสาน และคณะ, 

2549) ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะเชิงวิชาชีพ และสมรรถนะเชิงเทคนิค มีรายละเอียด

ดังนี ้
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1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะหลักขององค์กรที่ทุกหน่วยงานถือเป็น

รูปแบบเดียวกัน เพ่ือสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ตัวอย่างเช่น 

1.1  ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ (Achievement Orientation) คือมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ และปฏิบัติงานให้สำเร็จอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้เงื่อนไข

เวลาและงบประมาณที่กำหนด 

1.2  การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ ความสามารถในการติดต่อประสานงาน

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

1.3  การพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง (Continuous Improvement) คือ การพัฒนาและ

ปรับปรุงการปฏิบัติหรือการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรและหน่วยงาน 

1.4  การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus) คือ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจสูงสุด 

1.5  ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) ถือเป็นสมรรถนะที่สำคัญของบุคลากรในองค์กรที่

ต้องมี จริยธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อตนเอง หน่วยงาน และองค์กร 

1.6  การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เป็นการคิดเชิงระบบที่   จะเรียนรู้จาก

ประสบการณ์เพื่อนำมาสู่การตัดสินใจที่ดี เป็นการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล หรือความคิดรวบยอด 

1.7  การทำงานเป็นทีม (Team Work) คือ การที่สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นผู้นำการเป็นผู้ตามที่เหมาะสมเพื่อผลสำเร็จของงาน 

2. สมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) แต่ละวิชาชีพที่จะกำหนดคุณลักษณะ

ที่ต้องการ อันได้แก ่

2.1  การที่มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับองค์กร (Organization Savvy) ความรู้ของ

องค์กรหน่วยงาน 

2.2  การที่มีการแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) โดยการ

แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง  

2.3  การที่มีความอดทนต่อแรงกดดัน (Tolerance for Stress) โดยมีความอดทนต่อ

เหตุการณ์ต่างๆ หรือสถานการณ์ที่วิกฤต ิ

 2.4  การที่ควบคุมตนเอง (Self- Control) โดยมีความสามารถควบคุมตนเองได้ทุก

สถานการณ ์
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3. สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) เป็นความสามารถหรือทักษะในการ

ปฏิบัติงานตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ ได้แก ่

3.1 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นทักษะของผู้บริหาร 

3.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Application) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และเป็นเครื่องมือในการช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.3 การใส่ใจในเรื ่องคุณภาพ (Quality Focus) การมีความรู ้และความเข้าใจเรื ่อง

คุณภาพเป็นอย่างดี และสามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 ความชำนาญด้านเทคนิค (Technical Expertise) เป็นความเชี่ยวชาญพิเศษในการ

กระทำหรือการปฏิบัติงาน 

จะเห็นได้ว่ารูปแบบของสมรรถนะ McClelland เป็นรูปแบบที่ประยุกต์ใช้ในการกำหนด

สมรรถนะพยาบาลได้อย่างเหมาะสมกับงานของวิชาชีพพยาบาลซึ่งประกอบด้วย 3 รูปแบบอันได้แก่ 

 1. สมรรถนะหลักขององค์กรที่ทุกหน่วยงานต้องถือเป็นในรูปแบบเดียวกัน  

 2.สมรรถนะเชิงวิชาชีพ เป็นซึ ่งเป็นสมรรถนะของแต่ละวิชาชีพที่ซ ึ ่งจะกำหนด

คุณลักษณะที่ต้องการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่วิชาชีพพยาบาลต้องกำหนดและประเมินสมรรถนะวิชาชีพ 

สอดคล้องกับการที่สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ที่สภาการพยาบาลได้กำหนดขึ้น เพื่อทำให้การบริการ

ของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีประสิทธิภาพ มี

ศักยภาพในการพัฒนาตนเองรวมถึงการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (สภาการพยาบาล, 2552)  

  3. สมรรถนะเชิงเทคนิคเป็นความสามารถที่จะปฏิบัติงานเฉพาะแต่ละกิจกรรมของ

วิชาชีพ 

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้กำหนดรูปแบบของสมรรถนะ

ของข้าราชการไทยไว้ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548) 

1.  สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพื่อหล่อหลอมค่านิยม 

และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อันประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ 

1.1 การที่มีความมุ่งมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - ACH) หมายถึงมี

ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานราชการให้ดีที่สุด หรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่าน

มาของตนเอง หรือเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนา
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ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทาย ที่อาจไม่เคยมีบุคคลใดสามารถ

กระทำได้มาก่อน แบ่งระดับของสมรรถนะนี้เป็น 5 ระดับ 

1.2  บริการที่ดี (Service Mind - SERV) หมายถึงความตั้งใจและความพยายามของ

ข้าราชการในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง แบ่งระดับของสมรรถนะนี้เป็น 6 ระดับ 

1.3  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise - EXP) หมายถึงความขวนขวาย

สนใจใฝ่รู ้ เพื ่อสั ่งสม พัฒนา ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการด้วย

การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1.4  จริยธรรม (Integrity- ING) ให้คำจำกัดความว่า การครองตนและประพฤติปฏิบัติ

ได้ถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของ

ตนโดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนต้น ทั้งนี้เพื่อธำรงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพ

ข้าราชการ อีกทั้งเพื ่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักของภาครัฐ บรรลุ

เป้าหมายที่กำหนดไว้ แบ่งระดับของสมรรถนะนี้เป็น 5 ระดับ 

1.5  ความที่มีการร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork-TW) ให้คำจำกัดความว่า เป็นความตั้งใจ

ที่จะต้องการทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน องค์กรหรือหน่วยงาน โดยผู้ปฏิบัติมี

ฐานะเป็นสมาชิกในทีมมิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการสร้างและดำรงรักษา

สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม     แบ่งระดับของสมรรถนะนี้เป็น 5 ระดับ 

2. สมรรถนะประจำกลุ ่มงาน คือสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะกลุ ่มงานเพื ่อสนับสนุนให้

ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เข้ากันเหมาะสมกับหน้าที่ และมีการส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้

ดีมากยิ่งขึ้น โดยมีโมเดลสมรรถนะกำหนดให้แต่ละกลุ่มงานมีสมรรถนะประจำกลุ่มงาน 3 สมรรถนะ 

(มีการยกเว้นกลุ่มงานนักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะ) สมรรถนะประจำกลุ่มงานมีทั้งหมด 20 

สมรรถนะได้แก ่

2.1 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

2.2  การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 

2.3  การพัฒนาศักยภาพของบุคคล(Caring & Developing Others) 

2.4  การสั่งการตามอำนาจหน้าที่ (Holding People Accountable) 

2.5  การสืบเสาะค้นหาข้อมูล (Information Seeking) 
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2.6  ความเข้าใจถึงข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 

2.7  ความเข้าใจถึงผู้อื่น (Interpersonal Understanding) 

2.8  ความเข้าใจถึงองค์กรและระบบของราชการ (Organizational Awareness) 

2.9  การดำเนินการแบบเชิงรุก (Proactiveness) 

2.10  ความถูกต้องของระบบงาน (Concern for Order) 

2.11  ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 

2.12  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 

2.13  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

2.14  สภาวะผู้นำ (Leadership) 

2.15  สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 

2.16  วิสัยทัศน์ (Visioning) 

2.17  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 

2.18  ศักยภาพเพ่ือนำการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 

2.19  การควบคุมตนเอง (Self Control) 

2.20  การให้อำนาจแก่ผู้อื่น (Empowering Others) 

เมื่อทราบรูปแบบของสมรรถนะแล้ว ควรทราบถึงวิธีการศึกษาสมรรถนะ เพื่อเป็นแนวทางใน

การประเมินสมรรถนะต่อไป 

สรุปได้ว่า รูปแบบสมรรถนะ เป็นรูปแบบที่สามารถประยุกต์ใช้ในการกำหนดสมรรถนะของ

พยาบาลได้เหมาะสมกับลักษณะงานของพยาบาลซึ่งประกอบด้วย 3 รูปแบบคือ สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะเชิงวิชาชีพ และสมรรถนะเชิงเทคนิค 

วิธีการศึกษาสมรรถนะ 

สมรรถนะของแต่ละงาน แต่ละวิชาชีพ เป็นสิ่งที่ไม่ได้กำหนดตายตัวขึ้นอยู่กับความจำเป็น

ของแต่ละวิชาชีพ สมรรถนะของวิชาชีพได้มาหลายวิธีแล้วแต่จะเลือกใช้ตามความเหมาะสม (กุลยา  

ตันติผลาชีวะ, 2532) ได้แก ่

1. การกำหนดโดยประเมินความต้องการ (Need Assessment) โดยศึกษาจากกลุ่มผู้ใช้   

นักการศึกษา และนโยบายต่างๆ ถึงความต้องการที่จะจัดให้มีการจัดเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาให้
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สามารถทำงานอะไร ต้องมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติอย่างไร ถ้าเป็นทางการพยาบาลจะหมายถึงความรู้

เกี่ยวกับงานที่พยาบาลจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล 

2.  การกำหนดโดยการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) จากการจำแนกเนื้อหาและเป้าหมาย

ของงาน ให้อยู่ในรูปของงานที่ต้องปฏิบัติหรือต้องเรียนรู้ แล้วแจ้งย่อยในรายละเอียดของแต่ละงานให้

เป็นระดับย่อยที่สุด การวิเคราะห์งานจะช่วยให้การกำหนดงานให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติได้ในรายละเอียด 

3. การกำหนดสมรรถนะ จากวิเคราะห์สมรรถนะอย่างมีระบบ (Systemic Competency   

Analysis) หมายถึง เทคนิคกำหนดสมรรถนะหรือเป้าหมายที่จะพัฒนามาจากระบบการวิเคราะห์ที่

ปกติด้วยการจำแนกเนื้อหาของงานออกเป็นหน่วยย่อยที่เป็นรูปแบบชัดเจน 

4. การกำหนดสมรรถนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี ่ยวชาญเป็นผู้ให้ความเห็นหรือบอก

เกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็น 

5.  การกำหนดสมรรถนะจากวิเคราะห์ตามหลักทางทฤษฎีและตำรา 

6.  การศึกษาความต้องการ การดูแลด้านสุขภาพ จากคำนึงว่าสภาพการณ์ใดที่ต้องเผชิญ 

เมื่อไปปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมที่จะเผชิญ และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.  การศึกษาการบันทึกการดูแลรักษาพยาบาลที่ใช้ในสถานบริการสาธารณสุข จะได้ทราบ

ถึงปัญหาความต้องการการดูแลสุขภาพที่เป็นจริงได ้

8.  การวิเคราะห์ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพจากเก็บข้อมูลจากกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำจาก

การสังเกตโดยใช้ผู้ร่วมงานหรือผู้อื่น 

9.  การศึกษาสภาพความเป็นจริงในสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จะช่วยให้ได้สมรรถนะที่

จำเป็นสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

เพ็ญจันทร์  แสนประสานและคณะ (2548) ได้มีการศึกษาถึงขั้นตอนการจัดทำสมรรถนะ

ดังต่อไปนี ้

1. กำหนดเป้าหมายหลักขององค์กร 

2.  จัดทำสมรรถนะหลักขององค์กรโดยเปรียบเทียบกับรูปแบบของบทบาทหน้าที่ว่าองค์กร

ต้องการจะเติบโต จะต้องทำอะไรบ้าง ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมอย่างไร 

3.  จัดทำสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานจากการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 
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4.  นำทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร และสมรรถนะที่ได้จากการวิเคราะห์ภาระงานมา

กำหนดกลุ่มสมรรถนะ โดยจัดทำระดับความสามารถ กำหนดความหมายของพฤติกรรมและการ

ประยุกต์ใช้งาน 

สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ (2548)ได้เสนอขั้นตอนในการจัดทำรูปแบบสมรรถนะ ดังนี ้

1. กำหนดเกณฑ์ที ่ใช้วัดผลการปฏิบัติงาน อาจได้มาจากการประเมินโดยผู้เชี ่ยวชาญ       

การประเมินแบบ 360 องศา 

2.  กำหนดกลุ่มตัวอย่าง อาจกำหนดเป็นกลุ่มที่มีผลงานดีเลิศ กลุ่มผลงานตามเกณฑ์เฉลี่ย

ปกติ และกลุ่มผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การใช้แบบสัมภาษณ์ การใช้แบบสำรวจคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์งาน การสังเกตพฤติกรรม และการใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างสมรรถนะ 

5.  การตรวจสอบความถูกต้องของสมรรถนะ โดยการวิจัยการสร้างแบบทดสอบและการ

พัฒนาบุคลากรตามรูปแบบสมรรถนะที่กำหนด 

6.  การนำรูปแบบไปใช้งาน 

สรุปได้ว่า สมรรถนะของแต่ละงาน แต่ละวิชาชีพ เป็นสิ่งที่ไม่ได้กำหนดตายตัวขึ้นอยู่กับ

ความจำเป็นของแต่ละวิชาชีพ สมรรถนะของวิชาชีพได้มาหลายวิธีแล้วแต่จะเลือกใช้ตามความ

เหมาะสม 
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ตอนที่ 3 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสมรรถนะนักวิจัย 

ความหมายของสมรรถนะนกัวิจัย 

จารึก  อาจวารินทร์ (2528)สมรรถนะด้านการวิจัยทางการศึกษา หมายถึง ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ซึ ่งนักวิจัยที ่ด ีควรมีเพื ่อสามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ศิวพร   ดิลกโกมล (2533) สมรรถนะการวิจัยของครูภาษาอังกฤษว่า หมายถึง ความสามารถ

ที่แสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการทําวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

สุพรรณี  สินโพธิ์ (2546)สมรรถนะด้านการวิจัยหมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ

ทัศนคติที่ดีของครูในการสร้างความรู้ ค้นหาความจริง แสวงหาวิธีการหรือ นวัตกรรม และพัฒนาการ

เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย โดยผลการวิจัยจะนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนา ศักยภาพ

ผู้เรียน ผู้สอนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

วรรณะ  บรรจง (2551)สมรถนะด้านการวิจัย หมายถึง การที่บุคคล  มีความรู้ความสามารถ

ในการทําวิจัย ทั้งด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัยและสามารถใช้ กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียนในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

อดุลย์  สนั่นเอื้อเม็งไธสง (2553)สมรรถนะของนักวิจัยทางการศึกษา หมายถึง ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะที่ควรมีของนักวิจัยเกี่ยวกับการทําวิจัยทางการศึกษา 

บุญสิทธิ์ ไชยชนะ (2552)สมรรถนะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หมายถึง การแสดงออก

ของครูถึงการมีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่มีอยู่ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน ห้องเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า สมรรถนะนักวิจัยหมายถึงความรู้ ทักษะ และทัศนคติมีอยู่หรือควรมีของนักวิจัย 

ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในการแสวงหา

ความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

องค์ประกอบของสมรรถนะการวิจัย 

ปรีดา เบ็ญคาร (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนใน

กระบวนการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู  โดยกําหนดความสามารถในการวิจัยการ

ปฏิบัติการในชั้นเรียน ออกมาเป็นทักษะใน 3 ลักษณะคือ 1) ความรู้พื้นฐานด้านวิธีวิทยาการวิจัย     

2) ด้านทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบด้วย 8 ด้านคือการสํารวจและการวิเคราะห์
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ปัญหาการวิจัย การระบุปัญหาการวิจัย การกําหนดแนวคิดการวิจัย การกําหนดนวัตกรรมการวิจัย 

การกําหนดแนวทางการแก้ปัญหา การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล การสะท้อนผล และ            

การนําเสนอผลการวิจัยและ 3) ด้านเจตคติต่อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

บุญสิทธิ์ ไชยชนะ (2552)ได้ศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองด้านบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีต่อนักศึกษาครูที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยแบ่งสมรรถนะการ

วิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูออกเป็น 3 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับ

การทําวิจัยในชั้นเรียน องค์ประกอบด้านเจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน และองค์ประกอบด้านทักษะ

การทําวิจัยในชั้นเรียน 

ทิพวรรณ  ภัทรนุสรณ์ (2556)ได้สรุปเอาไว้ว่าองค์ประกอบของการวัดสมรรถนะการวิจัยใน

ชั้นเรียนมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

หมายถึง ความรู้ของครู เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ทําวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบวิธีวิจัย        

2) องค์ประกอบด้านทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หมายถึง ความสามารถของครูในการผลิต

หรือการกระทำตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย 

การกําหนดปัญหาการวิจัย การทบทวน เอกสารที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการดำเนินการวิจัย การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข ้อมูล การประเมินผลการวิจ ัยและการเขียนรายงานการวิจัย                 

3) องค์ประกอบด้านเจตคติต่อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หมายถึง การประเมินค่าถึงประโยชน์

ของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ความรู้สึกที่มีต่อการวิจัยปฏิบัติการใน ชั้นเรียนกล่าวโดยสรุปได้ว่า

องค์ประกอบของการวัดสมรรถนะการวิจัยของครูนั ้นประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้านความรู้        

2) องค์ประกอบด้านทักษะการวิจัย และ3) องค์ประกอบด้านเจตคติและจรรยาบรรณในการวิจัย 

Bryant and Poustie (2001) ได้นําไปจัดกลุ ่มใหม่เพื ่อใช้ในการศึกษาวิจัยโดยจัดแบ่ง 

องค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรู้และเข้าใจเป็นความรู้ด้านวิชาการ เช่น 

ผู้บริหาร จะต้องมีความรู้ด้านการบริหาร แพทย์ต้องมีความรู้ด้านการรักษาคนไข้ เป็นต้น 

2.  ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยทําให้บุคคลนําความรู้นั้นไป

ใช้ได้ เช่น ผู้บริหารต้องมีทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านเทคนิควิธี ครู

ต้องมีทักษะด้านการสอน เป็นต้น 
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3.  เจตคติและค่านิยมที่เหมาะสม (Appropriate Attitude and Value) หมายถึง สิ ่งที่

บุคคลแสดง ออกมาเป็นคุณลักษณะด้านพฤติกรรมซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ความรู้และทักษะของ

บุคคลนั้นเป็น องค์ประกอบที่ทําให้คนมีความอดทนหรือเกิดความท้อถอยต่อการปฏิบัติงาน 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของสมรรถนะการวิจัยหมายถึง ความรู้ ทักษะ และเจตคติ  มีอยู่หรือ

ควรมีของนักวิจัย ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

สมรรถนะด้านการวิจัยของวชิาชีพพยาบาล 

สมรรถนะด้านการวิจัยของวิชาชีพพยาบาลสมรรถนะด้านการวิจัยมีความสำคัญต่อการ

ปฏิบัติงานของพยาบาล และวิชาชีพการพยาบาล สมรรถนะด้านการวิจัยเป็นความสามารถของบุคคล

ที่ผลักดันให้เกิดการศึกษาค้นคว้า การแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ทางการพยาบาล และยังสามารถนำความรู้ใหม่ที่ได้

ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาล เป็นการแสดงออกถึงความสามารถของ

วิชาชีพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ การทำงาน บรรลุเป้าหมายในการประกอบวิชาชีพ เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม ทำให้เกิดความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงานและทำให้บทบาทของวิชาชีพ  มีความเด่นชัดขึ้นใน

ทีมงานสุขภาพและระบบการบริการดูแลสุขภาพ เป็นการพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ มีนักวิชาการ

ให้ความหมายของสมรรถนะด้านการวิจัยของวิชาชีพพยาบาล ดังนี ้

พนารัตน์ วิศวเทพนิมิต (2539)สมรรถนะด้านการวิจัย หมายถึง การสามารถนำผลการวิจัย

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล สนับสนุนและร่วมมือในการทำวิจัย รวมทั้งติดต่อและร่วมมือ

กับผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพอื่น เพื่อร่วมมือทำวิจัยอย่างครบวงจร มีความสามารถในการทำวิจัย อ่าน

วิเคราะห์ผลการวิจัยได้ มีจรรยาบรรณของนักวิจัย นำผลการวิจัยมาเผยแพร่ลงในวารสาร เสนอต่อที่

ประชุมทั้งในและนอกหน่วยงาน 

วิภาดา คุณาวิกติกุล และสุมิตรา เวฬุวนารักษ์ (2539) ได้กล่าวว่า เพื่อให้การดูแลสุขภาพ

ของผู้ใช้บริการครอบคลุมทุกด้านวิชาชีพพยาบาลจะต้องมีสมรรถนะด้านการวิจัย ได้แก ่การสนับสนุน

และร่วมมือในการทำวิจัย ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นในการทำวิจัยครบวงจร  อีกทั้ง การนำ

ผลการวิจัยไปใช้ยังเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของวิชาชีพพยาบาล  ซึ่งวิชาชีพพยาบาลควรจะมี

ความสามารถในการประยุกต์หรือดัดแปลงผลการวิจัยทางการพยาบาลหรืองานวิจัยอื่น ๆ ไปใช้ใน  

การปฏิบัติการพยาบาลซึ่งหากมีการนำผลการวิจัยทางการพยาบาลที่ได้มาใช้เป็นพื้นฐานสำหรั บ    
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การตัดสินใจในการปฏิบัติการพยาบาลจะทำให้ผู้รับบริการทางสุขภาพมั่นใจได้ว่าได้รับบริการที่ดีเลิศ  

เพราะการใช้ผลการวิจัยจะทำให้การประเมินและการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง มีการปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลตลอดเวลาและเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้มีความแข็งแกร่ง

ขึ้น 

พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ (2546)ได้กล่าวว่า ความรู้ ความสามารถทางการวิจัยมีความเป็น

สากลในตนเองระดับโลกในทุกสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่กระบวนการดำเนินการวิจัย การทำวิจัยต้องมีการ

เผยแพร่ด้วยการเขียนบทความลงในวารสาร หรือนำเสนอในที ่ประชุมวิชาการของวิชาชีพทั้ง

ระดับชาติ นานาชาติ สามารถอ้างอิงได้ และนำไปใช้ได้ในหลายแนวทาง เพื่อแสดงถึงการยอมรับ

บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนจะต้องแสดงความสามารถนี้ออกมาให้ปรากฏได้  จึงจะแสดงถึง    

การพัฒนาตนในแนวทางที่เป็นสากลอย่างแท้จริง 

วิไลพรรณ  สมบุญตนนท์ (2552) ได้กล่าวว่า วิชาชีพพยาบาลและบุคลากรพยาบาลจะต้องมี

ทักษะ ความสามารถในการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ การตีความและแปลความหมายงานวิจัยเพื่อ

นำมาใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล รวมทั้งเปลี่ยนทัศนคติและ

มุมมองที่มีต่องานวิจัยและการทำวิจัยว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน มาเป็นสิ่งท้าทายให้รู้แจ้งทาง

ปัญญา 

สภาการพยาบาล (2552) ได้กล่าวว่าสมรรถนะของวิชาชีพพยาบาล สมรรถนะด้านที่ 5 

สมรรถนะเกี่ยวกับด้านวิชาการและการวิจัย หมายถึงการตระหนักในความสำคัญของการทำวิจัยและ

การพัฒนาความรู้ การที่มีความรู้พื้นฐานในกระบวนการทำวิจัย และการจัดการความรู้ การพิจารณา

ใช้ประโยชน์จากความรู้เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน และการเผยแพร่ความรู้ กับทีมสุขภาพและ

สาธารณะ 

สรุปได้ว่า สมรรถนะด้านการวิจัยของวิชาชีพพยาบาล หมายถึง การที่มีความรู้พื้นฐานด้าน

กระบวนการการทำวิจัย การจัดการความรู้ ความสามารถอ่าน วิเคราะห์ผลการวิจัย รวมถึงการสืบค้น

หลักฐานเชิงประจักษ์ ตีความและแปลความหมายงานวิจัยเพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์จากความรู้

เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานการพยาบาลทำให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและทำให้

บทบาทของวิชาชีพ มีความเด่นชัดขึ้นและมีความตระหนักในความสำคัญของการทำวิจัยและการ

พัฒนาความรู้ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่องานวิจัย ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการทำวิจัย การทำวิจัย

อย่างครบวงจร สามารถเผยแพร่งานวิจัยได ้
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล 

จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารวิชาการที่เกี ่ยวข้อง มีนักวิชาการกล่าวถึงปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับความสามารถและความสำเร็จในการทำวิจัยของบุคคลไว้หลากหลายรวมทั้งมีผู้ศึกษา

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของนักศึกษาพยาบาล และบุคคลไว้ดังนี้ 

จรัส  สุวรรณเวลา (2545) ได้กล่าวว่า มีคณาจารย์อีกจำนวนมากที่เห็นความสำคัญและความ

จำเป็นของงานวิจัย แต่มิอาจดำเนินการวิจัยได้หรือดำเนินไปได้ไม่เต็มที่เพราะขาดความรู้ทักษะ  

ประสบการณ์ หรือการสนับสนุนที่จะทำการวิจัย ส่วนสิ่งจำเป็นพ้ืนฐานในการที่จะให้เกิดการวิจัย เพิ่ม

ปริมาณหรือปรับปรุงคุณภาพของงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้น การมีแต่ความคิดความหวังหรือความ

ตั้งใจคงไม่พอ จะต้องมีสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่เป็นปัจจัยสำคัญรองรับอยู่จึงจะเกิดการพัฒนาได้จริง  

นอกจากนโยบายระบบ กำลังคน และทุนแล้ว สิ่งจำเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการวิจัยยังมีฐานข้อมูล ทั้ง

ข ้อมูลทุต ิยภูม ิและข้อมูลปฐมภูม ิในร ูปของห้องสมุด ศูนย์เอกสาร และศูนย์ข ้อมูลต่าง ๆ  

ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ และบริการคอมพิวเตอร์ 

พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ (2546) ได้กล่าวว่า การสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ที่เกิดขึ้นได้แต่ยัง

ไม่เป็นที่พอใจมีผลมาจากขาดบุคลากรสนบัสนุนด้านการจัดการ ถ้าผู้วิจัยต้องใช้เวลาในการดูแลงาน

ด้านธุรการอย่างมากมาย ย่อมสร้างความเบ่ือหน่ายต่อการทำงานวิจัยอย่างมาก ผู้บริหารต้องมีวิธีการ

แก้ปัญหานี้ให้ได้อย่างเหมาะสม 

มาริสา ไกรฤกษ์ (2549) ได้กล่าวว่าปัจจัยที่เอื้อต่อการนำผลการวิจัยไปใช ้ได้แก ่ลักษณะของ

งานวิจัยทางการพยาบาล ลักษณะของการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาล

ลักษณะของพยาบาล ลักษณะขององค์กร 

คนึงนิจ  พงศ์ถาวรกมล (2552) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำวิจัย คือ

การบริหารเวลา การทำงานร่วมกับกลุ่มผู้สนใจหัวข้อหรือการวิจัยในแนวเดียวกัน  (Cluster) ความ

ต้องการผู้ตรวจสอบภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้สถิติการวิจัย ความสะดวกในการขอจริยธรรมการ

วิจัยในคน มีการอบรมข้อมูล และความรู้ใหม่ ๆ ด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ ระบบสนับสนุนในการทำ

วิจัย เช่น แหล่งข้อมูล การให้ทุนในการทำวิจัยมากขึ้น และอำนวยข้อมูลเรื่องทุนวิจัยทั้งในและนอก

องค์กร สร้างระบบการวิจัยที่ด ีเช่น มีพี่เลี้ยง และที่ปรึกษางานวิจัย 
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ประภัสสร  สุรวัฒนาวรรณ (2552) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายงานประจำ

สู่งานวิจัย (Routine to Research) คือ ความเข้าใจหรือความเชื่อผิด ๆ เช่น มองเรื่องการวิจัยเป็น

เรื ่องยาก การขาดความรู้ หรือ ผู้สนับสนุนทางวิชาการที่จำเป็น ผู้บริหารบางหน่วยงานไม่เห็น

ความสำคัญ และไม่สนับสนุนการทำวิจัย 

วิจิตร ศรีสุพรรณ (2552) ได้กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แม้พยาบาลจะมีความพยายามทำ

วิจัยกันมากขึ้นแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์

พยาบาลซึ่งมีความรู้และทักษะการทำวิจัยยังมีงานสอนเป็นหลักทำให้ไม่มีเวลาสำหรับงานวิจัย  ขาด

ผู้ช่วยงานวิจัยและทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความสามารถในการบริหาร

จัดการวิจัย เช่นเดียวกับพยาบาลในสถานบริการสุขภาพที่ให้บริการเป็นหลักมีภาระงานที่หนักและ

มากเกินไป งานวิจัยที่ทำกระจัดกระจายไม่ต่อเนื่องการเผยแพร่และการนำ ผลการวิจัยไปใช้ยังมีน้อย 

Linda R. Cronenwett (1986)ได้กล่าวว่า บุคลากรทางการพยาบาล จะมีความพร้อมที่จะ

สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ จะต้องได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร ได้แก่ เวลา ความพร้อม

ด้านร่างกายจิตใจ ทีมผู้ช่วยเหลือ แหล่งค้นคว้าข้อมูลวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นงบประมาณ 

ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และการมีเครือข่ายสนับสนุน 

Mc Cormick  (1985) อ้างในอวยพร สมใจ (2548) ได้เสนอแนวคิดโดยการจัดหมวดหมู่ของ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลไว้  2 ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และ

ปัจจัยด้านสถานการณ ์

1.  ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นคุณลักษณะที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล  จะมีความ

แตกต่างกันในแต่ละบุคคล และเป็นสาเหตุภายในที่ผลักดันให้แต่ละบุคคล มีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ที่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย ความถนัด ลักษณะทางบุคลิกภาพ ลักษณะทางกายภาพ 

ความสนใจ แรงจูงใจ อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ความเช่ือ ค่านิยม ความนึกคิด ความสามารถ

ในการเรียนรู ้และแรงจูงใจ เป็นต้น 

2.  ปัจจัยด้านสถานการณ์ หมายถึง เงื่อนไขของเหตุการณ์หรือลักษณะของสิ่งแวดล้อมนอก

ตัวบุคคล ที ่ม ีผลต่อการแสดงความสามารถในการปฏิบ ัต ิงาน  ประกอบด้วย ลักษณะงาน

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและสังคม ลักษณะโครงสร้างขององค์การ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของนักศึกษาพยาบาลอาจ

ดำเนินการวิจัยได้หรือดำเนินไปได้ไม่เต็มที่เพราะขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ การสนใจ เจตคติที่
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ดี หรือการสนับสนุนที่จะทำการวิจัย ส่วนสิ่งจำเป็นพ้ืนฐานในการที่จะให้เกิดการวิจัย เพิ่มปริมาณหรือ

ปรับปรุงคุณภาพของงานวิจัย การมีแต่ความคิดความหวังหรือความตั้งใจคงไม่พอ จะต้องมีสิ่งจำเป็น

พื้นฐานที่เป็นปัจจัยสำคัญรองรับอยู่จึงจะเกิดการพัฒนาได้จริง  

แนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของนักศีกษาพยาบาล  

จากการศึกษาเอกสารวิชาการ งานวิจัย ที่นักวิชาการได้เสนอไว้ พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ความสามารถ และความสำเร็จในการทำวิจัยของนักศึกษาพยาบาลและของบุคคล  มีข้อคิดเห็นที่

คล้ายคลึงกัน โดยสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะด้านการวิจัยของนักศีกษาพยาบาลซึ่ง

แบ่งเป็นปัจจัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ปัจจัยเฉพาะบุคคล ได้แก่ คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เป็นคุณลักษณะที่ติดตัวมา

แต่กำเนิดและที่ได้รับเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งผู้วิจัยได้จำแนก ดังนี ้

1.1  ด้านทักษะการทำวิจัย (Research Skill) เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ 

ผู้ที่ต้องทำการวิจัย ทั้งด้วยบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยหลายฉบับ  

พบว่า การวิจัยเป็นงานที่ต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะการทำวิจัย (Research Skill) และความสามารถในการ

เขียนรายงานการวิจัยจึงจะทำให้การทำวิจัยประสบความสำเร็จและมีคุณภาพ (ช่อลดา วิชัยพาณิชย์, 

2554) มีความรู้ความสามารถในการวิจัย ความรู้เหล่านี้อาจได้มาจากการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

จากการเข้าอบรมวิจัยในระหว่างการทำงาน หรือจากการศึกษาด้วยตนเอง ทักษะการทำวิจัยเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่สามารถทำนายผลิตภาพการวิจัยได้ ดัชนีวัดผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มีความสัมพันธ์

กับระดับทักษะการทำวิจัยและผลิตภาพการวิจัยถูกทำนายได้ด้วยระดับการพัฒนาทักษะการทำวิจัย

จากงานวิจัยของ Waworuntu’s study (อ้างถึงใน อภิญญา หิรัญวงษ์, 2547) ความสามารถของ

ตนเองในด้านการทำวิจัยอันประกอบด้วย ความสามารถด้านการออกแบบการวิจัย ความสามารถด้าน

การปฏิบัติการวิจัย ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  และการใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยมีความสัมพันธ์ต่อผลิตภาพการวิจัย  (อัจริยา วัชราวิวัฒน์, 

2544) จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการทำวิจัยหลายฉบับของอัจริยา 

วัชราวิวัฒน์ (2544), นิภา ศรีไพโรจน์ (2533), กฤติยา วงศ์ก้อม (2543) พบว่า นักวิจัยควรมีความรู้

และทักษะการทำวิจัย ดังนี ้

1.1.1 ความรู ้ความสามารถในสาขาวิชาการที ่ทำวิจัยอย่างเพียงพอ  หรือมี

ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องหรือปัญหาที่จะทำการวิจัย นักวิจัยต้องทราบและเข้าใจปัญหาที่ทำ
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การวิจัยโดยตลอดเพื่อจะได้เลือกใช้เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะ

ของงานวิจัยนั้น และสามารถค้นหาหรือเลือกใช้ความรู้จากงานวิจัยที่แล้วมาได้อย่างรวดเร็ว  เพื่อ

นำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

1.1.2 นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางการวิจัย ในระดับหน่วยงาน ระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับนโยบายของประเทศ 

1.1.3 ความสามารถในการค้นหา เลือก และวิเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยและ

ความรู้จากเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว 

1.1.4 ความรู้ และทักษะการใช้เครื่องมือการวิจัยประเภทต่าง ๆ สามารถเลือกใช้

เครื่องมือได้อย่างถูกวิธี และเหมาะสม 

1.1.5 ความรู้ และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติวิเคราะห์ เลือกใช้สถิติ และ 

แปลผลได้อย่างถูกต้อง เช่น การประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เป็นผู้ที ่มีความรู้ 

ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.1.6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่ รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเลือกหรือพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการและสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ใน              

การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์และเหตุผลต่าง ๆ ของการวิจัย ช่วยให้เข้าใจผลงานวิจัยที่

ผู ้อื ่นทำไว้แล้ว ช่วยให้สามารถพิจารณาความเชื่อถือได้ของผลการวิจัย  และยังช่วยให้มีเหตุผลใน     

การพิจารณาตัดสิน 

1.1.7 ความสามารถในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบ และคาดคะเนคำตอบได้ด ี

1.1.8  ความสามารถในเชิงสังเคราะห์ การขมวดความคิดหรือสรุปผลข้อมูลจากสิ่ง

ที่ได้ศึกษาและข้อค้นพบ มาเขียนและสรุปรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 

1.1.9 ความรู้ และความสามารถในการใช้กระบวนการทดลอง  ด้วยวิธ ีทาง

วิทยาศาสตร ์และตรรกวิทยาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา 

1.1.10 ความสามารถในการทำงานที่มีระเบียบ สามารถจัดหมวดหมู่ของความคิด 

และเขียนรายงานการวิจัยได้ด ี

1.1.11 ความรู้ และสามารถใช้เครื ่องมืออุปกรณ์ในการทำวิจัย  เช่น การใช้

คอมพิวเตอร์ในจัดพิมพ ์จัดเก็บงานวิจัย การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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1.1.12 ความรู ้ความสามารถวางแผน ดำเนินการ และประเมินโครงการวิจัย

นอกจากนักวิจัยควรมีความรอบรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่กำลังทำอยู่  เพราะการวิจัย

นั้นอาจจะพาดพิง หรือเกี่ยวข้องกับวิชาต่าง ๆ เนื่องจากขอบเขตของการวิจัยไม่สามารถจะแยก

ออกไปได้อย่างชัดเจนเหมือนวิชาเรียนในห้องเรียน  ฉะนั้นนักวิจัยจึงต้องศึกษาและขวนขวายหา

ความรู้เพ่ิมเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งอาจทบทวนความรู้ที่เคยเรียนมาก่อนหรือไม่ก็ต้องศึกษา

เพิ่มเติม (นิภา ศรีไพโรจน,์ 2533) 

2.  ปัจจัยด้านระยะเวลาในการวิจัย 

เวลาที่ใช้ในการวิจัย (Time for Research) หมายถึง เวลาในการวิจัย และการทำกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยของอาจารย์ที่นอกเหนือจากงานในภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการวิจัย

แต่ละครั้งต้องใช้เวลาทำงานมากตั้งแต่การวางแผนการวิจัย  ศึกษาเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลการ

วิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการเหล่านี้ต้องใช้เวลามาก อาจารย์ต้องมีความสามารถในการบริหารเวลา

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการวิจัย และทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ถ้าอาจารย์มีปัญหาในเรื่องการจัดการ

เวลาจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตงานวิจัยของอาจารย์ ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการวิจัยจึงเป็นปัจจัย

หนึ่งที่สำคัญ ดังผลการวิจัยที่พบว่า เวลาที่ใช้ในการวิจัยมีความสัมพันธ์กับผลิตภาพการวิจัย เวลาเป็น

ปัจจัยที่สำคัญอย่างมากสำหรับการทำวิจัย นับตั้งแต่การเลือกเรื่องหรือปัญหาที่จะทำวิจัย การศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการนำ

ผลการวิจัยไปใช้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาพิจารณาความเป็นไปได้เพื ่อนำไปปฏิบัติไปใช้  หรือ

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละงานการกำหนด เวลาทำวิจัยจะต้องเลือกเวลาทำวิจัยให้เหมาะสมกับ

งานประจำของตนหากมีความขัดแย้งระหว่างเวลาที่นักวิจัยว่างจากงานต่างๆ กับเวลาที่เหมาะสมกับ

การทำวิจัย ปัญหาจะเกิดขึ้นจนเป็นอุปสรรค ทำให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อน ข้อมูลที่รวบรวมอาจ

ล้าสมัย หรืองานวิจัยไม่สำเร็จตามเวลาที่กำหนด หรือหากสำเร็จตามกำหนด คุณภาพของงานวิจัยที่ได้

ก็ไม่ดีเท่าที่ควร (อัจริยา  วัชราวิวัฒน์, 2554)ดังนั้นปัจจัยด้านระยะเวลาในการทำวิจัย มีความสำคัญ

ต่อกระบวนการในการทำวิจัย เพื ่อนำไปปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานประจำและ

งานวิจัยของตนเอง ซึ่งระยะเวลาในการทำงานวิจัยจะส่งผลต่อคุณภาพ และความสำเร็จของงานวิจัย 
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3. ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการทำวิจัย ทัศนคติเป็นความรู้สึกหรือความเชื่อที่มีต่อบทบาทการ

วิจัย ถ้าบุคคลมีความเชื่อหรือมีความรู้สึกว่าบทบาทวิจัยเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ก็จะชอบ และพอใจต่อ

บทบาทการวิจัยและพร้อมหรือตั้งใจปฏิบัติ ในทางกลับกันถ้าบุคคลเชื่อว่า บทบาทการวิจัยไม่มี

ประโยชน์ก็จะไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่ตั้งใจปฏิบัติ (สุนิภา  ชินวุฒิ, 2538)ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการวิจัย ก็จะ

ทำให้เกิดความรู้สึกในทางลบ เห็นว่าการทำวิจัยไม่มีประโยชน์ ไม่คุ้มค่า สูญเสียงบประมาณและเวลา 

ก็จะไม่ชอบ ไม่อยากทำวิจัย ขาดการยอมรับความสำคัญของการวิจัย การศึกษา และค้นคว้าวิจัย เป็น

บทบาทหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของอาจารย์ซึ่งจะต้องดำเนินควบคู่กับภาระหน้าที่ด้านอื่น  ๆ เช่น 

การสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การมีทัศนคติที่ดี

ต่อผลิตผลงานวิจัย จะมีความสัมพันธ์กับผลผลิตงานวิจัยของอาจารย์ (จรรยา  แก้วใจบุญ, 2541)

ทัศนคติความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อของบุคคล หรือความพร้อมของบุคคลที่มีต่อประสบการณ์หรือสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลได้รับแสดงพฤติกรรมออกมาทั้งทางบวกและทางลบ  ทางบวกจะแสดงในลักษณะ

ความชอบ ความพึงพอใจ ความสนใจ และทางลบซึ่งจะแสดงในลักษณะความเกลียด ไม่พอใจ ไม่เห็น

ด้วย เจตคติอาจแสดงออกในลักษณะความเป็นกลางได้ เช่น   การรู้สึกเฉย ๆ ไม่รัก ไม่ชอบ ไม่สนใจ

ในสิ่งนั้น ๆ (กรรวี  เวียงเหล็ก, 2553) การสร้างทัศนคติที่ดีในด้านการทำวิจัยสำหรับอาจารย์ จะทำให้

เกิดความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ ทัศนคติของอาจารย์ต่อบทบาทการวิจัยจึงเป็น

ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของการทำหรือไม่ทำงานวิจัยของอาจารย์  (ช่อลดา  วิชัยพาณิชย์, 2554)

 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำวิจัย 

 แรงจูงใจในการทำวิจัยเป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ด ีและประสบ

ความสำเร็จ (อารี พันธ์มณี, 2542)เป็นความต้องการของมนุษย์ที่จะทำงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วาง

ไว้อย่างดีเยี่ยม ผู้ที่มีแรงจูงใจสูงจะตั้งมาตรฐานต่าง ๆ สำหรับตนเองอย่างดีที่สุด  มีความมุ่งมั่นและ

ต่อสู้เพื่อจะทำงานให้ได้ตามเป้าประสงค์ด้วยตนเอง และมีความสนใจที่จะทำให้ตนมีความเป็นเลิศ 

โดยไม่มุ่งหวังที่จะได้รับรางวัลหรือเกียรติยศหรือแม้แต่ได้การยอมรับเป็นสิ่งตอบแทน (เพราพรรณ 

เปลี่ยนภู่, 2542)แรงจูงใจในการทำวิจัยของอาจารย์ มีแรงจูงใจในการทำวิจัยทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน

ลักษณะงานและความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และด้านการความยอมรับนบัถือ 

(อัจฉรา ถาวร, 2545)อาจารย์มีความคิดเห็นว่าการได้รับการยอมรับนับถือมีผลต่อการทำวิจัยของ

อาจารย์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัย

ของอาจารย์ในระดับมาก คือ อาจารย์คิดว่าผู้ที่มีผลงานวิจัยมักได้รับการยอมรับในด้านวิชาการจาก
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เพื่อนร่วมงาน (นัสที ทรัพย์บัญญัติ, 2546) แรงจูงใจเป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวม

ทั้งหมดของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เอกชน  กลุ่มความร่วมมือในเขตกรุงเทพฯตะวันตก และ

ปริมณฑล ดังนี้ ด้านการให้การยอมรับ ด้านการให้ตำแหน่งบริหารการศึกษา ด้านการให้ตำแหน่งทาง

วิชาการ และด้านการให้ค่าตอบแทน เป็นแรงจูงใจ (ณัฐรัตน์  สมนาม  และสมบัติ ทีฆทรัพย์, 2551)

ความต้องการของบุคคลที่จะได้รับผลสำเร็จในสิ่งที่มุ ่งหวังไว้ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  มีความ

พยายามที ่จะแก้ปัญหาอย่างไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเมื ่อมีอุปสรรคที ่ข ัดขวาง  เพื ่อไปสู่

ความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่ตนได้ตั้งไว้ (กรรวี  เวียงเหล็ก, 2553) แรงจูงใจ

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือในด้านวิชาการจากเพื่อนร่วมงาน การให้เกียรติคุณ รางวัล ยกย่อง

นักวิจัยมีผลต่อการทำวิจัย โอกาสรับผิดชอบงานวิจัยอย่างเต็มที่ ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

และการวิจัยเป็นวิธีการแสวงหาความรู้สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแก่ตนเอง  (ช่อลดา  วิชัย

พาณิชย์, 2554) ดังนั้นแรงจูงใจ คือ ความต้องการหรือความปรารถนาให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงตาม

มาตรฐานที่ตั้งเอาไว้ เช่น การได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน การให้เกียรติคุณและรางวัล

และความก้าวหน้าในตำแหน่งหนา้ที่การงาน เป็นต้น 

5.  ด้านการเห็นคุณค่าของตนเองการประเมินคุณค่าของตนตามทัศนะ  และความรู้สึกของ

บุคคลที่มีต่อตนเองในเรื่องของความสามารถ ความสำคัญ การประสบความสำเร็จ การประสบความ

ล้มเหลว การยอมรับว่าตนเองมีค่าในสังคม รวมถึงการยอมรับจากบุคคลอื่น เช่น บิดา มารดา ครู 

อาจารย์ และเพื่อน (พรทิพย์ ตั้งไชยวรวงศ์, 2540) ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเอง เมื่อเขามองตนเอง 

เขาตัดสินว่าตนเป็นอย่างไรพอใจในตนเองแค่ไหน มีความตระหนักถึงคุณค่าของตน และมีความ

เชื่อมั่นในความสามารถของตน (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2544)รู้สึกที่ตนมีต่อตนเองว่าตนเองมีค่า เป็นที่

ยอมรับ ความรู้สึกดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า  แต่ละบุคคลมีความต้องการที่ให้ผู้อื่นรัก

และเห็นว่าตนเองมีค่าพร้อมกับจะให้ความรักและคุณค่ากับผู้อื่นที่อยู่รอบกาย ความรู้สึกของตนเอง 

ว่าเป็นคนที่มีคุณค่า มีความสามารถ ประสบความสำเร็จในการทำงานเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง มี

อำนาจในการควบคุมตนเอง และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข (กรรวี  เวียงเหล็ก, 2553) 

6. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ การได้รับการยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี การให้

กำลังใจหรือยอมรับในความสามารถจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคล

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในความสามารถของการปฏิบัติงาน เมื่องานวิจัยบรรลุผลสำเร็จ (อัจฉรา ถาวร, 

2545) การวิจัยเป็นการทำความต้องการที่จะให้ผู้อื่นเห็นว่าตนมีความสามารถและมีคุณค่า ตลอดจน
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ได้รับการยกย่องให้เกียรติจากสังคม ผู้ที่มีความสมปรารถนาในความต้องการนี้ จะเป็นผู้ ที่มีความ

มั่นใจในตนเอง เป็นคนมีประโยชน์ และมีค่า Maslow’ s study (อ้างถึงใน อภิญญา หิรัญวงษ,์ 2547) 

การวิจัยเป็นความคาดหวังที่จะไปสู่เป้าหมายและการมีค่านิยมในเป้าหมายนั้น  ซึ่งเปรียบเทียบได้กับ

คำพูดที่ว่า “ถ้าฉันพยายามเต็มที่ ฉันจะทำสำเร็จหรือไม่ และถ้าฉันทำสำเร็จแล้วสิ่งที่ได้จะมี คุณค่า

พอที่จะเป็นรางวัลสำหรับฉันหรือไม่ หรืออาจสรุปได้ว่า ถ้าบุคคลที่มีความคาดหวังที่จะไปถึงเป้าหมาย

และเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่ชอบ พอใจ ศรัทธา มองเห็นคุณค่าพร้อมปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้น จะเป็น

แรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่เข้มข้นแก่บุคคลนั้นได้ปราณี รามสูต (อภิญญา หิรัญวงษ์, 2547) การทำ

วิจัยเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทราบดี

ว่าการศึกษาค้นคว้า และการวิจัยจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาการศึกษา พัฒนาตนเอง ทั้งนี้เพราะ

การทำวิจัยนอกจากจะเป็นการพัฒนาทางวิชาการแล้ว การได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการทั้งใน

หน่วยงานของตนเองและจากสังคมภายนอก (ช่อลดา  วิชัยพาณิชย์, 2554) ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจท้าทายต่อความรู้ความสามารถของ

ผู้วิจัยที่ได้ศึกษาหรือทำวิจัย ชวนให้ปฏิบัติไม่น่าเบื่อ รวมถึงการมีอิสระในการทำวิจัย (อัจฉรา ถาวร, 

2545) ด้านลักษณะงาน มีผลต่อการทำงานวิจัยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากตำแหน่งอาจารย์มีหน้าที่

หลัก คือ การสอน และการสอนก็ต้องอาศัยผลงานวิจัยประกอบด้วย  ทำให้อาจารย์ได้ใช้ความรู้

ความสามารถที่เรียนมาอย่างเต็มที่ ดังนั้นอาจารย์จึงมีความเห็นว่า การเป็นอาจารย์ทำให้มีโอกาส

เพิ ่มพูนประสบการณ์ และทักษะงานวิจัยได้มาก ไม่เหมือนตำแหน่งอื ่นซึ ่งอาจไม่ได้ใช้ความรู้ 

ความสามารถที่เรียนมาอย่างเต็มที่ (นัสที ทรัพย์บัญญัติ, 2546) ภาระงานในหน้าที่รับผิดชอบของ

อาจารย์ ได้แก่ จำนวนชั่วโมงสอน เวลาที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา รายวิชาที่สอนในระดับบัณฑิต 

จำนวนหน่วยกิตที ่สอนในแต่ละเทอม  ตลอดจนจำนวนนักศึกษาที ่ต้องให้คำปรึกษาในการทำ

วิทยานิพนธ์ ปัจจัยนี้มีผลกระทบต่อการผลิตงานวิชาการของอาจารย์อย่างมากเพราะเวลาในการ

ทำงานของอาจารย์ต้องใช้ในการสอน การเตรียมการสอน และการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอน 

(อภิญญา หิรัญวงษ,์ 2547) 

8. ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ สัมมา รธนิธย์ (2556)กล่าวว่า ตำแหน่งวิชาการเป็น

ตำแหน่งที่ให้สำหรับผู้ที่ทำผลงานวิชาการหรือการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปบ่งบอกถึงความ

เชี่ยวชาญ และมีผลงานวิชาการเฉพาะด้านของผู้ดำรงตำแหน่ง นับเป็นปัจจัยที่เป็นเกียรติยศ การ

ยอมรับ และความภาคภูมิใจของบุคคล เป็นแรงจูงใจที่สำคัญประการหนึ่งที่ผู้วิจัยตระหนักถึงการวิจัย



 51 
 

 
 

ในฐานะเป็นวิธีการที่สำคัญในการแสวงหาความรู้ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแก่ตนเอง ซึ่งมี

ผลต่อการสร้างผลงานวิชาการเพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และจะดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเมื่อขยาย

ฐานความรู้ สร้างความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น ตำแหน่งทางวิชาการและระดับชั้นที่ราชการได้กำหนด

สำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปนอกเหนือจากตำแหน่ง  และระดับเงินเดือนที่ได้รับก็จะ

สูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนั้นยังเกิดความภาคภูมิใจ การยอมรับจากบุคคลอื่นในวงการวิชาการ

ตลอดจนเกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นผลตอบแทน โดยอาศัยวิธีการวิจยัเป็นเครื่องมือสำคัญ (อัจฉรา ถาวร, 

2545) การที่งานวิจัยได้รับการพัฒนาความดีความชอบ โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นผล

จากการทำงานวิจัย และการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถและ

ทักษะในการทำวิจัย ตลอดจนให้โอกาสในการศึกษาต่อดูงานอบรม  เพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้และ

ประสบการณ์ Bailey’ s study (อ้างถึงใน อภิญญา หิรัญวงษ์, 2547) พบว่า ตำแหน่งเป็นตัวทำนาย

ที่มีนัยสำคัญตัวหนึ่งของผลิตภาพการวิจัย ทั้งนี้ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้เนื่องจาก

อาจารย์ที่ทำงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นอาจารย์สังกัดในหน่วยงานของรัฐ 

 

ปัจจัยที่เอื้อตอ่การทำวิจัยทางการพยาบาล  

 ในการวิจัยหลายด้านที่เกี่ยวข้องผลักดันให้การทำวิจัยประสบผลสำเร็จจึงมีรายละเอียดดังนี ้

1. ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก  

 วันทนา ชูช่วย (2534) ที่ระบุว่า การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโดยกำหนดนโยบาย 

สนับสนุนการอบรม และอำนวยความสะดวก เป็นแรงกระตุ้นให้นักวิจัยประสบผลสำเร็จ 

 วิจารณ์ พานิช (2540)กล่าวว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่ผลักดันให้อาจารย์ทำการวิจัย           

การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) นโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน          

2) มีงบประมาณการสนับสนุน มีแหล่งเงินทุน 3) มีหน่วยงานกลางที่เป็นกลไกในการบริหารงานวิจัย  

มีหน้าที่ในการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตาม และประเมินผลการวิจัย    

4) มีกลยุทธ์ในการบริหารงานวิจัย 5) มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย ปัจจุบันระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษากำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็น

ระบบ โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2553 กำหนด

องค์ประกอบที่ 4 เป็นองค์ประกอบด้านการวิจัย ประกอบด้วย  ตัวบ่งชี ้ที่ 4.1 : ระบบและกลไก       

การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริม
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สนับสนุน ครบถ้วน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ตัวบ่งชี้ที ่4.2 : ระบบและกลไก

การจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยให้การบริหารจัดการ ความรู้จากผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัยประจำ โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ในสถาบันอุดมศึกษา 

จรรยา  แก้วใจบุญ (2541)การสนับสนุนจากหน่วยงาน เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่ส่งผลต่อ

บทบาทการวิจัยรวมถึงการปฏิบัติของบุคคลในหน่วยงาน การสนับสนุนข้อมูล การสนับสนุนทุนและ

งบประมาณ สิ ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ สื ่อเทคโนโลยี รวมทั ้งการให้        

ความช่วยเหลือ โดยบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัย 

รัตนา  เพ็ชรอุไร (2542)การทำวิจัยมิใช่เป็นภารกิจหลักของอาจารย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง

งานวิจัยถือเป็นงาน “ส่วนตัว” ของอาจารย์แต่ละคน ข้อยึดถือนี้รุนแรงมากน้อยแตกต่างกันใน

ปัจจุบันระบบการบริหารงานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยจึงมักเป็นการอำนวยความสะดวกเท่าที่ทำได้

การบริหารโครงการวิจัยที่อาจารย์หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้รับทุนอุดหนุน จึงต้องเป็นที่เข้าใจ

กันว่าเป็นการบริหารกระบวนการ “เข็นครกขึ้นภูเขา” คือ ไม่เป็นไปตามกระแสหลักของสังคมใน

มหาวิทยาลัย วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ้างถึงใน อภิญญา หิรัญวงษ์, 2547) กล่าวว่า งานวิจัยข้างต้น

ตลอดจนเมื่อพิจารณาถึงการปรับปรุงผลิตภาพในการทำงานของคนต้องคำนึงถึง  บรรยากาศหรือ

สภาพแวดล้อม ปริมาณงาน และความรับผิดชอบ และคน ประกอบไปด้วยปัจจัย 2 กลุ ่ม คือ           

1) ปัจจัยภายใน อันประกอบด้วย ลักษณะส่วนบุคคลของอาจารย์  รวมถึงลักษณะทางจิตวิทยาที่

เกี่ยวข้องกับอาจารย์โดยตรง 2) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยลักษณะเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อม มี

รายละเอียดดังนี ้

1) ปัจจัยภายใน คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวอาจารย์โดยตรง ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัย

ทางจิตวิทยา ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ ประกอบด้วยความสนใจ 

ความกระหายใคร่รู้ ความคิดเห็น ความตั้งใจ ความพอใจ อันเป็นผลเนื่องมาจากแรงจูงใจภายใน 

(Intrinsic Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากพฤติกรรมภายใน ซึ่งจะผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่มีความ

คงทนถาวร บุคคลจะแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเนื่องมาจากสิ่งผลักดันที่เป็นความใน

ใจหรือพฤติกรรมภายในของตน  ปัจจัยนี ้ เป ็นปัจจัยกลุ ่มที ่สำคัญที่  ทำให้อาจารย์ว ิจ ัยหรือ              
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ริเริ่มทำงานวิจัย คือ ความต้องการ (Need) ซึ่งเกิดจากเงื่อนไขในตัวอาจารย์เองประกอบด้วยตัวแปร

ทักษะเชิงวิจัย นิสัยที่เอื้อต่อการวิจัย ประสบการณ์ในการวิจัย แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ในการวิจัยเวลาที่

ใช้ในการวิจัย เจตคติต่อการวิจัย การรับรู้ความสามารถของตนในการวิจัย 

2) ปัจจัยภายนอก ปัจจัยกลุ่มนี้ประกอบด้วยตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการวิจัย (Environmental Factors) ที่ทำให้เกิดแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic  Motives) ซึ่งเป็น

ผลเนื่องมาจากสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนอกตัวบุคคล  ได้แก่ งบประมาณหรือทุนวิจัยที่ได้รับดังนั้นการ

สนับสนุนจากหน่วยงาน สรุปได้ว่า เป็นการสนับสนุน กระตุ้นให้นักวิจัยประสบผลสำเร็จ ผลักดันให้

อาจารย์ทำการวิจัย การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เช่นการกำหนดนโยบายด้านการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน การสนับสนุน งบประมาณและแหล่งเงินทุน มีกลไกในการบริหารงานวิจัย       

มีหน้าที่ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการวิจัย กำหนด

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ 

2.  ด้านเงินทุนในการทำวิจัย ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเป็นทรัพยากรสนับสนุนที่จำเป็นต่อ

การวิจัยของอาจารย์ เนื่องจากการทำวิจัยต้องอาศัยงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย 

เพราะการวิจัยในห้องปฏิบัติการก็ต้องอาศัยอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ การวิจัยในสนามมี

ค่าใช้จ่ายในการเดิน และภาระสิ้นเปลืองต่าง ๆ ตามสภาพของการวิจัยนั้น ๆ (จรัส สุวรรณเวลา และ

คณะ, 2540) ส่วนทุนวิจัย (Research Fund) หมายถึง เงินอุดหนุนการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ที่ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนจากคณะสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก  ทุนส่วนใหญ่มีจำนวนจำกัด การ

พิจารณาให้ทุน มีขั้นตอนมากมายตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มขอรับทุน จนถึงการเข้ารับการพิจารณา

ซึ่งต้องมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ผู้ขอทุนต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นเวลานานพอสมควร  เพื่อเขียน

โครงการ แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่จะศึกษาวิจัย  วิธีดำเนินการ 

ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การวิจัยเป็นภาระที่สำคัญของอาจารย์ในการวิจัยแต่ละเรื่องต้อง

ใช้ ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ดังนั้นงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนนับว่าเป็น

ปัจจัย ที่ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจทำงานวิจัยของอาจารย์ และมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมาก

กับผลิตภาพการวิจัย (อภิญญา หิรัญวงษ์ , 2547) และจากการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      

กรมวิชาการ (2536)ได้ศึกษาสภาพการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้

นักวิจัยของหน่วยงานส่วนกลางทำวิจัย คือ การมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
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ช่อลดา  วิชัยพาณิชย์ (2554) กล่าวว่าแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยใน

ประเทศมาจาก 4 ส่วนสำคัญดังนี้ 

1) งบประมาณแผ่นดิน 

1.1) งบประมาณประจำป ีที่เสนอผ่านการพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.2)  การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย ได้แก ่

1.2.1) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) 

12.2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 

12.3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

1.2.4) แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาอื่นๆ เช่น สำนักงานนโยบายพลังงาน

แห่งชาต ิสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิเป็นต้น 

2) เงินกู้และความร่วมมือด้านการวิจัยจากต่างประเทศ 

2.1) แหล่งเงินกู้จากต่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคาร

เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) 

2.2)  โครงการวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยกับต่างประเทศรวมถึงการได้รับ

เงินสนับสนุนเพื่อทำวิจัยด้วย 

3) การสนับสนุนงานวิจัยจากภาคเอกชน 

4)  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 ดังนั้นเงินทุนในการทำวิจัย สรุปได้ว่า เป็นทรัพยากรสนับสนุนที่จำเป็นต่อการวิจัยของ

อาจารย์ เนื่องจากการทำวิจัยต้องอาศัยงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย เพราะการวิจัยใน

ห้องปฏิบัติการก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง รวมไปถึงการวิจัยภาคสนามมีค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง และภาระสิ้นเปลืองต่าง ๆ ตามสภาพของการวิจัย เช่น การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัย

เชิงภูมิปัญญา และการวิจัยในห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง เป็นต้น 
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3. สิ่งแวดล้อมในการทำวิจัย 

 วิจารณ์ พานิช (2540) ให้แนวคิดการสร้างบรรยากาศด้านการวิจัยว่า จุดสำคัญที่สุดคือ 

การสร้างความเป็น “ประชาคมวิจัย” ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย คณะหรือภาควิชาความเป็นประชาคม

วิจัยเกิดขึ้น เมื่อมีคนจำนวนหนึ่งมีเป้าประสงค์ร่วมกัน มีการพบปะเพื่อร่วมมือกันหรือส่งเสริมกันให้

บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ความเอื้ออาทรต่อกัน ร่วมมือกันตั้งเป้าหมาย กำหนดแผนงาน ร่วมรับรู้ความ 

ก้าวหน้าของงานให้ความเห็นเพื่อปรับปรุงงานหรือแก้ปัญหา และร่วมกันยินดีเมื่องานก้าวหน้าหรือ

ประสบความสำเร็จ ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย  การติดต่อ สื ่อสาร การให้ความช่วยเหลือ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสนับสนุนระหว่างผู้วิจัย ผู้ร่วมงานอื่น และผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของอาจารย์ จรรยา  แก้วใจบุญ (2541) กล่าวว่าสถาบันอุดมศึกษาทุก

แห่ง มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ บรรยากาศวิจัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ

การผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ การให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานและสนใจ

ปรับปรุง ส่งเสริมให้สถานที่ทำงานมีบรรยากาศในการทำงานวิชาการเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์

ทำงานวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งความคิดเห็นอันเป็นอุดมการณ์ ความกระตือรือร้นในการสร้างสมวิชา

ความรู้ใส่ตัวทั้งในทางทฤษฎี และทางปฏิบัติอย่างมุมานะ ตลอดจนการประพฤติตนให้อยู่ในแบบแผน

ที่ดีของลักษณะปัญญาชน สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อบรรยากาศการวิจัยในหน่วยงานหรือในสถาบันนั้น 

ได้แก่ การมีกิจกรรมทางวิชาการ การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสัมมนา

อภิปรายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งการประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการการตีพิมพ์เผยแพร่สื่อสารมวลชน เอกสารรายงาน

ผลการวิจัย การจัดบรรยากาศที่น่าศึกษา เป็นสิ ่งจำเป็นสำหรับสถาบันอุดมศึกษา เพื ่อให้เกิด

บรรยากาศทางวิชาการ บรรยากาศที่ส่งเสริมการทำวิจัย เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการต่อไป 

อภิญญา หิรัญวงษ์ (2547)บรรยากาศการวิจัยเป็นตัวแปรหนึ่งที่ผู้วิจัยเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับผลิต

ภาพการวิจัยตลอดจนมีส่วนสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการวิจัย 
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ช่อลดา  วิช ัยพาณิชย์ (2554)  สภาพแวดล้อมที ่ม ีผลต่อการทำวิจ ัยของอาจารย์ใน

สถาบันอุดมศึกษาพบว่า มีปัจจัยหลายด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของ

อาจารย์ที ่มีความสำคัญ และมีอิทธิพลต่อการทำวิจัยในลำดับต้น  ๆ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ      

ด้านบรรยากาศวิชาการของสถาบันการศึกษาแห่งนั้น ๆ และด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของ

เพื่อนร่วมงาน ดังนั้น สิ่งแวดล้อมในการทำวิจัย สรุปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์

สร้างขึ้น สิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร จัดการ

สิ ่งแวดล้อมเพื ่อการสร้างบรรยากาศด้านการวิจัยว่า และสำคัญที ่ส ุดคือ การสร้างความเป็น

“ประชาคมวิจัย” ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย คณะหรือภาควิชา เมื่อมีคนจำนวนหนึ่งมีเป้ าประสงค์

ร่วมกันมีการพบปะเพื่อร่วมมือกันหรือส่งเสริมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์  เอื้ออาทรต่อกัน ร่วมมือกัน

ตั้งเป้าหมาย กำหนดแผนงาน หรือแก้ปัญหา และร่วมกันยินดีเมื่องานก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จ 

ระหว่างนักวิจัย 

4.  ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวก 

จรัส  สุวรรณเวลา (2545) กล่าวว่า นอกจากนโยบายระบบ กำลังคน และทุนแล้ว สิ่งจำเป็น

พื้นฐานเพ่ือพัฒนาการวิจัยยังมีฐานข้อมูล ทั้งข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิในรูปของห้องสมุด ศูนย์

เอกสารและศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ และบริการคอมพิวเตอร์ 

สอดคล้องกับ สัมมา รธนิธย์ (2536) กล่าวว่า การทำวิจัยต้องมีปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ประกอบเข้า

ด้วยกัน ทั้งข้อมูลพื้นฐานเพียงพอเชื่อถือได ้มีเอกสารตำราเพียงพอ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 

พิศิษฐ์  หิรัญกิจ (2544) พบว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลสูงที่ทำให้คณาจารย์ทำวิจัยคือ 

ห้องสมุด และสถานที่ การทำวิจัยของข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง พบว่าข้าราชการ

สายอาจารย์ยังประสบปัญหาเกี ่ยวกับแหล่งค้นคว้าข้อมูล  คือ แหล่งข้อมูลค้นคว้าล้าสมัยไม่ทัน

เหตุการณ์กับผลงานวิชาการที ่มีอยู่  ส่วนปัจจัยพื ้นฐานในด้านบุคคล  อุปกรณ์ และสิ ่งอำนวย         

ความสะดวก ที่สนับสนุนให้อาจารย์สามารถทำวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ คือ 

  1. แหล่งค้นคว้าเอกสาร ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่นักวิจัยสามารถค้นหาความรู้เพื่อใช้ใน

การวิจัย ได้แก่ ห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ ตำรา และผลงานวิจัยต่าง ๆ และหนังสืออ้างอิง 

เอกสารวารสารทางวิชาการ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ซึ่งควรให้มีความทันสมัยเพียงพอ 

และเชื่อถือได ้
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  2. ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ได้แก่ ความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์  ระบบ

อินเตอร์เน็ตสำหรับให้ผู้วิจัยสืบค้นหนังสือ และข้อมูลจากทั่วโลก ระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน  สำหรับ

การค้นคว้าของหน่วยงาน ซึ่งต้องมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึงเพียงพอและเชื่อถือได ้

  3. เครือข่ายติดต่องานวิจัย  ซึ ่งสามารถประสานงานทั ้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ การแสวงหาและกระจายข่าวสารข้อมูล ความร่วมมือของเครือข่าย ทำให้การศึกษา

ค้นคว้า กว้างขวาง สะดวกรวดเร็ว 

  4. ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นห้องทำงานที่ใช้สำหรับการทำวิจัย เช่น ห้องทำงานวิจัย 

ห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการ ควรมีขนาดห้อง อุณหภูมิภายในห้องเหมาะสม 

ปราศจากเสียงรบกวน แสงสว่างพอเพียง 

  5. เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการวิจัยอุปกรณ์ในการทำวิจัย  เช่น วัสดุที่ใช้ประกอบ

การศึกษาค้นคว้าในสาขาต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องอัดสำเนา ควรมีประสิทธิภาพ 

และเพียงพอต่อการใช้งาน 

  6. ที่ปรึกษางานวิจัย เช่น การให้คำปรึกษาด้านการวิจัย ที่ปรึกษาในด้านสถิติการ

วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

  7. ผู้ช่วยงานวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม โดยภาระงานของผู้ช่วยวิจัย 

โดยปฏิบัติงานช่วยผู้วิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การเตรียมเครื่องมือ ประสานงาน เก็บข้อมูล ป้อน

ข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง การพิมพ์เอกสารงานวิจัย 

ดังนั้นอุปกรณ์เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวก สรุปได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลที่

ทำให้คณาจารย์ทำวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ แหล่งค้นความข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ระบบสาร

สารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องให้คำปรึกษางานวิจัย และทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วยให้ผลงานวิจัย

สำเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว ้

สรุปได้ว่า แนวคิดปัจจัยที ่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล นั้น

ประกอบด้วยปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเฉพาะบุคคล ด้านระยะเวลาในการวิจัย  ด้านทัศนคติ

ต่อการทำวิจัย ด้านแรงจูงใจในการทำวิจัย ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง   ด้านการได้รับการยอมรับ

นับถือ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ด้านที่เอื้อต่อการทำวิจัย 

และสิ่งแวดล้อมในการทำวิจัย ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านการวจิัย 

บุญสิทธิ์ ไชยชนะ (2552) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การเห็นคุณค่าในตนเองด้านบทบาทครูวิจัย

และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนที่มีต่อนักศึกษาครูที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรูปแบบการวิจัยเป็น

การโดยแบ่งสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูออกเป็น 3 องค์ประกอบคือ 

องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับ การทําวิจัยในชั้นเรียน องค์ประกอบด้านเจตคติต่อการวิจัยในชั้น

เรียน และองค์ประกอบด้านทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน 

อดุลย์  สนั่นเอื้อเม็งไธสง (2553) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยระดับครูและปัจจัยระดับโรงเรียน

ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครู วิธีดำเนินการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย

โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1,160 คน จาก 61 โรงเรียน ซึ่งได้มาโดย

การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามปัจจยัที่

มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียนแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 48 ข้อ 

โดยมีค่าอํานาจจําแนกตั ้งแต่ 0.46 – 0.87 มีค่าความเชื ่อมั ่นเท่ากับ 0.84 และแบบทดสอบ             

วัดสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 32 ข้อ มีค่าความยาก ตั้งแต่ 

0.44 ถึง 0.71มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.42 ถึง 0.78 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 สถิติ

ที ่ ใช้ได้แก่ t- test (Independent Samples) ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความเบ้ ความโด่ง การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัย

พบว่า 1) ตัวแปรระดับ ครูที่มีผลต่อสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมของครู ได้แก่ ตัวแปรความ

เป็นครูที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําวิจัยและตัวแปรความคาดหวังในผลการวิจัย อายุราชการ และ

ลักษณะนิสัยที่เอื ้อต่อการทําวิจัยในชั้น เรียน 2) ตัวแปรระดับโรงเรียนที ่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ย

สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมของครู ได้แก่ ตัวแปรการสนับสนุนของผู้บริหาร 

ปานทิพย์ ปูรณานนท์ (2554) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง ปัจจัยทำนายสมรรถนะของนักศึกษา

พยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัย

ทำนายสมรรถนะของนักศึกษาในการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รูปแบบการวิจัย

เป็นการวิจัยความสัมพันธ์เชิงทำนาย วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้น

ปีที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จำนวน 111 คน เครื่องมือ

วิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลโดย       
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ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ แบบวัดทัศนคติการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ต่อพฤติกรรมการสอนทางคลินิกของอาจารย์และแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมในการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

และการถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน  ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ เกรดรายวิชา

วิจัยทางการพยาบาล ทัศนคติต่อการเรียนภาคปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐาน  

เชิงประจักษ ์ปัจจัยด้านผู้สอน ได้แก่ การรับรู้ต่อพฤติกรรมการสอนทางคลินิกของอาจารย์ และปัจจัย

ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก ่การรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิมีความสัมพันธ์ทางบวก

กับสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาพยาบาล  อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรทุกตัวสามารถร่วมกันทำนายสมรรถนะการปฏิบัติการ

พยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาพยาบาลได้ร้อยละ 39.6 

ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ (2554) ได้ทำการวิจัยเรื ่องคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม

มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตทุกระดับที่สำเร็จ

การศึกษา จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็นของ 1) บัณฑิตที่พึงประสงค์

แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาพยาบาลศาสตร์ 

และ 3) สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี) รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) วิธีดำเนินการวิจัย

กลุ ่มตัวอย่าง ที ่ใช้การวิจัยได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตของผู ้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 จำนวน 306 คน แยกเป็นผู้ใช้บัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี 187 คน ปริญญาโท 114 คน และปริญญาเอก 5 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและ

ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94, .96 

และ .79 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณา ได้แก ่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  ผลการวิจัย1) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แสดงออก

ทั้งระดับปริญญา ตรี โท และเอกโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=̅3.88, S.D.=.58, x ̅=3.94, S.D.=.41,  

x=̅3.85, S.D.=.50) ตามลำดับ ในขณะที่ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอกมีความต้องการ

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x=̅4.64, S.D.=.40, x=̅4.63, S.D.=.30, x=̅4.83, S.D.=.25) ตามลำดับ 
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2) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามแนวคิดมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ  สาขา

พยาบาลศาสตร์ บัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอกมีระดับผลการเรียนรู้ที่แสดงออกโดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก (x=̅3.54, S.D.=.56, x=̅3.98 S.D.=.53, x=̅3.95 S.D.=.71) ตามลำดับ ในขณะที ่ผ ู ้ ใช้

บัณฑิตมีความต้องการระดับผลการเรียนรู ้ของบัณฑิตโดยรวมอยู ่ในระดับมากที ่สุด (x=̅4.51, 

S.D.=.42, x=̅4.63, S.D.=.39, x=̅4.85, S.D.=.33) 3) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พ ึงประสงค ์ตาม

สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับปานกลาง 

(x=̅3.94, S.D.=.57) ในขณะที่ผู ้ใช้บัณฑิตมีความต้องการอยู่ในระดับมาก (x=̅4.49, S.D.=.43) ผล

การศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการปรับปรุงหลักสูตร     การจัดการเรียนการสอนให้

ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือ ให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อาระวี ทับทิม (2554) ได้ทำการวิจัยเรื ่องการศึกษาสำรวจปัญหาของนักเรียนพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัย

พยาบาลกองทัพบก ร ูปแบบการวิจ ัยเป ็นการว ิจ ัย การว ิจ ัยเช ิงสำรวจ ( survey research) 

วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีมีจำนวน 180 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

ง่าย (Simple Random Sampling) เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามปัญหาของนักเรียนพยาบาล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการศึกษาพบว่าปัญหาของนักเรียน

พยาบาลสามารถจำแนกออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 1) ปัญหาทางด้านการเรียน นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1 

มีปัญหาในการทบทวนความรู้และการเตรียมสอบแต่ละรายวิชามากที่สุด  นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2 

และ 3 มีปัญหาได้เกรดเฉลี่ยรวมตํ่ากว่าที่ตั้งใจไว้ มากที่สุด ชั้นปีที่ 4 มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานวิจัย 

มากที่สุด 2)ปัญหาทางด้านพฤติกรรม นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1 มีปัญหาในการปรับตัวในการเรียน

และการอยู่หอพัก มากที่สุด ส่วนนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 มีปัญหาการเสพติด Smart 

Phone, Tablet หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ มากที่สุด 3) ปัญหาทางด้านอารมณ์และ

จิตใจ นักเรียนพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี รู้สึกห่วงใยคนในครอบครัว เนื่องจากต้องแยกออกมาอยู่หอพัก

ภายในวิทยาลัย มากที่สุด และ 4) ปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม นักเรียนพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี 

มีความเห็นตรงกันว่าปัญหาที่มาจาก มีงานและกิจกรรมหลากหลายที่ต้องปฏิบัติจนไม่สามารถแบ่ง

เวลาได ้มากที่สุด 
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วิริยา วิรานันท์ (2555)ได้ทำวิจัยเรื ่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 17 โดยมีวัถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษา

ปัจจัยทางการบริหารการวิจัย และสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต

ตรวจราชการ สาธารณสุขที่ 17 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ร่วมพยากรณ์สมรรถนะด้านการวิจัยของ

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 17  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย

เชิงอรรถาธิบาย (Explanatory research) กลุ ่มตัวอย่าง คือ กลุ ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ         

ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มการพยาบาลมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการสาธารณสุข 

ที่ 17 ซึ่งได้จากสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบ Multi- stage sampling จำนวน 325 คน เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) สมรรถนะด้านการวิจัย 

(3) ปัจจัยทางการบริหารการวิจัย ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน 

ได้ค่า CVI= 0.94 และ วิเคราะห์ความเที่ยง ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของคอนบราค เท่ากับ 0.94 และ 

0.95 ตามลำดับ. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติ

ว ิเคราะห์การถดถอยพหุค ูณ  แบบเพิ ่มตัวแปรเป็นขั ้นตอน  (Stepwise Multiple Regression 

Analysis)  ผลการวิจัย พบว่า 1) สมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ ในด้านความรู้เกี่ยวกับ

การวิจัย และด้านทักษะเกี่ยวกับการทำวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅=18.98,S.D = 2.00 และx ̅ = 

2.90,S.D = 0.75 ตามลำดับ)  ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการทำวิจัยอยู่ในระดับดี (x ̅= 3.84, S.D = 0.53) 

2) ปัจจัยทางการบริหารการวิจัยโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  (x ̅= 2.77, S.D. = 

0.89) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านการสนับสนุนจาก

ผู้บริหารด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (x ̅= 2.92, S.D. = 0.83) รองลงมาคือ ด้านนโยบายและ

โครงสร้างเกี ่ยวกับการวิจ ัย  (x=̅ 2.78, S.D.= 0.89) ส่วนด้านการสนับสนุนจากผู ้บริหาร  ด้าน

ทรัพยากร มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด (x=̅ 2.60, S.D. = 0.94) (3) ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์สมรรถนะ

ด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่17 ได้แก่ ปัจจัย

ทางการบริหารการวิจัย ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารด้านวิชาการ ระดับการศึกษา ความสนใจที่จะ

ทำงานวิจัยทางการพยาบาล ปัจจัยทางการบริหารการวิจัย ด้านโครงสร้างและนโยบายเกี่ยวกับการ

วิจัย และอายุของพยาบาลวิชาชีพ โดยทั้ง 5 ตัวแปร สามารถพยากรณ์สมรรถนะด้านการวิจัยของ

พยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 31.00  ดังนั ้นผู ้บริหารควรสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพได้เพิ ่มพูน 
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สมรรถนะด้านการวิจัย โดยการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิจัย มีการกำหนดโครงสร้างและ

นโยบายการวิจัยที่ดีและชัดเจน 

วิไลวรรณ จันน้ำใส (2555)ได้ทำวิจัยเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน

ของครู สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา           

1) ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ที่ มีต่อการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 30 2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษ าเขต 30 เป็นการวิจัยแบบสหสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 320 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัย 1) ปัจจัยด้านลักษณะ บุคคล ด้านความรู้   การวิจัยใน

ชั้นเรียน ทัศนคติการวิจัยในชั้นเรียน และแรงจูงใจการวิจัยในชั้นเรียน ที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียนของ

ครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านนโยบายและการสนับสนุน ที่มี ต่อการ

วิจัยในชั้นเรียนของครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และภาระงาน/เวลางาน ที่มีต่อการวิจัยในชั้น

เรียน ของครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ 3) นโยบายและการสนับสนุนมีความสัมพันธ์ในทางบวก 

กับสมรรถนะ การวิจัยในชั้นเรียนของครู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนภาระงาน/เวลา

งานมีความสัมพันธ์ในทางบวก กับสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

วนิดา พิงสระน้อย (2556) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทำวิจัยของบุคลากรสาย

วิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตรก์ารสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) การทำวิจัย

ของบุคลากร สายวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การทำวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ3) ศึกษา

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก์ลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แกบุ่คลากรสายวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์รังสิต การศึกษา 2556 จำนวน 230 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งช้ันภูม ิ (Stratified Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แกแ่บบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก ่
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ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน การ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัย 1) ปัจจัยเฉพาะบุคคล และ

ปัจจัยแรงจูงใจในการทำวิจัยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัย

เฉพาะบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจในการทำวิจัย และปัจจัยที่เอือ้ต่อการทำวิจัย มีความสมัพนัธ์กันทางบวก

กับผลงานวิจัยที่ทำทั้งหมดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ .05 3) ปัจจัยเฉพาะบุคคล ปัจจยั

แรงจูงใจในการทำวิจัย และปัจจัยที่เอื้อต่อการทำวิจัย สามารถร่วมพยากรณ์การทำวิจัยของบุคลากร

สายวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ได้ร้อยละ 21.1 และ 4) ปัจจัยเฉพาะ

บุคคล ด้านทกัษะการทำวิจัย และด้านทัศนคติต่อการทำวิจัย ปัจจัยแรงจูงใจในการทำวิจัย ด้านการ

เห็นคุณค่าของตนเอง และปัจจัยที่เอื้อต่อการทำวิจัย ด้านสิ่งแวดล้อมในการทำวิจัยแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 กับคณะต่างๆ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

อรอุมา   รุ ่งเรืองวณิชกุล (2556) ได้ทำการวิจัยเรื ่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สําหรับข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู

นักวิจัยด้วย การบูรณาการกระบวนการเรียนรู ้สําหรับข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีการดําเนินการ 3 ขั้นตอน 

ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครู โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง และสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน โดยได้ผลสรุปดังนี้ คือ สมรรถนะครูนักวิจัยประกอบด้วย 

3 ด้าน ด้านความรู้ความเข้าใจการวิจัย ด้านจิตวิจัยและด้านทักษะปฏิบัติการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การ

ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเสริมสร้าง โดยตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน เพื่อ ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงและความเหมาะสมของรูปแบบ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ พบว่ามีความ เที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา (IOC = 0.60-1.00) และมีความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบในระดับมาก 

ถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20-4.80) นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณภาพโดยศึกษานําร่องกับกลุ่ม

ตัวอย่าง 10 คน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ก่อนําไปใช้จริง พบว่ารูปแบบมีความเป็นไปได้ในการ

เสริมสร้างสมรรถนะครู นักวิจัย ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้และประเมินคุณภาพรูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณา โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ใช้แบบแผนการทดลอง

แบบ One-Group Pretest-Posttest Design ผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย

ด้วยการบูรณาการ กระบวนการเรียนรู้สําหรับข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า 1) ข้าราชการครูมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะครูนักวิจัยทุกด้านหลักการทลอง

สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ข้าราชการครูมีความพึงพอใจต่อ

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สําหรับข้าราชการครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2และ จากการประเมินคุณภาพรูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ สําหรับข้าราชการครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยการจัดสนทนากลุ่มกับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า ครูได้รับความรู้ด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมส่งเสริมทักษะการวิจัยมีเนื้อหาตรงตามความ

ต้องการและมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจากกระบวนการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง 

สมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สําหรับข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทําให้ได้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการ   

บูรณาการ กระบวนการเรียนรู้และผู้ร่วมกิจกรรมเกิดสมรรถนะครูนักวิจัย ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ

การวิจัย ด้านจิตวิจัย และด้านทักษะปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วย 

กัญญารัตน์  ทะริยะ (2560) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ

พยาบาลวิชาชีพ หน่วยวิกฤตหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ วัตถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ  จากหน่วยวิกฤตหลังผ่าตัดหัวใจ

และทรวงอก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ   กลุ่มตัวอย่างได้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วย

วิกฤตหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีประสบการณ์ ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปี

ขึ้นไป จำนวน 276 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ ได้แกแ่บบสอบถามซึ่ง

ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี 2 ขั้นตอนโดยการทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์

การทำงานในหน่วยวิกฤตหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ผ่านการตรวจสอบ

ความตรงตามเนื ้อหาจากผู ้ทรงคุณวุฒิและหาความเที ่ยงของเครื ่องมือ  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์

อัลฟาครอนบาค มีความเที่ยงเท่ากับ .97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันโปรดักโมเมนต์ การวิเคราะห์องค์ประกอบโดย

การสกัดองค์ประกอบหลัก (Principle component) หมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธ โกนอล 

(Orthogonal) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ผลการวิจัยองค์ประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 

หน่วยวิกฤตหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ 55 ตัว
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แปร มีค่าความแปรปรวนรวม คิดเป็นร้อยละ 79.96 ได้แก่ 1) องค์ประกอบที่ 1 ได้แก่สมรรถนะด้าน

การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ประกอบด้วย 14 ตัวแปร 

ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.46 2) องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ

ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและวิจัยทางการพยาบาล  ประกอบ 8 ตัวแปร อธิบายความ

แปรปรวนได้ ร้อยละ 12.73 3) องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะด้านการประเมินผลและเฝ้าระวังอาการ

ผิดปกติใของผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ประกอบ 8 ตัวแปร สามารถอธิบายความ

แปรปรวนได้ ร้อยละ 11.91 4) องค์ประกอบที่ 4 สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางใน

ผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ประกอบ 8 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อย

ละ 10.33 5) องค์ประกอบที่ 5 สมรรถนะเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพการพยาบาล

ผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ประกอบ 5 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อย

ละ 9.71 6) องค์ประกอบที่ 6 สมรรถนะการบริหารยาใน ผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก 

ประกอบ 7 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 8.54 และ7) องค์ประกอบที่ 7 

สมรรถนะด้านการเสริมสร้างพลังอำนาจแก่ผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้ายและครอบครัว ประกอบ 5 ตัว

แปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได ้ร้อยละ 8.23 ตามลำดับ 

Gilbert (2003) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมในการพัฒนาครูให้เป็นนักวิจัยกลุ่มตัวอย่างในการ 

ครูที่ปรึกษาจำนวน 9 ท่น ผู้บริหาร 2 ท่านและครูที่เข้าร่วมโครงการ 1–3 ปี 15 ท่านรวบรวมข้อมูล

ผ่านทางวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของครู การบันทึกเทปและการสัมภาษณ์ที่ปรึกษาและผู้บริหารรายงาน

การวิจัยของครู และการนำเสนอผลงานการวิจัยของครูเน้นการเก็บและบันทึกข้อมูลภาคสนามของ

การตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและการประชุมเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้

วิธีการเชิงคุณภาพ โดยการเปรียบเทียบข้อมูล การจัดระบบข้อมูลจากสิ่งประดิษฐ์ การเขียนงาน การ

สังเกต การสัมภาษณ์และการบันทึกข้อมูลภาคสนาม ผลการวิจัยพบว่าครูมีการเปลี่ยนแปลงการ

ปฏิบัติ การเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียน และเปลี่ยนความคิดในการวิจัย การวิจัย

ปฏิบัติการของครูมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น แต่การวิจัยยังพบอุปสรรคของการทำวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ได้แก่1)ครูไม่มีองค์ความรู้และทักษะในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

ครูกลัวที่จะทำวิจัยโดยคิดว่าเป็นการวิจัยแบบดั้งเดิมที่เป็นทางการ และกลัวการเผชิญกับข้อมูลและ

วิธีการทางสถิติ รวมทั้งการมีภาระงานที่มีมาก 2)ครูไม่มีเวลาในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดย

ครูเข้าใจว่าการทำวิจัยอธิบายการในชั้นเรียนไม่สามารถเข้ากันได้กับการสอนทั่วไปโดยเฉพาะในระยะ
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สุดท้ายของการวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมการนำเสนอและการเขียนรายงานการวิจัย 3)การวิจัยเป็น

กระบวนการที่เป็นระบบ ครูส่วนใหญ่ยากที่จะรักษาระเบียบวินัยในการทำการวิจัยอย่างเป็นระบบ 4)

ผลการปฏิบัติที่เป็นวงจร ครูใหม่ส่วนใหญ่แทบจะไม่เข้าใจว่าการวิจัยปฏิบัติการเป็นวงจรที่ต่อเนื่องไม่

มีที่สิ้นสุด 5)การแบ่งปันข้อมูล เนื่องจากผลการวิจัยมักถูกมองข้ามไม่เห็นความสำคัญและไม่นำมาสู่

การเกิดประกายความคิดที ่จะนำไปช้าย  6)การเกิดสิ ่งที ่ไม ่คาดคิดขึ ้น ซึ ่งเป็นเหตุการณ์ที่

นอกเหนือจากแผนที่กำหนดไว้ สิ่งนี้สามมาส่งผลทางลบต่อการอุทิศตนของครูนักวิจัย 

Ponte, Ax, Beijaard และ Wubbels (2004) ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใน

วิชาชีพของครูด้วยการวิจัยปฏิบัติการและการอำนวยความสะดวกโดยนักการศึกษาครู โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและบรรยายกรณีศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพโดยครูด้วยการวิจัย

ปฏิบัติการและการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาองค์ความรู้ของครูโดยนักการศึกษาครูตามกรอบ

ทฤษฎีในการวิจัยที่ได้เชื ่อมโยงระหว่างทฤษฎีการวิจัยปฏิบัติการแบบดั้งเดิมของนักวิชาการชาว

อังกฤษ(Anglo-Saxon action research tradition) และการนำไปประยุกต์ใช้ของชาวเยอรมันที่ชื่อ 

”Allgemeine Didaktik”  เข้าด้วยกัน รวมทั้งมีการแยกแยะองค์ความรู้ออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ ด้าน

คตินิยม (Ideological) เป็นสาขาที่เกี ่ยวกับหลักเกณฑ์ คุณค่า และวัตถุประสงค์การศึกษา ด้าน

ประจักษ์นิยม(Empirical) เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระหว่างปรากฏการณ์ที่เป็นจริงทาง

การศึกษา และด้านปฏิบัตินิยม (Technological) เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับแบบแผน วิธีการ และ

ยุทธวิธีทางการศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการวิจัยปฏิบัติการในการศึกษาครู

(Action Research in Teacher Education: ARTE)  ท ี ่ ทำ ในประเทศสหร ั ฐอ เมร ิกา  ร ัส เซี ย 

เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ  กรณีศึกษาเลือกใช้ คือ กลุ่มตัวอย่างในประเทศเนเธอร์แลนด์เนื่องจากมี

รูปแบบการวิจัยที่เหมือนกันในประเทศ กลุ่มตัวอย่าง ครูจำนวน 28 คนแบ่ง 7 กลุ่ม 6 โรงเรียนที่เข้า

ร่วมในการศึกษาครั ้งนี้ โดยมีนักการศึกษาครูคอยอำนวยความสะดวกแก่ครูเป็นเวลากว่ า 2 ปี 

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่การศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Kwalitan  และสมุดบันทึก

ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการการวิเคราะห์แบบแยกส่วน การสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่าการทำ

วิจัยปฏิบัติการของครู ครูมักจะพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาปฏิบัตินิยมเป็นหลัก และแทบจะไม่มีการ

พัฒนาองค์ความรู้ในสาขาประจักษ์นิยมและคตินิยมเลยตามลำดับ ยังแสดงให้เห็นว่าการเอาใจใส่ของ

ผู้อำนวยการ  ความสะดวกจะส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาองค์ความรู้ทั้ง 3 สาขามากย่ีงขึ้นด้วย 

 



 67 
 

 
 

ตอนที่ 4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจำเป็น 

ความหมายของความต้องการจำเป็น   

ความต้องการจำเป็น (NeedS) มีความหมายตามพจนานุกรมและตามทัศนะของการศึกษา 

Kaufman (1993) ความต้องการจำเป็นหมายถึง ผลต่างหรือช่องว่าง (Gap) ระหว่างผลที่

เกิดขึ ้นปัจจุบัน (Current results and consequences) และผลที ่ต้องการให้เกิดขึ ้น (Desired 

results and consequences) 

Nufeldt และ Guralnik (1988)ความต้องการจำเป็น หมายถึงสิ ่งที ่ เป ็นประโยชน์ซึ่ง        

ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการหรือปรารถนาจะได้  

สุวิมล ว่องวาณิช (2550)ความต้องการจำเป็นโดยจำแนกความต้องการจำเป็นออกเป็น        

2 ประเภท  หมายถึง  

1) นิยามตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy Model) หรือการนิยามความต้องการ

จําเป็นว่าเป็นความแตกต่างหรือช่องว่าง (Gap) ระหว่างสิ ่งที ่เป็นอยู่ (What is) กับสิ่งที ่มุ ่งหวัง    

(What should be) ความต้องการจําเป็นที่ได้เป็นคํานามสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะของการเกิดปัญหา 

(Problem) 

2) นิยามตามโมเดลการแก้ปัญหา (Solution Model) คือนิยามความต้องการจําเป็นว่าเป็น

สิ่งที่ต้องได้รับการตอบสนองหรือจําเป็นที่ต้องเสริมในสิ่งที่ขาด เพื่อความสมบูรณ์และเกิดภาวะที่พึง

ประสงค์ความ ต้องการจําเป็นในลักษณะนี้ เป็นคํากริยาเป็นกริยาที่ สะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง       

การแก้ไขปัญหา (Solution) 

สรุปได้ว่า ความต้องการจําเป็น หมายถึง การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันกับสภาพที่

คาดหวังหรือต้องการ เพื่อได้ปัญหานำมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลหรือหน่วยงาน 
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ความหมายของการประเมนิความต้องการจำเป็น   

Kaufman (1993) การประเมินความต้องการจำเป็น กระบวนการที่ใช้เพื่อระบุความแตกต่าง

ระหว่างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Current Results) กับความต้องการ (Desired) มีการจัดลําดับ

ความสําคัญ (Priority Order) ของผลความต้องการจําเป็น  

Witkin และ Altschuld (2000) การประเมินความต้องการจำเป็น หมายถึง กระบวนการที่

เป็นระบบที่เกิดขึ้นเพื่อจัดลำดับความสำคัญและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการหรือการปรับปรุง  เลือก     

ความต้องการจําเป็นที่มีความสําคัญที่สุดที่ต้องได้รับการแก้ไของค์การ รวมถึงการจัดสรรการใช้

ทรัพยากร  

สุวิมล ว่องวาณิช (2550) การประเมินความต้องการจําเป็น หมายถึง กระบวนการประเมิน

เพื่อกําหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเป็น โดยระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดว่ามี

ลักษณะเช่นใด และประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่ามีลักษณะเช่นใด จากนั้นนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมิน

และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่า สมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง การประเมินความต้องการจําเป็นทําให้ได้ข้อมูล

ที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง กระบวนการจัดการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นปลายทาง    

การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการ ประเมินความต้องการจําเป็นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิง

สร้างสรรค์และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบวก 

สรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจําเป็น หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบที่ระบุความ

แตกต่างระหว่างผลลัพธ์เพื่อหาความต้องการจําเป็นและให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือหา

วิธีแก้ไขปัญหาได้ตรงกับสภาพหรือความต้องการที่แท้จริง 

 

ความสําคัญของการประเมนิความต้องการจําเป็น  

การประเมินความต้องการจําเป็นเป็นวิธีการที่มีความสําคัญเนื่องจากทําให้ได้ข้อมูลที่สะท้อน

ให้เห็นถึงปัญหาที่สําคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นทางเลือกในการ

แก้ปัญหาเพื่อการวางแผนการทํางานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใน

วงการการศึกษา Suarez (1990 อ้างถึงในสุวิมล ว่องวาณิช, 2550) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการ

ประเมินความต้องการจําเป็นต่อการศึกษาไว้ว่า การประเมินความต้องการจําเป็นทําให้สามารถระบุสิ่ง

ที่จําเป็นของผู้เรียนซึ่งนํามาใช้ในการออกแบบพัฒนาการจัดการเรียนการสอนชี้ให้เห็นจุดอ่อนของ

ผู้เรียนรวมทั้งระบุจุดอ่อนที่ครูควรได้รับการ พัฒนาซึ่งเป็นการช่วยให้เห็นทิศทางที่โรงเรียนต้องพัฒนา
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ในอนาคตเช่นเดียวกับที่ห้องปฏิบัติการทางการศึกษา ระดับภาคกลางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาที่

เ ร ี ย ก ว ่ า  North Central Regional Educational Laboratory [NCREL] (2 0 0 3 )  ไ ด ้ ร ะบ ุ ถึ ง

ความสําคัญของการประเมินความต้องการจําเป็นว่าการประเมินความต้องการจําเป็นเป็นวิธีการที่ดี

ที่สุด เนื่องจากทําให้ทราบถึงช่องว่างในการเรียนรู้ช่วยให้เห็นถึงระดับและรูปแบบของทักษะที่จําเป็น

จะต้องจัดให้ เพื่อนําไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้ที่กําหนดไว้และ Kaufman (1993) (อ้างถึงในสุวิมล 

ว่องวาณิช, 2550) กล่าวว่า การประเมินความต้องการจําเป็นเป็นเครื่องมือที่ทําให้วิเคราะห์ปัญหาได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมและช่วยในการค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่ดีซึ่งจะเป็นกุญแจ     สู่ความสําเร็จทาง

การศึกษา 

สรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจําเป็นทําให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่สําคัญ

ที่ต้องได้รับการแก้ไขของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาเพื่อการวาง

แผนการทํางานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในวงการการศึกษา 

 

ขั้นตอนในการประเมนิความต้องการจําเป็น 

นักการศึกษาได้กําหนดขั้นตอนในการประเมินความตอ้งการจําเป็นไว้ดังนี้ 

Witkin and Altschuld (1995 อ้างถึงในสุว ิมล ว่องวาณิช , 2550) ได้เสนอโมเดลการ

ประเมินความต้องการจําเป็นที่เรียกว่า Three-Phase Model โดยแบ่งขั้นตอนการประเมินความ

ต้องการจําเปน็ออกเป็น 3 ระยะดังนี ้

การประเมินความต้องการจําเป็นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการดําเนินการที่มีจุดมุ่งหมายและ

มีระบบ โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องวางแผน ตรวจสอบและประเมินผล การวางแผนประกอบด้วย การตัดสินใจ

ที่ยึดวัตถุประสงค์ สิ่งที่มุ่งหวังและขอบเขตการประเมิน การนําผลที่ ได้รับไปใช้ประโยชน์ การแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินความต้องการจําเป็น การออกแบบและการส่งเสริมการดําเนินการประเมิน

ความต้องการจําเป็น การวางแผนอาจรวมขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจําเป็นเข้าไป

ด้วย เนื่องจากเป็นการคาดคะเนปัญหาที่มีศักยภาพและเป็นการออกแบบแผนการดําเนินงาน 
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ระยะที่ 1 ก่อนการประเมินหรือระยะการสํารวจ (Pre-Assessment) 

ระยะก่อนการประเมินนี้เป็นขั้นตอนการสํารวจเพื่อวางแผนทําการประเมินความ

ต้องการจําเป็นโดยรวบรวมสิ่งที่ตระหนักว่าเป็นปัญหาหรือความต้องการจําเป็นของการปฏิบัติงานใน

ปัจจุบันแล้วกําหนดขอบเขต หรือประเด็นที่สนใจจะพัฒนากําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน

รวมทั้งกําหนดข้อมูลที่มีอยู่และเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการจําเป็นที่มุ่งประเมินและ

ทําการกําหนดข้อมูลที่จะรวบรวมแหล่งข้อมูลวิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูลและการนําข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ผลที่ได้ จากการดําเนินการในระยะนี้คือแผนการปฏิบัติงานเบื้องต้นของการประเมิน     

ความต้องการจําเป็นสําหรับใช้ในระยะการประเมินและระยะหลังการประเมิน 

ระยะที่ 2 การประเมินหรือระยะการเก็บรวบรวมข้อมูล (Assessment) 

ระยะการประเมินนี้เป็นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลตามที่

กําหนดในแผนการ ปฏิบัติงานและทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความต้องการจําเป็นจากนั้นนําข้อมูล

ความต้องการจําเป็นที่ได้มาทําการจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็นในระดับเบื้องต้น

รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจําเป็นซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการจําเป็นใน     

3 ระดับคือ 

ระดับที่ 1 ระดับปฐมภูมิหรือผู้รับบริการเช่น นักเรียน ลูกค้า คนไข ้

ระดับที่ 2 ระดับทุติยภูมิหรือผู้ให้บริการเช่น คร ูครอบครัว แพทย์ บรรณารักษ ์

ระดับที่ 3 ระดับตติยภูมิหรือทรัพยากรและแนวทางการแก้ปัญหาเช่นวัสดุอุปกรณ์

ขนาดของห้องเรียน เวลาเงินสนับสนุนและทําการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ประกอบด้วย

ความต้องการจําเป็นที่วิเคราะห์ ได้กับสาเหตุของความต้องการจําเป็นนั้น ผลที่ได้จากการดําเนินการ

ในระยะนี ้คือ เกณฑ์หรือแนวทางสําหรับดําเนินการแก้ปัญหาที่มีความสําคัญ 

ระยะที่ 3 หลังการประเมินหรือระยะการนําผลไปใช้ประโยชน์ (Post-assessment) 

ระยะหลังการประเมินนี้เป็นขั้นตอนของการนําผลการประเมินในระยะที่ 2 ไปใช้ประโยชน์

โดยทําการเรียงลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น  กําหนดวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

สามารถปฏิบัติได้ และนําเสนอแผนการปฏิบัติงาน ทําการประเมินการประเมินความต้องการจําเป็น

และนําเสนอรายงานผลการประเมินความต้องการจําเป็นแก่ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง   ผลที่ได้จากการ

ดําเนินการในระยะนี้คือแผนการปฏิบัติงานรายงานผลการประเมินความต้องการจําเป็นข้อสรุปที่เป็น

ลายลักษณ์อักษรหรือข้อสรุปปากเปล่า 
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สุวิมล ว่องวาณิช (2550) กล่าวว่า สิ่งที่ต้องดําเนินการเป็นลําดับแรกในการประเมินความ

ต้องการจําเป็นคือ การกําหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจําเป็น อธิบายเหตุผลสําคัญ

ที่ต้องการทําวิจัยประเมินความต้องการจําเป็น ผลที่ได้รับจะนําไปใช้เพื่อจุดมุ่งหมายใดเพื่อคนกลุ่มใด 

จากนั ้นกําหนดคําถามการวิจัยประเมินความต้องการจําเป็น (Needs Assessment Research 

Questions) คําถามที่กําหนดขึ้นจะช่วยในการกําหนดขอบเขตของการวิจัยประเมินความต้องการ

จําเป็นประเด็นสําคัญ ทั้งจุดมุ่งหมายและคําถามจะนํามาใช ้การออกแบบกรอบการวิจัยในการกําหนด

แบบกรอบการวิจัยประเมินความต้องการจําเป็นต้องมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

1) การกําหนดกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนา ผู้เกี่ยวข้องในการ

กําหนด ความต้องการจําเป็นและผู้รับผิดชอบในการประเมินความต้องการจําเป็น 

2) การกําหนดเทคนิคหรือวิธีการประเมินความต้องการจําเป็น 

3)  การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การกําหนดลักษณะข้อมูล เครื่องมือประเมินความต้องการ

จําเป็น ลักษณะของผู้ให้ข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล 

4)  การกาํหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

5)  การจัดทํารายงาน 

6)  การใช้ผลการประเมิน 

การกําหนดจุดมุ่งหมายของการวิจัยประเมินความต้องการจําเป็น 

ขั้นตอนแรกของการวิจัยประเมินความต้องการจําเป็น คือ การกําหนดจุดมุ่งหมายของ      

การวิจัยว่า ต้องการทําการวิจัยความต้องการจําเป็นไปเพื่ออะไร เพื่อองค์กรหรือบุคคลใด จุดมุ่งหมาย

ที่กําหนดจะช่วย ให้กําหนดประเด็นวิจัยได้เหมาะสมขึ้น โดยที่การวิจัยประเมินความต้องการจําเป็น

จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ของหน่วยงานหรือบุคคลที่จําเป็นต้องได้รับแก้ไขหรือพัฒนา จุดมุ่งหมาย

ของการวิจัยประเมินความต้องการ จําเป็นจึงมีหลายประการ เช่น การพัฒนาบุคคล การวางแผนการ

ทํางานที่สนองความต้องการขององค์กร การกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร การพัฒนาองค์กรให้

เจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายที่กําหนด การปรับปรุงพัฒนา เป็นต้น 

การกําหนดคําถามและขอบเขตของการวิจัยประเมินความต้องการจําเป็น 

การกําหนดขอบเขตของการวิจัยประเมินความต้องการจําเป็นขึ้นอยู่กับคําถามวิจัย เช่น 

ปัจจุบันนี้ครูมี ความต้องการจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องใด อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ครูต้อง

พัฒนาในเรื่องน้ันและใช้แนวทางใดในการพัฒนาครูให้ประสบความสําเร็จ 
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การกําหนดกรอบการวิจัยประเมินความต้องการจําเป็น 

เป็นการดําเนินที่มุ่งหมายให้ได้วิธีการวิจัยทุกขั้นตอนเพื่อนําไปสู่ผลการวิจัยที่มีคุณภาพ             

มีความตรง (Validity) ความเชื่อถือได้ ในทํานองเดียวกันการออกแบบการประเมินความต้องการ

จําเป็นเป็นการดําเนินการ ที่มุ่งหมายให้วิธีการทุกขั้นตอนนําไปสู่ผลการประเมินที่ให้ความต้องการ

จําเป็นที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และเชื่อถือได้ งานสําคัญของการออกแบบความต้องการ

จําเป็นอยู่ที่การกําหนดกรอบการประเมินความ ต้องการจําเป็น (Needs Assessment Framework) 

ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย ประเมินความต้องการจําเป็น การกําหนด

วิธีการเก็บข้อมูล การกําหนดเครื่องมือเก็บข้อมูล การกําหนดวิธีการ วิเคราะห์ข้อมูล การจัดทํา

รายงานผลการว ิจ ัย การประเม ินความต ้องการจ ําเป ็นและการใช ้ผลการว ิจ ัยประเมิน                   

ความต้องการจําเป็น 

สรุปได้ว่า ขั้นตอนในการประเมินความต้องการจําเป็นประกอบด้วยเรื่องที่สําคัญคือการ

กําหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการประเมินความต้องการจําเป็นออกแบบประเมินความ

ต้องการจําเป็น ประเมินความต้องการจําเป็นจัดลําดับความต้องการจําเป็นหรือจัดลําดับความสําคัญ

ของปัญหาการรายงานผล และการใช้ผลการประเมิน 

 

กิจกรรมขั้นตอนการวิจัยประเมินความต้องการจําเป็น 

กิจกรรมการประเมินความต้องการจําเป็นคือ กระบวนการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ความต้องการ จําเป็นที่ต้องการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ (Lowa State University 

Extension, 2001 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2550; Witkin and Altschuld, 1995) ดังนี ้

1.  การศึกษาจากเอกสารหรือรายงานที่มีอยู่ (Archival Material) คือการศึกษาจากข้อมูลที่

ผู้อื่นได้ รวบรวมไว้เพื่อจุดประสงค์อื่นโดยคัดเลือกข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาและนํามา

กําหนดเป็นความต้องการจําเป็นซึ่งเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถดําเนินการได้อย่าง

รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก แต่ก็มีข้อที่ควรคํานึงถึงคือความทันสมัยของข้อมูลความเกี่ยวข้อง

ของข้อมูลกับเรื ่องที่ศึกษาความเป็นตัวแทนของข้อมูลและในกรณีที ่นําข้อมูลมาจัดกระทําใ หม่

ผู้ดําเนินการควรมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
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2. การศึกษาโดยใช้การติดต่อสื ่อสารกับบุคคลผู ้เป็นแหล่งข้อมูล (Communication 

Processes) โดย ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงกระบวนการ

เก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ 

2.1  กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่อาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ข้อมูล (Non 

interactive Processes) เป็นกระบวนการที่ผู้ประเมินดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล

เป็นรายบุคคลด้วยวิธีการสํารวจหรือการสัมภาษณ์โดยออกแบบข้อคําถามและจัดทําเป็นเอกสาร

สําหรับตอบข้อคําถามเหล่านั้นหรือดําเนินการสอบถามด้วยตนเอง 

2.2  กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที ่อาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้ให้ข้อมูล 

(Interactive Processes) หรือการใช้กระบวนการกลุ ่ม (Group Processes) โดยเปิดโอกาสให้มี   

การเผชิญหน้าระหว่างผู้ให้ ข้อมูลที่มีความรู้/ประสบการณ์ในเรื่องเดียวกันหรือมีภูมิหลังเหมือนกัน

เพื่อร่วมกันนําเสนอข้อมูลและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันผู้ประเมินจะทําหน้าที่เป็นผู้

ประสานงานคอยอํานวยความสะดวกหรือทํา หน้าที่เป็นผู้ดําเนินการอภิปรายโดยตั้งคําถามและ

กระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลร่วมแสดงความคิดเห็น 

กิจกรรมขั้นตอนการวิจัยประเมินความต้องการจําเป็น 

สุวิมล ว่องวาณิช (2550) กล่าวว่าการวิจัยประเมินความต้องการจําเป็นแบบสมบูรณ์ 

(Complete Needs Assessment) เป็นการประเมินความต้องการจําเป็นที่ทําให้ได้กลยุทธ์ในการ

แก้ปัญหาเพื่อสนองความต้องการจําเป็นที่เกิดขึ้น โดยมีกิจกรรมดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ การระบุ

ความต้องการจําเป็น (Needs Identification) การวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจําเป็น(Needs 

Analysis)และการกําหนดวิธีการ แก้ปัญหา (Needs Solution)  

สรุปได้ว่า กิจกรรมขั้นตอนการวิจัยประเมินความต้องการจําเป็นกระบวนการที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลความต้องการ จําเป็นที่ต้องการศึกษา 
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เทคนิคการประเมินความต้องการจําเป็น 

เทคนิคการประเมินความต้องการจําเป็นคือ ว ิธ ีการที ่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล            

ความต้องการจําเป็นที่ต้องการศึกษาซึ่งไม่มีวิธีการเฉพาะแต่ได้ยืมวิธีการต่างๆมาใช้ในการประเมิน 

ความต้องการจําเป็นแทนโดยสุวิมล ว่องวาณิช (2548)ได้สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน  ความ

ต้องการจําเป็นและได้จัดกลุ่มเทคนิค การประเมินความต้องการจําเป็นออกเป็น 8 กลุ่มดังนี้ 

1. การใช้ข้อมูลที่มีอยู ่แล้ว (Existing Data) คือการนําข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น

เอกสารรายงาน ที่ผู้อื่นรวบรวมไว้มาทําการศึกษาได้แก่การใช้ตัวบ่งชี้ทางการศึกษาตัวบ่งชี้ ทางสังคม

ข้อมูลจากงานวิจัยหรือ รายงานผลการประเมิน 

2.  เทคนิคการสํารวจ (Needs Survey) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการเก็บ

รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจําเป็นช่วยทําให้ได้ข้อมูลความต้องการจําเป็นตามการรับรู้ของ

ผู ้ตอบและสาเหตุ ของความต้องการจําเป็นนั ้น การสํารวจสามารถทําได้โดยใช้แบบสอบถาม 

สัมภาษณ์สังเกต ทั้งนี้จากการสังเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินความต้องการจําเป็นในการทํา

วิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสุวิมล ว่องวาณิช (2542)พบว่า 

งานวิจัยด้านการประเมินความต้องการจําเป็น ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามคิดเป็น

ร้อยละ 91 และใช้วิธีการสัมภาษณ์คิดเป็นร้อยละ 18 

3.  กระบวนการกลุ่ม (Group Processes) เป็นเทคนิคกระบวนการที่อาศัยความคิดของผู้มี

ส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม ในการระบุความต้องการและวิเคราะห์ปัญหาเทคนิคนี้มีลักษณะเด่น

ตรงที่ผู้ดําเนินการและผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มมีโอกาสที่จะเสนอแลกเปลี่ยนทัศนะ ร่วมอภิปราย

ระดมความคิดสนับสนุน หรือโต้แย้งซึ ่งกันและกันได้มากกว่าการสํารวจและเป็นการช่วยสร้าง

ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรให้แก่ผู ้มีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่มนอกจากนี้การใช้

กระบวนการกลุ่มในการวางแผนแก้ปัญหาจะให้ผลดีกว่าการ ตัดสินใจเพียงลําพังเนื่องจากมีความ

หลากหลายทางความคิดจากการที่ผู ้เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มได้มีส่วนร่วม ในการพิจารณา และ

ร่วมกันแก้ปัญหา (Moore, 1987 อ้างถึงในสุดนิสา พูลศิริ, 2541) วิธีการที่ใช้ในการเก็บ รวบรวม

ข้อมูลในเทคนิคที่เป็นกระบวนการกลุ่มได้แก่เทคนิคกลุ่มสมมตินัย (Nominal Group Technique) 

เ ทคน ิ คการสนทนากล ุ ่ ม แบบ เจาะจง  ( Focus Group Technique) การระดมความคิ ด                 

(Brain Storming) ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) และสมัชชาชุมชน (Community Forum) 
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4.  เทคนิคการจัดอันดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น (Priority Setting) การจัด

อันดับ ความสําคัญเป็นหัวใจสําคัญของการประเมินความต้องการจําเป็นเพื่อค้นหาความต้องการ

จําเป็นที่มี ความสําคัญที่สุด ตัวอย่างวิธีการที่ใช้ในการจัดอันดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น 

ได้แก่ การวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference Method) การจัดเรียงอันดับ 

(Rank Order) มาตรประมาณ ขนาด (Magnitude Estimation Scaling: MES) วิธี Priority Needs 

Index (PNI) วิธ ีก ําหนดน้ำหนักความต้องการจําเป็น (Weighted Needs Index: WNI))   การ

เปรียบเทียบน้ำหนักความต้องการจําเป็นรายคู่ (Paired Weighting Procedures: PWP) ดัชนีเดล-

เอ็น (Del-N) และการเรียงบัตรรายการ (Card Sort) การ เลือกใช้วิธีการจัดอันดับความสําคัญ

ดังกล่าวสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมได้ตามลักษณะของการออกแบบการ เก็บรวบรวมข้อมูล 

5.  เทคนิคการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ (Causal Analysis) เป็นเทคนิคที่ใช้ภายหลังจากการ

กําหนดความต้องการจําเป็นแล้ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของความต้องการจําเป็นที่

วิเคราะห์ได้และนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานที่มีปัญหา

ตัวอย่างวิธีการที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ เชิงสาเหตุได้แก่ การวิเคราะห์แผนภูมิก้างปลา (Fish Boning) 

และการวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลว (Fault Tree Analysis) 

6.  เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบ มีจุดประสงค์เพื่อกําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาและ

เลือก ทางเลือกที่มีความเหมาะสม ตัวอย่างวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบได้แก่ การวิเคราะห์

ผลกระทบไขว้ (Cross Impact Analysis) และการวิเคราะห์อรรถประโยชน์-พหุลักษณ์ (MAUT) 

7.  เทคนิคเชิงอนาคต (Future Technique) มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมการป้องกันปัญหาที่

คาดว่าจะ เกิดขึ้นในอนาคตโดยนําข้อมูลเชิงอนาคตของเรื่องที่ศึกษาที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน

และการใช้ จินตนาการกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประกอบการทํานายอนาคตของเรื่องที่ศึกษามา

เป็นแนวทางในการวาง แผนการทํางานที่มีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินงาน

ในอนาคต ตัวอย่างวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่เทคนิคการฉายภาพอนาคต (Scenarios) 

เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เทคนิควงล้ออนาคต (Future Wheel Analysis) และเทคนิค

การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) 

8.  เทคนิคอื่นที่นํามาประยุกต์ใช้ในการประเมินความต้องการจําเป็นโดยเป็นเทคนิคที่

ผสมผสาน ระหว่างวิธีการเชิงสํารวจกับกระบวนการกลุ่มเช่น การทําแผนที่มโนทัศน์ (Concept 
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Mapping) เทคนิคเสียง จากภาพ (Photo-Voice Technique) การวิเคราะห์ต้นผล-ผลที่ตามมา 

(Costs-Consequences Analysis) 

สรุปได้ว่า  เทคนิคการประเมินความต้องการจําเป็น เป็นวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ความต้องการจําเป็นที่ ต้องการศึกษาซึ่งไม่มีวิธีการเฉพาะแต่ได้ยืมวิธีการต่างๆมาใช้ในการประเมิน 

ความต้องการจําเป็น 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมนิความต้องการจําเป็น 

พินดา วราสุนันท์ (2555) ได้ทำการวิจัยเรื ่องการประเมินความต้องการจําเป็นด้าน

ความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความต้องการจําเป็นด้านความรู้และทักษะทางการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2) พัฒนาความสามารถทางการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดโมเดลตรรกะการประเมิน 

(Logic Model of Evaluation) 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4) ตรวจสอบ

ความตรงตามโครงสร้างของโมเดลมาตรฐานการประเมินความสามารถ ทางการประเมินของนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูและ5) พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาสาระในการสอนและประเมินความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนการสอนจากนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อรายวิชาหลักการวัดและประเมินผล รูปแบบการวิจัย 

ประชากรที ่ศึกษาประกอบด้วย 3 กลุ ่ม คือ1) นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั ้นปีที ่ 5 สาขา

คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ศึกษา 2) นักเรียนที่ได้รับการสอนจากนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

และ 3) นิสิตที ่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนที ่ 1             

ปีการศึกษา 2555 วิธีดําเนินการ วิจัยเป็นการประเมินความต้องการจําเป็นแบบสมบูรณ์ ประกอบด้วย 

3 ขั้นตอน คือ 1)การระบุความต้องการจําเป็น 2) การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น และ 3) การ

กําหนดแนวทางการแก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบประเมินความต้องการจําเป็น

ด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและแบบ

ประเมินคุณภาพการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า 

PNI modified ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์     

เพียร์สัน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกรณีตัวอย่าง 2 กลุ่ม (t-test independent) การวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองและการ

วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1)ผลการประเมินความต้องการจําเป็นจากการวิเคราะห์ค่า PNI 

modified ด้านความรู้ทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูความ

ต้องการจําเป็นที่สูงที่สุดคือ หลักการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้านทักษะทางการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูความต้องการจําเป็นที่สูงที่สุดคือ การ

ประเมินการสอน/หลักสูตร/สื ่อ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการสอนที่ได้สอนไปแล้ว 2) หลังจากเข้าร่วม

โครงการนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งด้าน

ความรู้ ทักษะและเจตคติต่อการวัดและประเมินผลสูงขึ้น และความสามารถในการดําเนินการวัดและ

ประเมินผลผู้เรียนในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ผลการนําความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในกระบวนการเรียนการ

สอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ (1) ด้านการเรียนการสอน 

(2) ด้านการวัดและประเมินผลนิสิตสอดคล้องตามสภาพจริงวัดและประเมินผลความสามารถของ

ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง และ (3) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน นิสิตได้นําความรู้ไปใช้ในการเชื่อมโยงผลที่ได้

จากการวัดและประเมินผลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู ้เร ียนเพื ่อการวิจัย 3) ผลการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถทางการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ สรุปได้ ว่าก่อนเข้าร่วม

โครงการตัวแปรความรู้ทางการวัดและประเมินผลมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับตัวแปรทักษะ ทางการ

วัดและประเมินผลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และหลังเข้าร่วมโครงการมีตัวแปรที่สัมพันธ์

กันถึง 3 คู่ ประกอบด้วย 1) ตัวแปรความรู้ทางการวัดและประเมินผลมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับตัว

แปร ทักษะทางการวัดและประเมินผลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 2) ตัวแปรความรู้ทางการ

วัดและประเมินผลมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับตัวแปรเจตคติต่อการวัดและประเมินผลอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ0.01 และ 3) ตัวแปรเจตคติต่อการวัดและประเมินผลมีความสัมพันธ์ใน

ทางบวกกับตัวแปรทักษะ ทางการวัดและประเมินผลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4) ผล

การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง ของโมเดลมาตรฐานการประเมินความสามารถทางการ

ประเมินของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสรุปได้ว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ ค่าไคสแควร์(Chi-square) มีค่าเท่ากับ 77.40 ความ น่าจะเป็นเท่ากับ 0.139 (df=65) 

โดยมีค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 

(AGFI) เท่ากับ 0.95 และค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่าง โดยประมาณ (RMSEA) 
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เท่ากับ 0.023 5. ผลการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาสาระในการสอนและประเมินความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนการสอนจากนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อรายวิชาหลักการวัดและประเมินผลการศึกษาสรุปได้ ว่า

ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 

รณิดา ถิรปาลวัฒน์และคณะ (2555)ได้ทำการวิจัยเรื่องโมเดลเชิงสาเหตุของความต้องการ

จำเป็นระดับบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ ในการนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ : การวิจัยประเมินความต้องการแบบสมบูรณ์ โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับ

ความต้องการจำเป็นระดับบุคคลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ ด้านปัจจัยป้อน กระบวนการ 

และผลผลิตวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของความต้องการจำเป็นระดับบุคคล ด้านปัจจั ยป้อน 

กระบวนการและผลผล ิต และกำหนดทางเล ือกในการแก ้ไขป ัญหาความต ้องการจำเป็น                

ด้านปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิตในการนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง 

คือ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 380 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือคือ

แบบสอบถามมีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.75- 0.96 ประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ด้วยดัชนี

การจัดลำดับความสำคัญ (PNI Modified) การวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจำเป็น การกำหนด 

ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และตรวจสอบค่าความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุด้วยการวิเคราะห์ลิสเรล 

ผลการวิจัยพบว่า 1) พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจมีระดับความต้องการจำเป็นระดับบุคคลด้าน

กระบวนการ และด้านผลผลิตในระดับมาก ความต้องการจำเป็นด้านกระบวนการมีค่าสูงสุด รองลงมา 

คือ ด้านปัจจัยป้อน และด้านผลผลิต 2) โมเดลเชิงสาเหตุของความต้องการจำเป็นระดับบุคคลของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ ด้านปัจจัยป้อนกระบวนการ และผลผลิตในการนำไปสู่ความเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ค่าไค-สแควร์ = 5.06, องศา

อิสระ = 10, ค่า P = 0.89, GFI =1.00, AGFI = 0.99) ด้านปัจจัยป้อนมีอิทธิพลทางตรงต่อด้าน

กระบวนการเท่ากับ 0.78 และด้านกระบวนการมีอิทธิพลทางตรงต่อด้านผลผลิตเท่ากับ 0.80 และ

โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความต้องการจำเป็นระดับบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลตำรวจในการนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ได้ร้อยละ 74 3) การกำหนด

ทางเลือก คือ1) ผู้บริหารระดับสูงต้องสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรและกระตุ้นให้มีส่วนร่วมใน

การสร้างวิสัยทัศน์องค์กร 2) ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ 3) องค์กรต้องมีการ

เน้นการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติงาน และ 4)กระตุ้นให้บุคลากรเพิ่ม

ขีดสมรรถนะของตนเองโดยการวางแผนการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
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ณัฐภัสสร  ชื่นสุขสมหวัง (2556) ได้ทำการวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจำเป็นใน

การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย 3 ด้าน ได้แก่ การสอน การพัฒนาตนเอง และ

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) จัดลำดับความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ทางวิชาชีพของครูปฐมวัย 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย 

ตัวอย่างประชากร ครูปฐมวัยในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 4 สังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสร ิมการศึกษา เอกชน สำนักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 374 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย คือ แบบสอบถาม และแนวคำถามในการประชุมกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่   

หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที ด้วยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่ (Paired 

Samples T- Test) และใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index และการวิเคราะห์เนื ้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า 1)ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยทั้ง

สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก

ด้าน คือ ด้านการสอน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการ และการประสานความ

ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ด้านการพัฒนาตนเอง ได้แก่ การศึกษาหาความรู้ การวิจัยในชั้นเรียน 

และการทำงานเป็นทีม ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ และการมีวินัยและความรับผิดชอบ แสดงว่าครูปฐมวัยมี

ความต้องการจำเป็นเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพทุกด้าน 2) ด้านที่มีความต้องการจำเป็นมากที่สุด

คือ การพัฒนาตนเอง รองลงมาคือ การสอน และคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตามลำดับ โดยด้านการพัฒนาตนเอง คือ การวิจัยในชั้นเรียนมีความต้องการจำเป็นมากที่สุด  ด้าน

การสอน คือการจัดการเรียนการสอน และการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนมีความ

ต้องการจำเป็นมากที่สุด ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ คือ ความรักและศรัทธาใน

วิชาชีพมีความต้องการจำเป็นมากที่สุด 3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยที่

สำคัญที่สุดของแต่ละด้าน ได้แก่ การวิจัยในชั้นเรียนคือ การสนับสนุนของผู้บริหาร  การจัดการเรียน

การสอนคือ การจัดอบรมให้ความรู้และติดตามผลจากหน่วยงานต้นสังกัด  การประสานความร่วมมือ

กับผู้ปกครองและชุมชนคือ การส่งเสริมนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ด้านความรักและศรัทธา

ในวิชาชีพคือ การส่งเสริมให้ครูรักและตระหนักในอาชีพครู 
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ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม (2558) ได้ทำการวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการจําเป็นในการ

พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมิน    ความต้องการ

จําเป็นในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ 1) เพื่อ

ประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  2) เพื่อวิเคราะห์

เมทริกซ์ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 3) เพื่อศึกษา

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบ

แบบสอบถามประกอบด้วย 1) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 จํานวน 408 คน ได้มาโดยการสุ่ม แบบหลายขั้นตอน 

(Multi-stage Stratified Random Sampling) และผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเชิง

คุณภาพเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ ผู้บริหารบัณฑิต

วิทยาลัย และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิชา รวมจํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้

ในการ วิจัยได้แก่ แบบสอบถามความต้องการจําเป็นในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ฉบับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และแบบสัมภาษณ์แนวทางในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์

ดัชนีความสําคัญของลําดับความ ต้องการจําเป็น (Modified Priority Needs Index: PNIModified) การ

วิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

1)ผลการประเมินความต้องการจําเป็นโดย การวิเคราะห์ค่าดัชนี  PNIModified ในภาพรวมตามการ

ประเมินของอาจารย์มีค่าเท่ากับ 0.463 โดยรายการ ประเมินที่มีค่าสูงที่สุด คือ “ด้านการบริการ

วิชาการ” (0.681) รองลงมาคือ “ด้านการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม” และ “ด้านการวิจัยและ

สร้างสรรค์” (0.569 และ 0.548 ตามลําดับ) ในส่วนของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่าดัชนี  

PNI Modified ในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.357 โดยรายการประเมินที่มีค่าสูงที่สุด คือ “ด้านการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม” (0.516) รองลงมาคือ “ด้านการบริการวิชาการ” และ “ด้านการวิจ ัย และ

สร้างสรรค์” (0.407 และ 0.363 ตามลําดับ) 2) ผลการวิเคราะห์เมทริกซ์พบว่า บทบาทของบัณฑิต

วิทยาลัยในภาพรวมตามการประเมินของอาจารย์อยู่ในส่วนที่ 3 คือ ผลงานไม่ดี ต้องปรับปรุง และ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเกือบทุกด้านอยู่ในส่วนที่ 3 คือ ผลงานไม่ดี ต้องปรับปรุง ยกเว้นด้าน

การเรียน การสอน อยู่ในส่วนที่ 2 คือ ผลงานประสบความสําเร็จดี ในส่วนบทบาทของบัณฑิต

วิทยาลัยในภาพรวมตาม การประเมินของนักศึกษาพบว่าอยู่ในส่วนที่ 3 คือ ผลงานไม่ดีต้องปรับปรุง 
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และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกือบทุกด้าน อยู่ในส่วนที่ 3 คือ ผลงานไม่ดี ต้องปรับปรุง 

ยกเว้นด้านการบริหารจัดการของบัณฑิต วิทยาลัย อยู่ในส่วนที่ 2 คือ ผลงานประสบความสําเร็จดี 

และ 3) ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจํานวน 19 ประเด็น

ซึ่งครอบคลุมภารกิจ 5 ด้าน อาทิ พัฒนาหลักสูตรในลักษณะบูรณาการหรือพหุวิทยาการ มีระบบและ

กลไกในการพ ัฒนาค ุณภาพน ักศ ึกษาม ีการสร ้างเคร ือข ่ายความร ่วมม ือทางว ิชาการกับ

สถาบันการศึกษาดับนานาชาติ เป็นต้น 

ศรินภัสร์ โพธิ์ศรีมาตร (2558) ดําเนินการวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการจําเป็นเกี่ยวกับ

การวิจัยปฏิบัติการในชั ้นเรียนของครู สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมิน       

ความต้องการจําเป็นเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี

วัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 1) เพื่อระบุความต้องการจําเป็นในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู         

2) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้เกิดความต้องการจําเป็นในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู        

3) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 450 คน การสุ่มตัวอย่างใช้การ

สุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์

ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีลำดับความต้องการจําเป็น ผลการวิจัย 

1) การประเมินความต้องการจําเป็นในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ในแต่ละขั้นตอน พบว่า 

ไม่มีขั้นตอนใดที่มีความต้องการจําเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 2) สาเหตุที่ทําให้เกิดความ

ต้องการจําเป็นเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ  ในชั้นเรียนของครูในแต่ละขั้นตอนพบว่า1.ขั้นตอนการ

กําหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการวิจัยและแผนการแก้ไข มีความสําคัญสูงสุด ได้แก่ ครูไม่สามารถทํา

วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล เนื่องจากนักเรียนในความรับผิดชอบมีจํานวนมาก 2. ขั้นตอน

การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดเมื่อเรียงตามลําดับความสําคัญสูงสุด ได้แก่ภาระงานประจําของครูมีมาก 

3. ขั้นตอนการสังเกตผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานเมื่อเรียงตามลําดับความสําคัญสูงสุดได้แก่ครูไม่มี

เวลาที่จะติดตามผลการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 4. ขั้นตอนการสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงาน เมื่อเรียง

ตามลําดับความสําคัญสูงสุด คือ ครูไม่สามารถนัดหมายเพื่อนครูเข้ารับฟังผลการดําเนิน งานวิจัย 3) 

แนวทางการพัฒนาในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ครูต้องการมากที่สุด ได้แก่การที่มีตัวอย่าง

งานวิจัยให้ได้ศึกษา และมีวิทยากรหรือหน่วยงานที่ครูต้องการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
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วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมากที่สุด ได้แก่ครูที่มีประสบการณ์ในการวิจัยในชั้นเรียนทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการ

วิจัยสำหรับนักศึกษาครู: การประเมินความต้องการจําเป็นแบบสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 

วิเคราะห์ความต้องการจําเป็นสมรรถนะด้านการวิจัยสําหรับนักศึกษาครู 2) วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ

ที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยสําหรับนักศึกษาครู และ 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านการวิจัยสําหรับนักศึกษาครู การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่  1) การระบุความ

ต้องการจําเป็น (Needs Identification) 2) การวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจําเป็น (Needs 

Analysis) และ 3) การกําหนดแนวทางแก้ไข (Needs Solution Selection) โดย 2 ขั้นตอนแรกใช้

การสํารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับนักศึกษาครูจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของ

รัฐและมหาวิทยาลัย ในกํากับของรัฐปีการศึกษา 2558 จํานวน 600 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ 2 

ขั้นตอน (Two Stage Random Sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า

ดัชนีความต้องการจําเป็น (Modified Priority Index :PNI modified) วิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่

ส่งผลต่อสมรรถนะ ด้านการวิจัยสําหรับนักศึกษาครูด้วยโปรแกรม LISREL version 8.72 และ

ขั้นตอนการกําหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยสําหรับนักศึกษาครู ใช้การสัมภาษณ์

และการประเมินเพื่อจัดลําดับความสําคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ

วิจัย จํานวน 24 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า1) ความต้องการจําเป็นสมรรถนะด้านการวิจัยสําหรับนักศึกษาครู นักศึกษาครูมี

สมรรถนะในการวิจัยตามสิ่งที่เป็นอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ 

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจรรยาบรรณมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านความสามารถในการ 

วิจัย และด้านความรู้ในการวิจัย ตามลําดับ ในส่วนของสมรรถนะในการวิจัยตามสิ่งที่ควรจะเป็นใน 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านจรรยาบรรณมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา 

คือ ด้านความสามารถในการวิจัย และ ด้านความรู้ในการวิจัย ตามลําดับ เมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนี

ความต้องการจําเป็น (PNI Modified) สมรรถนะในการวิจัยพบว่าใน ภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.35 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจําเป็นสูง ที่สุดได้แก่ด้านความรู้ในการวิจัย

และด้านความสามารถในการวิจัย(0.38 เท่ากัน)รองลงมาคือ ด้านจรรยาบรรณ (0.28) 2) ผลการ

พัฒนาและตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุความต้องการจําเป็นสมรรถนะด้านการวิจัย สําหรับนักศึกษาครู  
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โมเดลเชิงสาเหตุความต้องการจําเป็นสมรรถนะด้านการวิจัยสําหรับนักศึกษาครูมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10.810 ที่องศาอิสระ

เท่ากับ 17 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.866 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.996      

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.988 และค่าดัชนีรากที่สองของ 

ค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.005 3) ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านการวิจัยสําหรับนักศึกษาครู แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยสําหรับนักศึกษาครูพบว่ามี 

10 แนวทาง ดังนี ้ 1) จัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู ้แบบวิจัยเป็นฐาน 

(Research-Based Learning) 2) จัดระบบพี ่เลี ้ยงและระบบการโค้ช (Coaching) ให้เรียนรู ้จาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย หรือครูต้นแบบด้านการวิจัย 3)ฝึกอบรมระยะสั้น ให้ความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4)จัดระบบชุมชนเชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 5) ทดลองทําวิจัยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง ให้

นักศึกษาฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนเกิดความ ชํานาญ 6) ทําวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ส อนหรือ

อาจารย์พี่เลี้ยงกับนักศึกษาครู 7) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการทําวิจัย ตลอดจนจัดให้มีเทคโนโลยี

สารสนเทศที่พร้อมสําหรับการทําวิจัย 8) บูรณาการและสอดแทรกจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม

นักวิจัยที่เหมาะสมในระหว่างการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัย เพื่อให้เกิดจิตสํานึกที่ดีต่อการ

วิจัย 9) การมีแบบอย่างที่ดีในด้านการวิจัยโดยการถอดบทเรียนคุณลักษณะนักวิจัยที่ดีเพื ่อให้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกการวิเคราะห์ 10) มีระบบเครือข่ายในระดับคณะวิชา (เช่น นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) และระดับสถาบันเครือข่าย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทําวิจัยร่วมกัน

และซึมซับคุณลักษณะการเป็นนักวิจัยที่ดีผลการจัดลําดับความสําคัญแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านการวิจัยสําหรับนักศึกษาครู พบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่ให้นํ้าหนักความสําคัญในแนวทางที่ 5 

“ทดลองทําวิจัยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง ให้นักศึกษาฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนเกิดความชํานาญ”     

สูงที่สุดเป็นลําดับแรก รองลงมาคือ แนวทางที่ 1 “จัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยการจัดการ

เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (Research- Based Learning)” และแนวทางที่ 2 “จัดระบบพี่เลี้ยงและ

ระบบการโค้ช (Coaching) ให้เรียนรู้จากผู้เชี ่ยวชาญด้านการวิจัย หรือครูต้นแบบด้านการวิจัย” 

ตามลําดับ  

 

 



 84 
 

 
 

ตารางที่ 1 แสดงการสังเคราะห์สมรรถนะดา้นการวิจัยทางการพยาบาลจากเอกสารและงานวิจัยที่               

             เกี่ยวข้อง  
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รวม 

ความรู ้ /   / / / / / / / / / /  11 
 มีความรู้พ้ืนฐาน

ด้านวิธีวิทยาการ

วิจัย 

   /      /      

 มีความรู้

กระบวนการวิจัย 
   /      /      

 มีความรู้ในการ

ออกแบบการวิจัย 
         /      

 มีความรู้ในการ

พัฒนาการวิจัย

อย่างมีระบบ 

  /       /      

ทักษะ / / / / /  / / / / /    10 
 การสำรวจและ

การวิเคราะห์ปัญหา

การวิจัย 

 / /             

การระบุปัญหาการ

วิจัย 
 / /             

การกำหนดแนวคิด

การวิจัย 
 / /             

การกำหนด

นวัตกรรมการวิจัย 
 / /      /       

การกำหนดแนว

ทางการแก้ปัญหา 
 / /             
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ตารางที่ 1   แสดงการสังเคราะห์สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลจากเอกสารและงานวิจัยที่  

                เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
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รวม 

การวางแผนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

 / /             

การวิเคราะห์ข้อมูล  / /             

การนำเสนองานวิจัย  / / /            
การเขียนรายงาน

การวิจัย 
 / / /            

สามารถนำงานวิจัย

ไปใช้ได้ 
 / / /            

เจตคติ  ค่านิยม /     /   / / /   / 6 
มีการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง 
        /       

มีการพัฒนาตนเอง /        /       
มีความอดทน /               
มีการสนับสนุน 

ร่วมมือในการทำวิจัย 
       /        

มีความรับผิดชอบ         /       
มีการยอมรับ         /       
มีการตระหนัก          /      
บุคคลิก
ประจำตัว
บุคคล 

  /         /   2 

จรรยาบรรณ  /           /  2 
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ตารางที่ 1   แสดงการสังเคราะห์สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลจากเอกสารและงานวิจัยที่ 

      เกี่ยวข้อง  (ต่อ) 
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รวม 

การจัดการ
ความรู ้

         /     1 

สนันสนุน 
ขององค์กร 

/    /        / / 4 

ห้องสมุด /               
ศูนย์เอกสาร /               
ห้องปฎิบัติการ /               
เครื่องมืออุปกรณ์ /               
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  โดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล จำแนกได้เป็น       

3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคต ิดังต่อไปนี ้

 ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึงคุณลักษณะด้านมีความรู้พื้นฐานด้านวิธีวิทยาการวิจัย             

มีความรู้กระบวนการวิจัย มีความรู้ในการออกแบบการวิจัย  มีความรู้ในการพัฒนาการวิจัยอย่างมี

ระบบ 

 ด้านทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการสำรวจ  และการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย 

การระบุปัญหาการวิจัย   การกำหนดแนวคิดการวิจัย   การกำหนดนวัตกรรมการวิจัย   การกำหนด

แนวทางการแก้ปัญหา การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนองานวิจัย 

การเขียนรายงานการวิจัย   สามารถนำงานวิจัยไปใช้ได้    

 ด้านเจตคติ (Attitude) หมายถึง   มีการเห็นคุณค่าในตนเอง มีการพัฒนาตนเองมีความ

อดทน  มีความรับผิดชอบ มีการตระหนัก และมีการสนับสนุน ร่วมมือในการทำวิจัย    
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 กรอบดำเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบดำเนินการวิจัยในประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 

  

การประเมินความต้องการจำเป็น 

การพัฒนาสมรรถนะ 

ด้านการวิจัยทางการพยาบาล 

ของนักศึกษาพยาบาล 

 

แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัยทางการพยาบาล 

ของนักศึกษาพยาบาล 

สาเหตคุวามต้องการจำเป็นของ
การพัฒนาสมรรถนะ 

ด้านการวิจัยทางการพยาบาล 

ของนักศึกษาพยาบาล 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ (Complete Needs 
Assessment) ประกอบด้วย การระบุความต้องการจำเป็น ( Needs Identification) การวิเคราะห์
สาเหตุความต้องการจำเป็น (Needs Analysis) และการกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาความ
ต้องการจำเป็น (Needs Solution) ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 
มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ในการศึกษาใช้วิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) 
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล และ 2) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาล ในการศึกษาใช้ วิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี ้

 

ระยะที่ 1 การประเมนิความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล

ของนักศึกษาพยาบาล  

การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสำรวจ มีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล        
บรมราชชนนี จำนวน 30 แห่ง ที่ผ่านการเรียนรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล ในปีการศึกษา 2562 
จำนวน 3,775  คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล   
บรมราชชนนี จำนวน 30 แห่ง ที่ผ่านการเรียนรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล ในปีการศึกษา 2562 
โดยผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่  (Taro Yamane,1973 
อ้างถึงใน ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, 2557) เพื่อประมาณค่าสัดส่วนประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น95%
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ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 5 %  ได้กลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 362 คน แต่เนื ่องจากอัตราตอบกลับของ
แบบสอบถามโดยทั่วไปมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 80 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ผู้วิจัยจึงได้กําหนด      
กลุ่มตัวอย่างให้มากกว่าเดิมโดยกําหนดเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ20เพื่อชดเชยกรณีไม่ตอบกลับดังนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาปรับใหม่จึงมีจำนวน 434 คน 

ขั้นที่ 2 วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage 
Random Sampling) ดังนี้ ผู้วิจัยแบ่งเขตภูมิภาค ออกเป็น 5 ภูมิภาค (สถาบันบรมราชชนก, 2562)  
ได้แก ่

1. ภาคเหนือ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่  
1.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
1.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 
1.3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
1.4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
1.5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
1.6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค ์
1.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่  
2.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
2.2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
2.3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ์
2.4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
2.5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธาน ี
2.6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 

3. ภาคกลาง 1 จำนวน 5 แห่ง ได้แก ่
3.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุร ี
3.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
3.3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
3.4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
3.5 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

4. ภาคกลาง 2 จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
4.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
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4.3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
4.4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 
4.5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
4.6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
4.7 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี 

5. ภาคใต้ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
5.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
5.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 
5.3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
5.4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
5.5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

ขั้นที่ 3 สุ่มนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชน ีโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 

1. ผู้วิจัยสุ่มภูมิภาค จำนวน 2 ภูมิภาค จาก 5 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง 2  และ 
ภาคใต้ 

2. ผู้วิจัยสุ่มนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีที่ได้จากข้อ 1 ภูมิภาคละ 2 สถาบัน 
ได้จำนวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี 

 
ตารางที่ 2  จำนวนนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีที่สุ่มได้จำแนกตามภูมิภาค    

         และสถาบัน 

ภูมิภาค สถาบัน จำนวน 
ภาคกลาง ราชบุร ี 126 คน 

สุพรรณบุร ี 118 คน 
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี   112 คน 

ตรัง 78 คน 
รวม 434 
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ขั้นที่ 4 ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลกับนักศึกษาพยาบาลในชั้นปีที่ 4 ทุกคนตามที่ได้
กำหนดไว้โดยสุ่มนักศึกษามาตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสถาบันทั้งหมดที่สุ่มได้  

การวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตาม
จำนวนนักศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์ 

จากการส่งแบบสอบถามจำนวน 434 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น 363 ฉบับ         
คิดเป็นร้อยละ 83.64  

 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามการประเมินความต้องการจำเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล แบ่งออกเป็น  3 ตอน มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับ เพศ ชั้นปีที่เรียนวิจัยของนักศึกษา ลักษณะที่ได้รับมอบหมายให้ทำวิจัยทางการพยาบาล  
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และคำถามปลายเปิด 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานวิจัย แบบสอบถามในตอนนี้เป็นรูปแบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ อยู่ในรูปของการตอบสนองคู่ ( Dual–Response Format) กล่าวคือใน 1 ข้อคำถาม ผู้ตอบ
แบบสอบถามการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาล ต้องตอบข้อมูล 2 ชุดคือระดับของสภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่คาดหวัง 
รูปแบบนี้สร้างขึ้นโดยมีพื้นฐานแนวคิดของการนิยามความต้องการจำเป็นตามโมเดลความแตกต่าง 
(Discrepancy Model) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  ได้แก่ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคต ิ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีลักษณะเป็นข้อคำถามปลายเปิด จำนวน 1 ข้อ 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลใน

การศึกษาความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอยู่จริง และสภาพที่คาดหวัง จะเป็นการประเมินความ
ต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 
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ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล  
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล จากนั้นสังเคราะห์แนวคิด

เกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาลในประเด็นองค์ประกอบของการวิจัยทางการพยาบาลได้ออกมา 3 
ด้าน ได้แก่ 1 ด้านความรู้ 2 ด้านทักษะ และ 3 ด้านเจตคติ 

 
ขั้นตอนที่ 3 กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรหลัก 
1. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง การที่นักศึกษาพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจใน

ขั้นตอนของกระบวนการทำวิจัย ปัญหาการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  กำหนดกรอบทฤษฎี 
การคัดเลือกตัวแปร การระบุสมมุติฐาน การออกแบบแผนการวิจัยที ่ดีค้นหาคำตอบการวิจัยที่
ครอบคลุม การระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเตรียมเครื่องมือวิจัย  การวางแผนรวบรวมข้อมูล 
เตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล นำเสนอและอภิปรายผลการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย เสนอผลการวิจัยทางการพยาบาล และนำงานวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ได ้

2. ด้านทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถทางการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาลในการกำหนดขั้นตอนของกระบวนการทำวิจัย ความสามารถในการระบุปัญหาการวิจัย 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  กำหนดกรอบทฤษฎี ระบุตัวแปร ระบุสมมุติฐาน ออกแบบแผนการ
วิจัย ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เตรียมเครื่องมือวิจัย วางแผนรวบรวมข้อมูล เตรียมข้อมูล
สำหรับวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล นำเสนอและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย
และเสนอผลการวิจัย  ความสามารถในการเขียนข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ  สามารถนำงานวิจัยทางการ
พยาบาลไปใช้ได ้

3. ด้านเจตคติ (Attitude) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อ
การเรียนและการทำวิจัยตามการรับรู้ ซึ่งเป็นผลจากความเชื่อ ความคิดเห็น และมีการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีการพัฒนาตนเอง มีความอดทน   มีความรับผิดชอบ มีการตระหนัก และมีการสนับสนุน 
ร่วมมือในการทำวิจัยทางการพยาบาลซึ่งผลอาจจะพอใจหรือไม่หลังจากประสบการณ์การทำวิจัย
ทางการพยาบาล 

 
ขั้นตอนที่ 4 สร้างตารางกำหนดโครงสร้างของเนื้อหาที่ต้องการประเมิน และจำนวนข้อ

คำถาม 
 ผู้วิจัยดำเนินการกำหนดโครงร่างของเนื้อหาที่ต้องการประเมิน จำนวนข้อคำถาม สามารถ
สรุปได้เป็นตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 3 กำหนดโครงสร้างของเนื้อหาที่ต้องการประเมิน และจำนวนขอ้คำถาม 

ด้าน ข้อความ รวม (ข้อ) ร้อยละ 

1.ด้านความรูใ้นการวิจัยทางการพยาบาล 1 – 27 27 36.00 
2. ด้านทักษะในการวิจัยทางการพยาบาล 28 - 49 22 29.33 
3. ด้านเจตคติในการวิจัยทางการพยาบาล 50 - 75 26 34.67 

รวม (ข้อ) 75 75 100 
 
ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดรูปแบบของเครื่องมือ 
แบบสอบถามการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ

พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคำถาม 6 ข้อ สอบถาม

เกี่ยวกับเพศ การเรียนวิจัยทางการพยาบาลในระดับชั้นปี การทำงานวิจัยในลักษณะใด ข้อคำถามใน
รูปแบบตรวจสอบรายการ ( Check List ) และคำถามปลายเปิด 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานวิจัย แบบสอบถามในตอนนี้อยู่ในรูปของการตอบสนองคู่       
(Dual–Response Format) กล่าวคือ ใน 1 ข้อคำถาม ผู้ตอบแบบสอบถามการประเมินความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ต้องตอบข้อมูล 2 
ชุดคือระดับของสภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่คาดหวัง รูปแบบนี้สร้างขึ้นโดยมีพื้นฐานแนวคิดของ
การนิยามความต้องการจำเป็นตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy model) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่   1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านเจตคติ โดยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 5 
ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) (Likert 1967:179) แต่ละระดับมีความหมาย
ดังนี ้

5 หมายถึง มีสภาพที่เป็นอยู่/ สภาพที่ควรจะเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับมากที่สุด  

4 หมายถึง มีสภาพที่เป็นอยู่/ สภาพที่ควรจะเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับมาก  

3 หมายถึง มีสภาพที่เป็นอยู่/ สภาพที่ควรจะเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับปานกลาง  

2 หมายถึง มีสภาพที่เป็นอยู่/ สภาพที่ควรจะเป็นในการสมรรถนะด้านการวิจัย
ทางการของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับน้อย 
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1 หมายถึง มีสภาพที่เป็นอยู่/ สภาพที่ควรจะเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจยัทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
ขั้นตอนที่ 6  การจัดทำร่างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยทำร่างแบบสอบถามสภาพการปฏิบัติงานประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนา

สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล โดยมีจำนวนข้อตามขั้นตอนที่ 3 
แบบสอบถามสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ในตอนที ่ 2 เป็น
แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ

นักศึกษาพยาบาล โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความเที่ยง มีรายละเอียดดังนี้ 
7.1  การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ที่
สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity) ความเหมาะสมของ
ข้อคำถาม ภาษาที่ใช้ รูปแบบการพิมพ์ และขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขและ
จัดทำแบบสอบถามสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล จากนั ้นนำ
แบบสอบถามสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ที่สร้างขึ้นฉบับร่างพร้อม
กับหัวข้อวิจัย ที่มาและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย และ
นิยามเชิงปฏิบัติการ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
ตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบของแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือเป็นนักวิชาการที่จบการศึกษาสาขาวิจัยและสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์
การทำงานมากกว่า 5 ปี  
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การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  โดยพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามและนิยามเชิงปฏิบัต ิการ  รวมถึงการใช้ภาษา ตามเกณฑ์ดัชนี IOC ( Item 
Objective Congruence)   ลักษณะการให้คะแนนดังนี ้
  +1  หมายถึง ข้อคำถามสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการที่ต้องการประเมิน 
   0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ต้องการ
ประเมิน 
  -1  หมายถึง ข้อคำถามไม่สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ต้องการประเมิน 

เกณฑ์การตัดสินความตรงเชิงเนื้อหา คือ ค่าดัชนี IOC  ต้องมากกว่า 0.50 จึงจะถือว่าข้อ
คำถามนั้นประเมินได้ตรงตามโครงสร้างและนิยามที่ต้องการประเมิน (โชติกา ภาษีผล, 2554) 

ผู้วิจัยได้นำผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน มาคำนวณค่า IOC  เป็นราย
ข้อและคัดข้อคำถามที่มีค่า IOC  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องข้อคำถาม 
79 ข้อ พบว่า 1) ด้านความรู ้  ข้อคำถามมีค่า IOC อยู ่ระหว่าง 0.67-1.00 จำนวน 28 ข้อ โดย
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้รวมข้อคำถามที่ 10 คือความรู้เกี่ยวกับวิธีการได้มาของประชากรในการวิจัยที่
ถูกต้องเหมาะสม   และข้อ11 คือความรู้เกี่ยวกับวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่ถูกต้อง
เหมาะสม เข้าด้วยกัน โดยผู้วิจัยได้ปรับข้อคำถามเป็นความรู้เกี่ยวกับวิธีการได้มาของประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม  2) ด้านทักษะ ข้อคำถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
จำนวน 24 ข้อโดยผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้รวมข้อคำถามที่ 30 คือความรู้เกี่ยวกับวิธีการได้มาของ
ประชากรในการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถระบุความเป็นมาของปัญหาวิจัยทางการพยาบาลที่
แสดงถึงความสำคัญของเรื่องที่ทำวิจัยทางการพยาบาล  และข้อ32 คือสามารถเขียนความเป็นมาของ
ปัญหาการวิจัยทางการพยาบาลเข้าด้วยกันโดยผู้วิจัยได้ปรับข้อคำถามเป็นสามารถระบุความเป็นมา
ของปัญหาวิจัยทางการพยาบาลที่แสดงถึงความสำคัญของเรื่องที่ทำวิจัยทางการพยาบาล และข้อ
คำถามมีค่า IOC เท่ากับ 0.00 จำนวน 1 ข้อ ผู้เชี ่ยวชาญเสนอแนะให้ข้อ40 คือสามารถคาดเดา
คำตอบทางการวิจัยทางการพยาบาล ตัดออกเนื่องจากต่ำกว่าเกณฑ์ 3) ด้านเจตคติ ข้อคำถามมีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จำนวน 26 ข้อโดยผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ฃ้อ65 คือลอกข้อมูลที่ได้จากก
การศึกษาวิจัยทางการพยาบาล ตัดออกเนื่องจากต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงปรับปรุงแก้ไขข้อคำถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญก่อนนำมาใช้ 
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7.2  การตรวจสอบความเที่ยง 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้านความเที ่ยง ผู ้วิจัยนำแบบสอบถามที่

ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงกับตัวอย่างที่จะศึกษา คือ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ จำนวน 30 คน 

การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงของแบบสอบถามสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ด้วยวิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient ) โดยความเที่ยงแยกตามด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ทั้ง 
3 ด้าน และหาความเที่ยงในภาพรวมของแบบสอบถาม  
ผลการวิเคราะห์พบว่า  ข้อคำถามในแต่ละก็มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.89 - 0.95 และความเที่ยง
ในภาพรวมของทั้งแบบสอบถามเท่ากับ 0.98 แสดงว่าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับสูงและมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับค่าความเที่ยงข อง
แบบสอบถามในแต่ละด้าน แสดงดังรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม 

ด้าน จำนวนข้อ ความเป็นจริง ความคาดหวัง 
1. ความรู ้ 27 .92 .95 
2. ทักษะ 22 .89 .95 
3. เจตคติ 26 .92 .95 

รวม 75 .96 .98 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ถึง เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ทำหนังส ือขออนุญาตในการเก ็บข ้อม ูลว ิจ ัยจากขอหนังส ือจากบัณฑิตว ิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอไปยังผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการ
วิจัย เพื่อขออนุมัติขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาพยาบาล 

2. นำแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย โดยแนบซองเปล่าติดแสตมป์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ตัวอย่างการวิจัยใน
การส่งแบบสอบถามกลับคืน และไปเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 
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3. ตรวจนับจำนวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนและดำเนินการติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ได้รับ
กลับคืนจากตัวแทนผู้รับเอกสารในแต่ละวิทยาลัยทางโทรศัพท์ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 
หลังจากผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน และตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม พบว่า มีการ
ตอบแบบสอบถามกลับมาจริง มีรายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ 5 จำนวนอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามตามจำนวนและร้อยละ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี จำนวนที่ส่ง จำนวนที่ตอบกลับ ร้อยละ 
ราชบุร ี 126 126 100.00 
สุพรรณบุร ี 118 118 100.00 
ตรัง 78 75 96.15 
สุราษฏร์ธาน ี 112 44 39.29 

รวม 434 363 83.64 
  
 4. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลใน

แบบสอบถาม  
5. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัสและทำการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อแปลผลและนำเสนอข้อมูล 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 

และ ค่าร้อยละ(Percentage) และการทดสอบค่าท ี(t-test) นำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย

ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก ่
(1) วิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

แปลผลโดยเทียบกับเกณฑ์ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง ผลการประเมินสภาพที่เป็นอยู่และ

สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง ผลการประเมินสภาพที่เป็นอยู่และ
สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง ผลการประเมินสภาพที่เป็นอยู่และ
สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง ผลการประเมินสภาพที่เป็นอยู่และ
สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง ผลการประเมินสภาพที่เป็นอยู่และ
สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

(2) วิเคราะห์หาความต้องการจำเป็น โดยใช้ดัชนีความสำคัญของลำดับความ
ต้องการจำเป็น หรือ Modified Priority Needs Index (PNI Modified) ซึ่งปรับปรุงโดยนงลักษณ์ วิรัช
ชัยและ   สุวิมล ว่องวานิช (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) เป็นวิธีการหาความแตกต่างของสภาพที่ควรจะ
เป็นและสภาพที่เป็นอยู่ แล้วหารด้วยสภาพที่เป็นอยู่ ทั้งนี้เพ่ือควบคุมขนาดความต้องการจำเป็นให้อยู่
ในช่วงพิสัยที่ไม่มากเกินไป โดยคำนวณดังนี้ 

            PNI modified   =   (I-D) / D 
เมื่อ  PNI  หมายถึง ดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น 
 I หมายถึง ระดับสภาพที่คาดหวัง 
 D   หมายถึง ระดับสภาพที่เป็นอยู ่
 

ตอนที่ 3 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 

การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังด้วยการ
เปรียบเทียบรายคู่แบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันดี (Dependent Sample T-
Test)  เพื่อหาความต้องการจำเป็นของสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 
จากการดำเนินการเรียบเรียงของผลต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Modified Priority Needs Index 
(PNI Modified) เป็นวิธทีี่หาผลต่างของสภาพที่คาดหวัง (Importance : I )กับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
( Degree of Success : D) และหารด้วยค่าสภาพที่เป็นจริง ซึ่งเป็นสูตรการคำนวณ คือ PNI Modified  
= ( I – D ) / D และจัดลำดับความต้องการจำเป็นตามค่า PNI Modified  ส่วนการจัดลำดับของ
ความสำคัญความจำเป็นในการเรียงค่าดัชนีจากมากไปหาน้อยดัชนีที่มีค่ามากแปลว่ามีความต้องการ
จำเป็นสูงที่ต้องได้รับการพัฒนามากกว่าดัชนีที่มีค่าน้อย( สุวิมล  ว่องวาณิช, 2558) 
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ระยะที ่2 วเิคราะห์สาเหตคุวามต้องการจำเปน็ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล และเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ในการศกึษาใช้วิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ  

 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัยทางการพยาบาลเข้าร่วมการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) จำนวน 7 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี ้

1. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการวิจัย
ทางการพยาบาล จบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน  

2. อาจารย์วิทยาลัยพยาบาล เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านการ
วิจัยทางการพยาบาลสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาสาขาพยาบาล
ศาสตร์และการสอนในวิทยาลัยพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 4 ท่าน   

3. มีประสบการณ์ในด้านการทำวิจัยในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านการ
พยาบาล สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิจัย จำนวน 2 ท่าน   

 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 เป็นแบบคำถามแบบมีโครงสร้างลักษณะปลายเปิดโดยนำผลจากแบบสอบถามมาสร้างเป็น
แบบคำถามในประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล และเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 
 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพประเดน็สนทนากลุ่ม  

 การสร้างข้อคำถามประเด็นการสนทนากลุ ่ม (Focus Group Discussion) เพื ่อให้การ
ดำเนินการศึกษาครั ้งนี ้สามารถตรวจสอบได้ตรงตามกรอบแนวคิดของการประเมิน  และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว ้ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้     
  1. ศ ึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จากหนังส ือ ตำรา และข้อม ูลที ่ ได ้จาก
แบบสอบถามจากงานวิจยัเพื่อเป็นแนวทางการสร้างประเด็นสนทนา 
  2. ประมวลข้อมูลที ่ได้จากการศึกษา กำหนดเป็นเค้าโครงของประเด็นสนทนา 
ขอบเขตเนื้อหา โดยขอคำแนะนำ จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
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  3. นำประเด็นสนทนา (Discussion) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยมาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของประเด็นสนทนา โดยนำประเด็น 
สนทนาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและนำมาปรับปรุงแก้ไข  
  4. นำประเด็นการสนทนาไปใช้จริงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม   

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการจัดการสนทนากลุ่มในวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ดำเนินการในการจัดการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเจาะจงตามเกณฑ์ที่
ได้กำหนดไว้ โดยผู้วิจัยติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง และติดต่อทางโทรศัพท์เป็นระยะ ตั้งแต่วันที่ 3 
เดือนกันยายน ถึง 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

2.  ส่งเอกสารพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการสนทนากลุ ่ม  จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอไปยังผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ในวันที่ 27-28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 
ด้วยตนเอง โดยในการจัดกระบวนการกลุ่ม ผู้วิจัยมีการจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุการเกิดความ
ต้องการจำเป็นและแนวทางของนักศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวฒุิ
ได้แก่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

3. การติดตามการเข้าร่วมสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ ได้
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมกลุ่ม ทั้งหมด 7 ท่าน ดำเนินการจัดกระบวนการกลุ่มในวันที่ 4 เดือน ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมนรีรักษ์ โรงพยาบาลโพธาราม เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดการสนทนากลุ่ม 
1.  แจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดการสนทนากลุ่มและอธิบายขั้นตอนที่จะให้ผู้เข้าร่วมประชุม       

ผู้ปฏิบัติ 
2. นำเสนอหัวข้อที่จะให้ผู้ร่วมเข้าประชุมกำหนดสาเหตุและความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนา

สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล โดยมีการแจกเอกสารที่มีรายละเอียด
ของหัวข้อที่ต้องการร่วมกันคิดไว้ในกระดาษรวมถึงมีการแสดงผลการระบุความต้องการจำเป็นในตอน
ที่ 2 ถามที่ได้จากแบบสอบ การสำรวจก่อนหน้านี้ 

3. ผู้ดำเนินการกลุ่มร่วมประชุมเสนอสาเหตุความต้องการจำเป็นให้สมาชิกในกลุ่มทราบ 
4. ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาเหตุและความต้องการจำเป็นเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล อาจมีการเพิ่มเติมหรือจะแสดง
ความคิดที่ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันหรือเรียกว่าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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5. ผู้วิจัยนำข้อมูลที่วิเคราะห์เนื้อหาจากความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของความต้องการ
จำเป็นเพื่อการพัฒนาด้านการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล เพื่อนำไปสู่ข้อมูลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวของ
กรณีศึกษาทั้งหมด โดยผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลและบันทึกภาพในการสนทนา ดังแสดงรายนามผู้ร่วม
สนทนา และรูปภาพในภาคผนวก ฉ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์สาเหตุความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล

ของนักศึกษาพยาบาล และเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ

นักศึกษาพยาบาล จากประเด็นสนทนากลุ่ม ผู ้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื ้อหา ( Content 

Analysis) และเขียนอธิบายในลักษณะการพรรณนา 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพื ่อประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนา

สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 2) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล และ 3) เพื่อเสนอ
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ในการนำเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ

พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้าน

การวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์แนวทางเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ

นักศึกษาพยาบาล 



 
 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศ ชั้นปีที่ได้เรียนการวิจัย
ทางการพยาบาล ลักษณะการได้รับมอบหมายในการทำวิจัย ได้ผลดังน้ี 

 
ตารางที่ 6 จำนวน ร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ข้อมูลส่วนบคุล จำนวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 25 6.89 

หญิง 338 93.11 
รวม 363 100.00 

ชั้นปีที่เรียนวิจัย 
ของนักศึกษา 

ปีที ่3 226 62.26 
ปีที ่4 137 37.74 
รวม 363 100.00 

นักศึกษาได้มอบหมาย
ให้ทำวิจัยทางการ
พยาบาลในลักษณะ 

ทำเป็นรายคน 8 2.20 
ทำเป็นรายคู ่ 5 1.38 
ทำเป็นงานกลุ่ม (3-5 คน) 90 24.79 
ทำเป็นงานกลุ่ม (มากกว่า 5 คน) 260 71.63 
รวม 363 100.00 

 
จากตารางที่ 6  กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั ้นปีที ่ 4 วิทยาลัยพยาบาล                     

บรมราชชนนี ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการเรียนวิจัยทางการพยาบาลมาแล้ว จำนวน 363 คน พบว่า
เป็นเพศหญิง จำนวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 93.11 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 25 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 6.89 ส่วนใหญ่จะเรยีนวิชาการวิจัยทางการพยาบาลในชั้นปีที ่3 จำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.26 รองลงมาเป็นชั้นปีที่ 4 จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 37.74 ในส่วนของลักษณะการได้รับ
มอบหมายในการทำนักศึกษาได้มอบหมายให้ทำวิจัยทางการพยาบาล พบว่า มีการทำเป็นงานกลุ่ม 
(มากกว่า 5 คน) จำนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 71.63 รองลงมาทำเป็นงานกลุ่ม (3 - 5 คน) จำนวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 24.79 ทำเป็นรายคนจำนวน 8 คน คิดเป็น  ร้อยละ 2.20 และทำเป็นรายคู่ 
น้อยที่สุด จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.38 ตามลำดับ 
 



  

 
 

105 

ตอนที่ 2 ผลการประเมนิความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย 

           ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  

2.1  ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาล  
 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล  ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ด้านความรู้ทางการวิจัยทางการพยาบาล ด้านทักษะ
ทางการวิจัยทางการพยาบาล และด้านเจตคติด้านการวิจัยทางการพยาบาล โดยความต้องการจำเป็น
คำนวณมาจากผลต่างของค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน และผู้วิจัยได้
ทดสอบความแตกต่างของทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบที (t-test) เป็นรายด้าน
ของการวิจัยทางการพยาบาล 
ตารางที ่ 7 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจ ัยทางการพยาบาลของ 
             นักศึกษาพยาบาลด้านความรู ้

ด้านความรู้ 
สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นอยู ่

 
t 

 
P M SD แปล

ผล M SD แปล
ผล 

1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล 4.30 .74 มาก 3.16 .55 ปาน
กลาง 

26.61 .00 

2. ความรู้ในการนำปัญหาการวิจัยมาสู่การกำหนดประเด็น
การวิจัยทางการพยาบาล 

4.37 .60 มาก 3.21 .62 ปาน
กลาง 

29.97 .00 

3. ความรู้ในการนำปัญหาการวิจัยทางการพยาบาลมาสู่การ
เขียนที่มา และความสำคัญของการวิจัยทางการพยาบาล 

4.37 .61 มาก 3.27 .62 ปาน
กลาง 

26.75 .00 

4. ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด/ทฤษฎีการวิจัยทางการพยาบาล 4.39 .60 มาก 3.18 .64 ปาน
กลาง 

31.44 .00 

5. ความรู ้เกี ่ยวกับวิธีการทบทวนเอกสารและงานวิจ ัยที่
เกี่ยวข้อง   

4.44 .62 มาก 3.35 .70 ปาน
กลาง 

25.40 .00 

6. ความรู้การกำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย
ทางการพยาบาล 

4.40 .62 มาก 3.17 .65 ปาน
กลาง 

31.03 .00 

7. ความรู้เกี่ยวกับการระบุตัวแปรการวิจัยทางการพยาบาล 4.42 .63 มาก 3.20 .67 ปาน
กลาง 

28.45 .00 

8. ความรู้เกี ่ยวกับการระบุสมมุติฐานทางการวิจัยทางการ
พยาบาล 

4.41 .64 มาก 3.22 .66 ปาน
กลาง 

28.7 .00 

9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยทางการ
พยาบาลที่สามารถค้นหาคำตอบที่ครอบคลุมปัญหาการวิจัย
ทางการพยาบาล 

4.39 .66 มาก 3.18 .66 ปาน
กลาง 

29.10 .00 

10. ความรู ้เกี ่ยวกับวิธ ีการได้มาของประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม        

4.45 .63 มาก 3.31 .64 ปาน
กลาง 

27.57 .00 
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ตารางที่ 7  ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ 
     นักศึกษาพยาบาลด้านความรู ้(ต่อ) 

ด้านความรู้ 
สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นอยู ่

 
t 

 
P M SD แปล

ผล M SD แปล
ผล 

11. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดขนาดตัวอย่างที่เป็นตัวแทน
ของประชากร 

4.44 .62 มาก 3.31 .67 ปาน
กลาง 

28.10 
 

.00 

12. ความรู้เกี่ยวกับประเภทและลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย   

4.44 .64 มาก 3.25 .67 ปาน
กลาง 

28.73 .00 

13. ความรู ้ในการสร้างเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยทางการ
พยาบาล 

4.41 .65 มาก 3.23 .68 ปาน
กลาง 

27.83 .00 

14. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยทางการพยาบาล 

4.40 .67 มาก 3.20 .70 ปาน
กลาง 

27.27 .00 

15. ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางการ
พยาบาล 

4.44 .60 มาก 3.40 .64 ปาน
กลาง 

26.14 .00 

16. ความรู้ในการนำสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ
ปัญหาวิจัยทางการพยาบาล 

4.40 .66 มาก 3.20 .64 ปาน
กลาง 

28.63 .00 

17. ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสร้าง
ข้อสรุป การวิเคราะห์เนื้อหา  การแปลข้อมูล 

4.39 .63 มาก 3.24 .66 ปาน
กลาง 

26.82 .00 

18. ความรู้ในการเลือกใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 4.39 .62 มาก 3.17 .68 ปาน
กลาง 

27.82 .00 

19. ความรู ้เกี ่ยวกับการสรุปผลการวิจัยให้มีความกระชับ
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.43 .62 มาก 3.24 .68 ปาน
กลาง 

28.27 .00 

20. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนอภิปรายผลที่สมเหตุสมผล 4.43 .64 มาก 3.21 .67 ปาน
กลาง 

27.82 .00 

21. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการเขียนรายงานการ
วิจัยทางการพยาบาล 

4.42 .64 มาก 3.21 .64 ปาน
กลาง 

30.74 .00 

22. ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนรายงานการวิจัยทางการ
พยาบาลให้มีคุณภาพดี 

4.42 .64 มาก 3.21 .69 ปาน
กลาง 

28.47 .00 

23. ความรู้ในหลักการเขียนข้อเสนอแนะนำไปสู่การทำวิจัย
ทางการพยาบาลครั้งต่อไป 

4.40 .64 มาก 3.24 .68 ปาน
กลาง 

26.77 .00 

24. ความรู้เกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 4.45 .66 มาก 3.37 .71 ปาน
กลาง 

24.68 .00 

25. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนการอ้างอิง 4.50 .61 มาก 3.48 .74 ปาน
กลาง 

23.98 .00 

26. ความรู้ในการเขียนข้อจำกัดการวิจัยทางการพยาบาล  4.44 .62 มาก 3.29 .63 ปาน
กลาง 

28.08 .00 

27. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่ผลงานการวิจัย  4.44 .63 มาก 3.29 .70 ปาน
กลาง 

27.78 
 

.00 

รวม 4.41 .63 มาก 3.25 .66 ปาน
กลาง 

27.89 .00 



  

 
 

107 

จากตารางที่ 7 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาลด้านความรู้ พบว่า สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาลในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นอยู่จริงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทุกด้าน แสดงว่า นักศึกษาพยาบาลมีความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลด้านความรู้ 

 
ตารางที่ 8 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา 
             พยาบาลด้านทักษะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ด้านทักษะ 
สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นอยู ่

 
t 

 
P M SD 

แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

1. อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการการทำวิจัยทางการพยาบาล 4.44 .64 มาก 3.18 .68 ปาน
กลาง 

30.41 .00 

2. ระบุความเป็นมาของปัญหาวิจัยทางการพยาบาลที่แสดงถึง
ความสำคัญของเรื่องที่ทำวิจัยทางการพยาบาล 

4.43 .65 มาก 3.34 .65 ปาน
กลาง 

27.42 .00 

3. ตั้งคำถามการวิจัยทางการพยาบาล 4.42 .66 มาก .3.33 .66 ปาน
กลาง 

27.32 .00 

4. สืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

4.45 .64 มาก 3.40 .70 ปาน
กลาง 

25.62 .00 

5. นำแนวคิด/ทฤษฎีมาทำการวิจัยทางการพยาบาล 4.46 .66 มาก 3.33 .67 ปาน
กลาง 

26.94 .00 

6. กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเกี ่ยวกับการวิจัยทางการ
พยาบาล 

4.42 .65 มาก 3.29 .68 ปาน
กลาง 

26.03 .00 

7. ระบุตัวแปรการวิจัยทางการพยาบาล 4.44 .65 มาก 3.27 .67 ปาน
กลาง 

27.82 .00 

8. เลือกตัวแปรที ่ม ีความเหมาะสมกับการวิจ ัยทางการ
พยาบาล 

4.40 .66 มาก 3.22 .66 ปาน
กลาง 

28.50 .00 

9. ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 4.41 .67 มาก 3.29 .67 ปาน
กลาง 

27.20 .00 

10. ระบุสมมุติฐานทางการวิจัยทางการพยาบาล 4.39 .65 มาก 3.26 .66 ปาน
กลาง 

28.46 .00 

11. ตั้งสมมติฐานทางการวิจัยทางการพยาบาล 4.41 .64 มาก 3.25 .68 ปาน
กลาง 

29.84 .00 

12. ออกแบบการวิจ ัยทางการพยาบาลที ่สามารถค้นหา
คำตอบที่ครอบคลุมปัญหาการวิจัยทางการพยาบาล 

4.41 .66 มาก 3.27 .64 ปาน
กลาง 

28.41 .00 

13. ตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยทางการ
พยาบาล 

4.40 .63 มาก 3.27 .68 ปาน
กลาง 

27.25 .00 

14. ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 4.43 .65 มาก 3.23 .68 ปาน
กลาง 

28.44 .00 
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ตารางที่ 8  ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา  
              พยาบาลด้านทักษะ (ต่อ) 

 

ด้านทักษะ 
สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นอยู ่  

t 
 

P M SD แปลผล M SD แปลผล 

15. ว ิเคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสร้างข้อสรุป        
การวิเคราะห์เนื้อหา การแปลข้อมูล 

4.43 
 

.64 มาก 3.26 .65 ปานกลาง 27.94 .00 

16. สรุปผลการวิจัยที่มีความกระชับชัดเจน เข้าใจง่าย 4.44 .64 มาก 3.27 .65 ปานกลาง 28.24 .00 

17. แปลผลข้อค้นพบจากการวิจัยทางการพยาบาล/อธิบาย
ตลอดจนให้เหตุผลข้อค้นพบจากการวิจัยทางการพยาบาล 

4.42 .63 มาก 3.25 .66 ปานกลาง 27.78 .00 

18. เขียนรายงานการวิจัยให้มีคุณภาพได้ 4.45 .64 มาก 3.21 .71 ปานกลาง 27.41 .00 

19. เขียนรายการอ้างอิงตามรูปแบบที่วิทยาลัยกำหนด 4.46 .64 มาก 3.36 .72 ปานกลาง 25.98 .00 

20. เขียนให้เห็นผลการวิจัยทางการพยาบาลที่ค้นพบนำไปใช้
ประโยชน์ทางการพยาบาลได้ 

4.46 .61 มาก 3.29 .67 ปาน
กลาง 

28.09 .00 

21. เขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลลงวารสาร 4.43 .63 มาก 3.20 .68 ปาน
กลาง 

28.85 .00 

22. นำผลการวิจัยไปใช้ในในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลได้ 4.47 .61 มาก 3.29 .68 ปาน
กลาง 

28.01 .00 

รวม 4.43 .64 
 

มาก 3.12 .67 
 

ปาน
กลาง 

27.82 
 

.00 

 
จากตารางที่ 8 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล

ของนักศึกษาพยาบาลด้านทักษะ พบว่า สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาลในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นอยู่จริงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทุกด้าน แสดงว่า นักศึกษาพยาบาลมีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
ทางการพยาบาลด้านทักษะ 
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ตารางที่ 9 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา 
              พยาบาลด้านเจตคติ 

ด้านเจตคต ิ

สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นอยู ่
 

t 
 

P M SD แปลผล M SD แปลผล 

1. อุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดี 
 

4.45 .64 มาก 3.33 .72 ปาน 
กลาง 

25.75 .00 

2. ทำวิจัยสำเร็จและเป็นไปตามเวลาทีก่ำหนด 
 

4.49 .62 มาก 3.46 .77 ปาน 
กลาง 

23.31 .00 

3. ทำวิจัยด้วยความรอบคอบ 
 

4.51 .62 มากที่สุด 3.40 .75 ปาน 
กลา' 

25.03 .00 

4. ทำวิจัยโดยใช้อิสระของความคิด 
 

4.47 .65 มาก 3.34 .74 ปาน 
กลาง 

25.20 .00 

5. รู้สึกว่าตนเองเป็นคนอยากรู้อยากเห็นแม้จะเป็นเรื่อง
เล็กน้อย 

4.46 .66 มาก 3.36 .70 ปาน 
กลาง 

25.93 .00 

6. ต้องการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วย
ตนเอง 

4.46 .65 มาก 3.33 .69 ปาน 
กลาง 

26.51 .00 

7. คิดว่าลักษณะของวิชาวิจัยทางการพยาบาล จะช่วยให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ 

4.47 .63 มาก 3.41 .73 ปาน 
กลาง 

24.91 .00 

8. ชอบสำรวจข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 4.43 .65 มาก 3.46 .71 ปาน 
กลาง 

22.31 .00 

9. ชอบค้นหาความรู้/ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่ออธิบายปัญหา 
ที่พบ 

4.47 .64 มาก 3.42 .71 ปาน 
กลาง 

23.86 .00 

10. กระตือรือร้นในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นวิจัย 4.48 .66 มาก 3.44 .73 ปาน 
กลาง 

22.46 .00 
 

11.มักจะรีบทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จส้ินก่อนถึง
กำหนดส่ง 

4.49 .66 มาก 3.46 .77 ปาน 
กลาง 

22.40 .00 

12.มีความมุ่งมั่นต้องการทำวิจัยให้สำเร็จ 4.52 .62 มากที่สุด 3.55 .75 มาก 22.58 .00 

13. สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกการศึกษาวิจัยทางการ
พยาบาล 

4.47 .66 มาก 3.36 .73 มาก 25.89 .00 

14. เป็นคนที่ยอมรับคำวิจารณ์ของคนอื่น 4.53 .60 มากที่สุด 3.62 .85 มาก 20.63 .00 

15. ทุ่มเทพยายามเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาลนี้มาก 4.47 .65 มาก 3.41 .75 มาก 24.21 .00 

16. คิดว่าการเรียนวิชาวิจัยทำให้ได้กระบวนการคิดที่เป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น 

4.50 .62 มากที่สุด 3.43 .74 ปาน 
กลาง 

24.35 .00 

17. รู้สึกกระตือรือร้นทุกครั้งที่จะได้เรียนในวิชาวิจัยทางการ
พยาบาล 

4.49 .64 มาก 3.39 .73 ปาน 
กลาง 

24.03 .00 

18. เชื่อมั่นว่าตนเองสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดในการ
เรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาลได้ 

4.49 .61 มาก 3.39 .69 ปาน 
กลาง 

25.13 .00 
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ตารางที่ 9  ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา
        พยาบาลด้านเจตคติ (ต่อ) 
 

ด้านเจตคต ิ
สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นอยู ่  

t 
 

P M SD แปลผล M SD แปลผล 

19. มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินการวิจัยทุกขั้นตอน 4.53 .62 มากที่สุด 3.58 .82 มาก 21.47 .00 

20. คิดว่าวิชาวิจัยทางการพยาบาลมีความสำคัญต่อการ
ทำงานในอนาคต 

4.51 .62 มาก 3.56 .80 มาก 21.22 .00 

21. ชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายในวิชาการวิจัยทางการ
พยาบาล 

4.47 .67 มาก 3.36 .78 ปาน 
กลาง 

23.99 .00 
 

22. มั่นใจว่าตนเองมีทักษะการทำวิจัยทาง    การพยาบาล 4.48 .63 มาก 3.37 .73 ปาน 
กลาง 

25.47 .00 

23. เชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลในการ
วิจัยทางการพยาบาลได้ 

4.53 .62 มากที่สุด 3.53 .70 มาก 22.55 .00 

24. มีความรับผิดชอบต่อกลุ่มตัวอย่างที่ทำวิจัย 4.55 .64 มากที่สุด 3.66 .79 มาก 19.88 .00 

25. เชื่อว่าสามารถนำความรู้ในวิชาวิจัยทางการพยาบาลมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนได้ 

4.54 .64 มากที่สุด 3.53 .74 มาก 22.41 .00 

26. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่นพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขงานวจิัยของตนให้ถูกต้อง 

4.56 .62 มากที่สุด 3.71 .81 มาก 18.43 .00 
 

รวม 4.49 .64 มาก 3.46 .75 ปาน 
กลาง 

23.46 
 

.00 
 

 
จากตารางที่ 9 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล

ของนักศึกษาพยาบาลด้านเจตคติ พบว่า สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาลในสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นอยู่จริงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทุกด้าน แสดงว่า นักศึกษาพยาบาลมีความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลด้านเจตคติ 
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2.2 ผลการกำหนดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาล  

ผลการกำหนดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล วิเคราะห์โดยใช้สูตร Modified Priority Index (PNImodified ) เป็นการถ่วงน้ำหนัก
โดยหาผลต่างของสภาพที่คาดหวัง ( Importance : I ) กับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน (Degree of 
Success: D) และหารด้วยค่าสภาพที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน มีสูตรการคำนวณ PNImodified = (I-D)/D) 
นำเสนออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ 

2.2.1 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล 

 
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหค์วามต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ 
                พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลด้านความรู้ 
 

ด้านความรู ้ PNImodified ลำดับ 
1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล .36 14 
2. ความรู้ในการนำปัญหาการวิจัยมาสู่การกำหนดประเด็นการวิจัยทางการ
พยาบาล 

.36 14 

3. ความรู้ในการนำปัญหาการวิจัยทางการพยาบาลมาสู่การเขียนที่มา และ
ความสำคัญของการวิจัยทางการพยาบาล 

.34 20 

4. ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด/ทฤษฎีการวิจัยทางการพยาบาล .38 2 
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   .33 23 
6. ความรู้การกำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล .39 1 
7. ความรู้เกี่ยวกับการระบุตัวแปรการวิจัยทางการพยาบาล  .38 2 
8. ความรู้เกี่ยวกับการระบุสมมุติฐานทางการวิจัยทางการพยาบาล .37 12 
9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลที่
สามารถค้นหาคำตอบที่ครอบคลุมปัญหาการวิจัยทางการพยาบาล 

.38 2 

10. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการได้มาของประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่
ถูกต้องเหมาะสม        

.34 20 

11. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดขนาดตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร .34 20 
12. ความรู้เกี่ยวกับประเภทและลักษณะเครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย   .38 2 
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ตารางที่ 10  ผลการวิเคราะหค์วามต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ด้านความรู้ (ต่อ) 

ด้านความรู ้ PNImodified ลำดับ 
13. ความรู้ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล .31 25 
14. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางการ
พยาบาล 

.38 2 

15. ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาล .35 17 
16.มีความรูใ้นการนำสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาวิจัย
ทางการพยาบาล 

.38 2 

17. มคีวามรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสร้างข้อสรุป การ
วิเคราะห์เนื้อหา  การแปลข้อมูล 

.37 12 

18. มีความรู้ในการเลือกใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ .38 2 
19. มีความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลการวิจัยให้มีความกระชับชัดเจน เข้าใจง่าย .38 2 
20. มคีวามรู้เกี่ยวกับการเขียนอภิปรายผลที่สมเหตุสมผล .38 2 
21. มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการเขียนรายงานการวิจัยทางการ
พยาบาล 

.36 14 

22.มีความรู้เกีย่วกับหลักการเขียนรายงานการวิจัยทางการพยาบาลให้มี
คุณภาพดี 

.32 24 

23. มคีวามรู้ในหลักการเขียนข้อเสนอแนะนำไปสู่การทำวิจัยทางการ
พยาบาลครั้งต่อไป 

.29 27 

24. มีความรู้เกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ .35 17 
25. มคีวามรู้เกี่ยวกับการเขียนการอ้างอิง .35 17 
26.มีความรูใ้นการเขียนข้อจำกัดการวิจัยทางการพยาบาล  .38 2 
27.มีความรู้เกีย่วกับวิธีการเผยแพร่ผลงานการวิจัย  .31 25 

เฉลี่ย .36  
 
ตารางที่ 10  เมื่อพิจารณาค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น  (PNIModified) 

พบว่าโดยภาพรวมของด้านความรู้มีค่า PNImodified เท่ากับ .36 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า “ มีความรู้
การกำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล ” มีค่าระดับความรู้เกี่ยวกับด้าน
การวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลมีค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น
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สูงสุดเป็นลำดับแรก มีค่า PNImodified เท่ากับ .39 รองลงมาเป็น “มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด/ทฤษฎีการ
วิจัยทางการพยาบาล” “มีความรู้เกี่ยวกับการระบุตัวแปรการวิจัยทางการพยาบาล” , “มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลที่สามารถค้นหาคำตอบที่ครอบคลุมปัญหา
การวิจัยทางการพยาบาล”,“มีความรู้เกี่ยวกับประเภทและลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย” , “มี
ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล” ,  “มีความรู้ในการ
นำสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาวิจัยทางการพยาบาล” “มีความรู้ในการเลือกใช้
สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ” , “มีความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลการวิจัยให้มีความกระชับชัดเจน 
เข้าใจง่าย” , “มีความรู้เกี ่ยวกับการเขียนอภิปรายผลที่สมเหตุสมผล” , “มีความรู้ในการเขียน
ข้อจำกัดการวิจัยทางการพยาบาล”   มีค่า PNImodified เท่ากับ .38 เท่ากัน 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ 
                 พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลด้านทักษะ 

ด้านทักษะ PNI modified ลำดับ 

1. อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการการทำวิจัยทางการพยาบาล  .40 1 
2. ระบุความเป็นมาของปัญหาวิจัยทางการพยาบาลที่แสดงถึงความสำคัญ
ของเรื่องที่ทำวิจัยทางการพยาบาล 

.33 19 

3. ตั้งคำถามการวิจัยทางการพยาบาล .33 19 
4. สืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ .31 22 
5. นำแนวคิด/ทฤษฎีมาทำการวิจัยทางการพยาบาล .34 16 
6. กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล .34 16 
7. ระบุตัวแปรการวิจัยทางการพยาบาล .36 6 
8. เลือกตัวแปรที่มีความเหมาะสมกับการวิจัยทางการพยาบาล .37 4 
9. ระบุความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม .34 16 
10. ระบุสมมุตฐิานทางการวิจัยทางการพยาบาล .35 8 
11. ตั้งสมมติฐานทางการวิจัยทางการพยาบาล .36 6 
12. ออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลที่สามารถค้นหาคำตอบที่ครอบคลุม
ปัญหาการวิจัยทางการพยาบาล 

.35 8 
 

13. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล .35 8 
14. ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม .37 4 
15. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เช่น การสรา้งข้อสรุป การวิเคราะห์เนื้อหา 
การแปลข้อมูล 

.36 8 
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหค์วามต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ   
                พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลด้านทักษะ (ต่อ) 

ด้านทักษะ PNI modified ลำดับ 

16. สรุปผลการวิจัยที่มีความกระชับชัดเจน เข้าใจง่าย .36 8 

17. แปลผลข้อค้นพบจากการวิจัยทางการพยาบาล/อธิบายตลอดจนให้
เหตุผลข้อค้นพบจากการวิจัยทางการพยาบาล 

.36 8 

18. เขียนรายงานการวิจัยให้มีคุณภาพได ้ .39 2 

19. เขียนรายการอ้างอิงตามรูปแบบที่วิทยาลัยกำหนด .33 19 

20. เขียนให้เหน็ผลการวิจัยทางการพยาบาลที่ค้นพบนำไปใช้ประโยชน์
ทางการพยาบาลได้ 

.36 8 

21. เขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลลงวารสาร .38 3 

16. สรุปผลการวิจัยที่มีความกระชับชัดเจน เข้าใจง่าย .36 8 

17. แปลผลข้อค้นพบจากการวิจัยทางการพยาบาล/อธิบายตลอดจนให้
เหตุผลข้อค้นพบจากการวิจัยทางการพยาบาล 

.36 8 

18. เขียนรายงานการวิจัยให้มีคุณภาพได ้ .39 2 

19. เขียนรายการอ้างอิงตามรูปแบบที่วิทยาลัยกำหนด .33 19 

20. เขียนให้เหน็ผลการวิจัยทางการพยาบาลที่ค้นพบนำไปใช้ประโยชน์
ทางการพยาบาลได้ 

.36 8 

21. เขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลลงวารสาร .38 3 

22. นำผลการวิจัยไปใช้ในในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลได้ .36 8 
เฉลี่ย .35  

จากตารางที ่  11 เม ื ่อพิจารณาค่าด ัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น             
(PNIModified) พบว่าโดยภาพรวมของด้านทักษะมีค่า PNImodified เท่ากับ .35 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
“สามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการการทำวิจัยทางการพยาบาล” มีค่าระดับทักษะเกี่ยวกับด้านการ
วิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลมีค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นสูงสุด
เป็นลำดับแรก มีค่า PNImodified เท่ากับ .40 รองลงมาเป็น “มีสามารถเขียนรายงานการวิจัยให้มี
คุณภาพได้” มีค่า PNImodified เท่ากับ .39 และ “สามารถเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาล ลง
วารสาร” มีค่า PNImodified เท่ากับ .38 

 



  

 
 

115 

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ 
                 พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลด้านเจตคต ิ

 
ด้านเจตคต ิ PNI modified ลำดับ 

1. อุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลด ี .34 1 
2. ทำวิจัยสำเรจ็และเป็นไปตามเวลาที่กำหนด .30 15 
3. ทำวิจัยด้วยความรอบคอบ .33 4 
4. ทำวิจัยโดยใช้อิสระของความคิด .34 1 
5. รู้สึกว่าตนเองเป็นคนอยากรู้อยากเห็นแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย .33 4 
6. ต้องการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วยตนเอง .34 1 
7. คิดว่าลักษณะของวิชาวิจัยทางการพยาบาล จะช่วยให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ได ้

.31 11 

8. ชอบสำรวจข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ .28 15 
9. ชอบค้นหาความรู้/ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่ออธิบายปัญหาที่พบ .31 11 
10. กระตือรือร้นในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นวิจัย .30 15 
11. มักจะรีบทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นก่อนถึงกำหนดส่ง .30 15 
12. มีความมุ่งมั่นต้องการทำวิจัยให้สำเร็จ .27 21 
13. สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกการศึกษาวิจัยทางการพยาบาล .33 4 
14. เป็นคนที่ยอมรับคำวิจารณ์ของคนอื่น .25 24 
15. ทุม่เทพยายามเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาลนี้มาก .31 11 
16. คิดว่าการเรียนวิชาวิจัยทำให้ได้กระบวนการคิดที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น .31 11 
17. รู้สึกกระตอืรือร้นทุกครั้งที่จะได้เรียนในวิชาวิจัยทางการพยาบาล .32 9 
18. เชื่อมั่นว่าตนเองสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดในการเรียนวิชาวิจัย
ทางการพยาบาลได้ 

.32 9 

19. มคีวามซื่อสัตย์ในการดำเนินการวิจัยทุกขั้นตอน .27 21 
20. คิดว่าวิชาวิจัยทางการพยาบาลมีความสำคัญต่อการทำงานในอนาคต .27 21 
21. ชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายในวิชาการวิจัยทางการพยาบาล .33 4 
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหค์วามต้องการจำเป็นความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้าน 
 การวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลด้านเจตคติ (ต่อ) 

ด้านเจตคต ิ PNI modified ลำดับ 

22. มั่นใจว่าตนเองมีทักษะการทำวิจัยทางการพยาบาล .33 4 
23. เชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลในการวิจัยทางการ
พยาบาลได้ 

.28 19 

24. มคีวามรับผิดชอบต่อกลุ่มตัวอย่างที่ทำวิจัย .24 25 
25. เชื่อว่าสามารถนำความรู้ในวิชาวิจัยทางการพยาบาลมาประยุกต์ใช้
ในการเรียนวิชาอื่นได้ 

.29 18 

26. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่นพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
งานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 

.23 26 

เฉลี่ย .30  
 
จากตารางที ่  12 เม ื ่อพิจารณาค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น             

(PNIModified) พบว่าโดยภาพรวมของด้านเจตคติ มีค่า PNImodified เท่ากับ .30 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า “อุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดี” , “ทำวิจัยโดยใช้อิสระของความคิด” , “ต้องการค้นหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วยตนเอง” มีค่าระดับเจตคติเกี่ยวกับด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลมีค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นสูงสุดเป็นลำดับ
แรก มีค่า PNImodified เท่ากับ .34 เท่ากัน รองลงมาเป็น “วิจัยด้วยความรอบคอบ” , “รู้สึกว่าตนเอง
เป็นคนอยากรู้อยากเห็นแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย” , “สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกการศึกษาวิจัยทางการ
พยาบาล” , “ชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายในวิชาการวิจัยทางการพยาบาล” ,  “มั่นใจว่าตนเองมี
ทักษะการทำวิจัยทางการพยาบาล” มีค่า PNImodified เท่ากับ .33 เท่ากัน 
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ตารางที่ 13 สรุปผลการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ  
                พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลรายด้าน 

 
การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษา

พยาบาล 

สภาพที่
คาดหวัง 

 
แปล
ผล 

สภาพที่เป็นอยู่  
แปล
ผล 

 
t 

 
P 

 
PNIModifie

d 

 
ลำดับ 

M SD M SD 

1. ด้านความรู้ 4.41 .63 มาก 3.25 .66 ปาน
กลาง 

27.89 .00 .36 1 

2. ด้านทักษะ 4.43 .64 มาก 3.12 .67 ปาน
กลาง 

27.82 .00 .35 2 

3. ด้านเจตคติ 4.49 .64 มาก 3.46 .75 ปาน
กลาง 

23.46 .00 .30 3 

รวม 4.44 .64 มาก 3.28 .69 ปาน
กลาง 

26.39 .00 .34  

 
จากตารางที่ 13 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น  

(PNIModified) พบว่าโดยภาพรวมของการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลมีค่า PNIModified เท่ากับ .34  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านความรู้มีดัชนีความสำคัญของการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลสูงที ่สุดเป็นลำดับแรกมีค่า  PNIModified เท่ากับ .36 
รองลงมาด้านทักษะมีค่า PNIModified เท่ากับ.35 ด้านเจตคติ มีค่า PNIModified เท่ากับ .30 ตามลำดับ 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหส์าเหตุที่ทำใหเ้กิดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ

วิจัยทางการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาล  

ในการค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็นในการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ผู ้ว ิจ ัยได้ดำเนินการจัดสนทนากลุ ่ม ( Focus group 
Discussion)  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 ท่าน ก่อนดำเนินการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้นำเสนอ
วัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม และผลการวิจัยเชิงปริมาณการประเมินความต้องการจำเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  เมื่อเข้าสู่การสนทนากลุ่ม
ผู้ดำเนินการสนทนากลุ่มกำหนดประเด็นให้ผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในเชิงสาเหตุที่
ทำให้เกิดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาลในแต่ละด้าน ดังน้ี 

1.  ด้านความรู้ จากผลการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลด้านความรู้พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความต้องการ
จำเป็นมีความรู้ในการกำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาลมีค่าดัชนีลำดับ
ความสำคัญของความต้องการจำเป็นสูงสุดเป็นลำดับแรก การวางกรอบหรือกำหนดกรอบความคิด 
เป็นกระบวนการสร้างมโนทัศน์จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ โดยอาศัยทฤษฎีและ
งานวิจัยที่ผู้อื่นเคยศึกษามาแล้วทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นำมาบูรณาการได้กับการวิจัย
ทางการพยาบาล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ที่ก้าวหน้า ทันสมัย การที่นักศึกษาพยาบาลมีความ
ต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลด้านความรู้ใน
การกำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล มาจากหลายสาเหตุ ดังนี้ 

1.1  ปัญหาจากตัวผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพพยาบาลเป็นลักษณะวิชาชีพ
เฉพาะที่ต้องเรียนทฤษฎี และขึ้นฝึกปฏิบัติในรายวิชาอื่นควบคู่กันวิชาวิจัยทางการพยาบาล การเรียน
ภาคทฤษฎีนักศึกษาพยาบาลจะเริ่มต้นเรยีนรายวิชาทฤษฎีทางการพยาบาล วิชาสถิติทางการพยาบาล 
ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และมาเรียนรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลในชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 
ภายใต้กระบวนการทำงานของสมอง ความจำเป็นกระบวนการต่อเนื่อง สิ่งใดก็ตามถ้าอยู่ในความจำ
ระยะสั้นจะต้องผ่านการทบทวนเสมอมิฉะนั้นความจำต่อสิ่งนั้นจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว การเว้น
ช่วงนานเป็นเหตุให้นักศึกษาพยาบาลไม่สามารถจดจำสิ่งที่เรียนได้ จึงขาดความเชื่อมโยงในการนำ
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางการพยาบาล สถิติทางการพยาบาลมาประยุกต์หรือบูรณาการนำกลับมาใช้
กำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล นอกจากนี้การสร้างกรอบแนวคิดทฤษฎี
ต้องเกิดจากองค์ความรู ้ หรือทบทวนงานวิจัยที ่ผู ้อื ่นเคยศึกษามาแล้วทั ้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่ทันสมัย ปัจจุบันฐานข้อมูลออนไลน์บางฐานให้บริการการเข้าถึงข้อมูลแบบเปิดสำหรับ
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นักศึกษา ส่วนที่เข้าดูได้เช่น วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาพยาบาลมองเห็นปัจจัยอิทธิพล
ความสัมพันธ์ตัวแปรที่ทำการศึกษา แต่นักศึกษาไม่ได้ใช้ความรู้จากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ มาใช้กำหนด
กรอบแนวคิดทฤษฎีสอดคล้องตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้  

 
“นักศึกษาที่เริ ่มเรียนวิจัยส่วนใหญ่ในชั้นปีที่3 และ4 ซึ่งเป็นช่วงต้องเรียน
ทฤษฎีและขึ้นฝึกปฏิบัติควบคู่กันไป ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องรับบทบาทในการดูแล
คนไข้เสมือนเป็นพยาบาลที่จะจบทำงานจริง จึงทำให้งานที่รับผิดชอบมี
ปริมาณมาก” 
                                                  (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1) 
“นักศึกษามีความรู้ทางแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลน้อย เนื่องจากการ
เรียนมีการเรียนสอนแบบผ่านไปตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และไม่ได้มีการทบทวนซ้ำ จึง
ทำให้ไม่สามารถนำความรู้ที่ผ่านมาเชื่อมโยงกับรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล 
และไม่สามารถประมวลองค์ความรู้ออกมาเป็นกรอบแนวคิดได้” 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่2) 
“นักศึกษาขาดความรู้เรื่องเกี่ยวกับการตั้งปัญหาการวิจัย ไม่รู้ว่าการทำวิจัย
ต้องเริ่มต้นอย่างไร ทำอะไรไม่ถูก ไม่รู้ต้องใช้สถิติอะไรมาใช้ทำให้ไม่สามารถ
กำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาลได้”         
                                                     (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4) 
“นักศึกษาขาดการทบทวนความรู้เดิมที่เคยศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางการ
พยาบาล เนื่องจากตัวนักศึกษายังไม่เห็นความสำคัญของการทำวิจัย โดยมอง
เพียงว่าเป็นรายวิชาทฤษฎีที่ต้องเรียนให้ผ่านรายวิชาหนึ่งซึ่งตัวนักศึกษาเองยัง
ไม่ได้มองถึงประโยชน์ในอนาคตที่นักศึกษาจะนำไปพัฒนาตนเองและงานที่
รับผิดชอบได้”  
                                                     (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5) 
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“ปัจจุบันมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เปิดฟรีสำหรับนักศึกษามากมายซึ่งเราสามารถ 
Download วิทยานิพนธ์มาใช้อ้างอิงหรือเป็นแนวทางในการวิจัยแต่นักศึกษา
ไม่ได้ใช้ความรู้จากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ พอองค์ความรู้เดิมๆ นักศึกษาก็มองไม่
ออกในความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เขาสนใจทำการศึกษา ไม่สร้างความชัดเจน
ของกรอบ นักศึกษาก็จะเขียนกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการ
พยาบาลไม่ได้”         
                                                     (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6) 
 
“ฐานข้อมูลออนไลน์ที่วิทยาลัยเราบอกรับเป็นสมาชิกไว้ครอบคลุมสาขาวิชา
หลักทั้งวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ แต่นักศึกษาเปิดใช้ไม่เป็น ก็คอยแต่จะ
เอาข้อมูลจากแค่แต่ในหนังสือ จึงไม่มีมุมมององค์ความรู้ใหม่มาใช้สร้างกรอบ
การวิจัย” 
                                                     (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7) 
2. ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอน ส่วนใหญ่การสอนรายวิชาการวิจัยทางการพยาบาลเป็นอาจารย์

พยาบาลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาการพยาบาลศาสตร์ ไม่ได้จบทางด้านสายการศึกษาและการวิจัย
โดยตรง ร่วมถึงไม่ได้มีภาระงานด้านการสอนเพียงอย่างเดียว แต่มีงานหลากหลายอย่างที่ต้องควบคู่
กันไป อาทิ งานบริหาร งานบริการ กิจการนักศึกษา การดูแลนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ด้วยความ
หลากหลายจากตัวนักศึกษาพยาบาล อาทิ ภูมิหลังทางการศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องใช้กลยุทธ์ที่หลาย
หลายอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล ตาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี ้

 
“ในการสอนวิจัยจริง ๆ อาจารย์พยาบาลก็สอนได้แต่ด้วยตัวนักศึกษามีภูมิ
หลังที่ต่างกันความรู้ความเข้าใจ ความสนใจของนักศึกษาไม่เท่ากัน การสอน
จึงต้องใช้เทคนิคต่างๆเข้าช่วยการสอนแบบบรรยายอย่างเดียว ไม่สามารถทำ
ให้นักศึกษาเขียนกรอบแนวคิดทางการวิจัยได้ทุกคน และอาจารย์พยาบาล
ไม่ได้มีงานสอนเพียงอย่างเดียว ไม่มีเวลามาติดตามการทำงานของนักศึกษา
เป็นรายบุคคลได”้ 

                                                      (ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 1) 
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“ผู้สอนการวิจัยส่วนใหญ่เป็นอาจารย์พยาบาลไม่ได้จบการวิจัยโดยตรงหรือ
จบการสอนทางด้านศึกษาศาสตร์จึงทำให้บางครั้งไม่สามารถนำมาบูรณาการ
การกระบวนการทำการวิจัยได้ ร่วมกับมีการรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ 
อัตราผู้สอนกับนักศึกษามีปริมาณต่างกันมาก”  

     (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 2) 
 
“ผู้สอนวิชาวิจัยกับทฤษฎีทางการพยาบาลส่วนใหญ่เป็นคนละคนทำให้การ
สอนอาจไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าจบในด้านการสอนหรือด้านวิจัยน่าจะมีการดึง
ความรู้เดิมทางทฤษฎีการพยาบาลหรือสถิติเพื่อมาสู่การต่อยอดนำสู่การ
สร้างกรอบแนวคิดก่อน” 

                                                     (ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที ่3) 
 
“ผู้สอนมีเทคนิคและเนื้อหาที่สอนแบบเดิมๆเนื่องการขาดการส่งเข้าอบรม
หรือเข้าร่วมการวิจัยเนื ่องจากภาระงานที ่มีมาก ประกอบกับนโยบาย
การศึกษาต่อมีน้อยลง” 

     (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที ่4) 
 
“ผู้สอนใช้เทคนิคการสอนแบบเดิมๆ โดยบริบทนักศึกษาปัจจุบันกับ 
เมื่ออดีตต่างกันมองว่านักศึกษามีความแตกต่างกัน”  

      (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5) 
“การที่จะให้นักศึกษาสร้างกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัยได้นั้น ตัวผู้สอนให้
อิสระนักศึกษาได้พูด สื่อสารแสดงออกสิ่งที่เขาคิด โดยที่ผู ้สอนต้องช่วย
เชื่อมโยงหรืออธิบายเพิ่มเติมความรู้ความคิดที่เกิดจากการพูด เพื่อช่วยตี
กรอบความสัมพันธ์ของตัวแปร” 

                                                     (ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่ 7) 
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1.3 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ด้วยโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ 
รายวิชาวิจัยทางการพยาบาล มีการประเมินและปรับหลักสูตรทุก 5 ปี การจัดการเรียนสอนต้องปรับ
เข้ากับโครงสร้างและกิจกรรมการเรียนการสอนให้เข้าบริบทของนักศึกษา ร่วมถึงวิธีการสอนส่วนใหญ่
คือการบรรยาย จึงไม่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี ้

 
“หลักสูตร 5 ปี การเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาลวางอยู่บนทฤษฎี แต่ด้วย
บริบทวิทยาลัยพยาบาลต่างกัน ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนก็ไม่ได้
ปรับตามวิทยาลัยพยาบาลส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ได้เป็นตาม
เป้าประสงค”์     

                                                     (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1) 
 
“หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน มีการประเมินทุกๆ 5 ปี ต้องมีการปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เข้าบริบทของนักศึกษา พัฒนาการสอนที่
ทันสมัย”  

                                                     (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2) 
 
“การจัดการเรียนการสอนเน้นการบรรยาย ไม่มีการประเมินความเข้าใจ
หลังภาคบรรยาย”  

     (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3) 
      
“ด้วยตัวหลักสูตรมีการประเมินทุกๆ 5 ปีแต่ผู้ที่ประเมินกับผู้ใช้หลังประเมิน
เป็นคนละคน ผู ้ประเมินหลักสูตรไม่ทันต่อเหตุการณ์ แต่ด้วยการปรับ
หลักสูตรทำทุก5ปี”   

                                      (ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที6่)  
     
“การเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นการสอนทฤษฎีให้จบการถึงจะนำไปสู่การ
ทำการวิจัยทางการพยาบาล” 

                                                    (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7)   
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 1.4 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการศึกษา อัตราส่วนของอาจารย์และนักศึกษาต่ำ
เกินไปเนื่องจากขาดอัตรากำลังบุคลากร การขาดทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงแหล่งความรู้ในสืบค้นข้อมูล แต่การเข้าใช้บริการและสถิติการสืบค้นฐานข้อมูลเหล่านี้น้อย ตาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี ้
 

“อัตราส่วนของอาจารย์และนักศึกษาต่ำเกินไป  เนื่องจากขาดอัตรากำลัง
บุคลากร” 

      (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 1) 
 
“ผู้เรียน มีการนำฐานข้อมูลในการสืบค้นมาใช้ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มในการลงทุน
ซื้อฐานข้อมูล เพราะการอ้างอิงงานวิจัยต้องนำภาษาอังกฤษมาอ้างอิง อ่าน
แล้วลำบาก แปลไม่ถูก มีการเก็บข้อมูลที่สืบมาไม่ถูกต้อง ไม่สามารถแยก
หมวดหมู่ได้” 

      (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที ่4) 
 
“ถ้าตัวนักศึกษาเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ศึกษางานวิจัยจากฐานข้อมูลจะ
ทำให้มีมุมมองที่กว้างขวางสามารถเขียนกรอบแนวคิดทางการวิจัยทางการ
พยาบาลได้”  

    (ผู้ทรงคุณวฒุทิ่านที่ 5)   
    
“การขาดทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน เช่นสื่อออนไลน์ 
สือการสอนที่ทันยุคสมัยของนักศึกษา” 

                                                    (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7)   
 
สรุปได้ว่า สาเหตุที ่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย

ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลด้านความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การวิจัยทางการพยาบาลดังนี ้

1) ผู้เรียน ไม่สามารถจดจำสิ่งที่เรียนได้ ขาดความเชื่อมโยงในการนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
ทางการพยาบาล สถิติทางการพยาบาลมาประยุกต์หรือบูรณาการนำกลับมาใช้กำหนดกรอบแนวคิด 
ไม่ได้ใช้ความรู้จากแหล่งข้อมูลในการสืบค้น 
 2) ผู้สอน ไม่ได้จบทางด้านสายการศึกษาและการวิจัยโดยตรง มีภาระงานมาก  
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3) กระบวนการเรียนการสอน ไม่เข้ากับบริบทของนักศึกษา วิธีการสอนไม่หลากหลาย 
4)  กระบวนการบริหารการศึกษา อัตราส่วนของอาจารย์และนักศึกษาไม่สมดุล การขาด

ทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งทรัพยากรแต่ใช้ไม่คุ้มทุน 
 

2.  ด้านทักษะ จากผลการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความต้องการจำเป็นมีความสามารถ
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทำการวิจัยทางการพยาบาล 

 2.1 ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ได้รับมอบหมายเป็นงานกลุ่ม จึงแบ่งงาน
กันทำ ไม่สามารถอธิบายกระบวนการทำการวิจัยทางการพยาบาล ได้แก่การกำหนดปัญหาการวิจัยที่
สนใจหรือพบจากการฝึกปฏิบัติ ลงสู่การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสรุป และการเขียนรายงานการวิจัย  ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 

 
“นักศึกษาไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับการกำหนดปัญหาการวิจัยที่สนใจ
การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
สรุป รวมถึงไม่เข้าใจถึงแก่นการวิจัยทางการพยาบาล จึงนำไปใช้แบบไม่
ถูกต้องตามกระบวนการ”  

                               (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1) 
 
“จากการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ไม่สามารถค้นหาปัญหาที่พบเกี่ยวกับผู้ป่วยมา
ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลได้นักศึกษาดูแล
คนไข้ 1 คน ขาดการกำหนดปัญหาการวิจัยที่สนใจหรือพบจากการฝึก
ปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง”  

    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที ่3) 
 
“ผู ้ป่วยแต่ละคนมีปัญหาต่างกัน  การมองปัญหาต้องมาจากหลาย
แหล่งข้อมูล อาทิ จากการซักประวัติ เอกสารการรรักษาที่ผ่านมา ไม่ใช่
แค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง นักศึกษามองไม่ครอบคลุมซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย ไม่เคยนำงานวิจัยมาแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล” 

    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 4) 
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“งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ได้รับมอบหมายเป็นงานกลุ่ม จึงแบ่งงานกันทำ ทำ
ได้แต่ส่วนที่ตนเองทำ แต่ส่วนอ่ืนไม่รู”้ 

                                                   (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที ่7) 
 
2.2 ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอน ในการทำให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงกระบวนการวิจัย

ทางการพยาบาล ผู้สอนต้องใช้ทักษะหลายด้านไม่ใช้การบรรยายเพียงอย่าง มีการยกตัวอย่างพร้อม
การฝึกปฏิบัติจริง ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน  มีการจัดการเรียนการสอนโดยการ

มอบหมายในการทำวิจัยทางการพยาบาลเป็นกลุ่มจำนวนนักศึกษาปริมาณมากกว่า 5 คน เนื่องจาก
จำนวนผู้สอนและนักศึกษามีสัดส่วนต่างกัน และมีการกำหนดเวลาจำกัดในการทำงานวิจัย ทำให้
นักศึกษามองไม่เห็นกระบวนการวิจัยทางการพยาบาลทั้งหมด ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดังต่อไปนี ้

“ มีการจัดการเรียนการสอนโดยการมอบหมายในการทำวิจัยทางการ
พยาบาลเป็นกลุ่มจำนวนนักศกึษาปริมาณมากกว่า 5 คน เนื่องจาก
จำนวนผู้สอนและนักศึกษามสีัดส่วนต่างกัน”    

                                 
(ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 1) 

“ผู ้สอนต้องใช้ทักษะหลายด้านไม่ใช้การบรรยายเพียงอย่าง มีการ
ยกตัวอย่างพร้อมการฝึกปฏิบัติจริง”  

      (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 2) 
 
“ผู้สอนวิชาวิจัยต้องจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียน ไม่ใช่แค่ใช้การ
บรรยายเพียงอย่าง 

                                                     (ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที ่3) 
 
“เนื่องจากภาระงานของผู้สอนมีมากไม่ว่าจะงานสอน งานนิเทศ งาน
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพต่างๆ จึงทำให้บางครั้งไม่สามารถตามติด
นักศึกษาเป็นรายบุคคลได”้ 

                                                    (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4) 
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“ในการจัดการเร ียนการสอน มีการแบ่งงานรับผิดชอบเป็นส่วนๆ
เนื่องจากงานเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ก็จะทำให้ไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
กระบวนการทำการวิจัยทางการพยาบาลได้ทุกขั้นตอน ”   
                   (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5)
                
“การจัดสรรเวลาในการทำงานวิจัย ซึ่งบางครั้งเก็บข้อมูลยังไม่ครบ ไม่เจอ
กลุ่มตัวอย่าง  หรือข้อจำกัดของกลุ่มตัวอย่าง”  

              
(ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 6) 

 
  
สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้าน

การวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลด้านทักษะ ความสามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำการวิจัยทางการพยาบาล ดังนี้ 

1. ผู้เรียน มีการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆกันทำ ทำให้ไม่สามารถอธิบายกระบวนการทำการวิจัย
ทางการพยาบาลได้ทั้งกระบวนการวิจัย  

2. ผู้สอน ใช้ทักษะเดิมในการสอน 
3. กระบวนการเรียนการสอน  เป็นกลุ่มจำนวนนักศึกษาปริมาณ ผู้สอนและนักศึกษามีสัดส่วน

ต่างกัน และมีการกำหนดเวลาจำกัดในการทำงานวิจัย  
 

3. ด้านเจตคติ  นักศึกษาพยาบาลความต้องการจำเป็นในการอุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดี
โดยใช้อิสระของความคิด  และค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วยตัวเองแต่เนื่องจากบริบท
ความคิดของนักศึกษาการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วยตัวเองอาจไม่ตรงวัตถุประสงค์
หรือการพยาบาลโดยตรงกับผู้ป่วยทำให้ไม่สามารถเลือกประเด็นการวิจัยด้วยตัวเองประกอบกับเวลา
ในการศึกษาวิจัยมีจำกัดด้วยภาระการเรียน การสอบ การฝึกปฏิบัติงาน หรือบางคนขอแค่เรียนให้ผ่าน
ก่อนเพราะจบไปก็ไม่ได้ทำงานวิจัย จึงไม่เห็นความสำคัญ และเรียนแค่เพียงสอบผ่าน 
 3.1 ปัญหาผู้เรียน กรอบปัญหาในการทำวิจัยไม่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน ไม่มี
อิสระในความคิด จึงไม่ได้อุทิศเวลาให้ในการวิจัยเพื่อค้นหาข้อมูลที่เท็จจริง ตัวผู้เรียนจึงทำให้ไม่สนใจ
ในการทำวิจัยเท่าที่ควร  ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปน้ี  
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“ด้วยประสบการณ์ของนักศึกษาน้อยทำให้ไม่สามารถมองเห็นปัญหาการ
วิจัย เมื่อเสนอโครงร่างงานวิจัยออกมาจึงไม่ได้รับการยอมรับ จึงไม่อยาก
ศึกษาประเด็นที่ตนเองสนใจ”  

    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 3) 
 

“นักศึกษาเลือกประเด็นปัญหาการวิจัยแต่ต้องแก้ไขตามแนวทางที่ผู้ตรวจ
บอกเพราะไม่ถูกต้อง จึงมองว่าตนไม่มีอิสระที่จะทำงานด้วยตนเอง” 

    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 4) 
 

“นักศึกษาบางคนไม่ค่อยสนใจ ในการเรียนการสอน ไม่ตั้งใจเรียนเพราะ
คิดว่างานที่ตนเสนอไม่ดีก็ทำอย่างอื่นด้วย” 

                                                  (ผู้ทรงคุณวุฒิทา่นที่ 6) 
 

3.2 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการศึกษา ไม่มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้
นักศึกษาพยาบาลเห็นประโยชน์ในการทำวิจัยทางการพยาบาล โดยการเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งตัว
นักศึกษาและผู้สอน ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 

“สถานศึกษาไม่มีทุนนักศึกษาในงานส่งผลงานเข้าประกวด หรือประกาศ
เกียรติคุณเมื่อทำผลงานการวิจัยเสร็จสิ้น”  

     (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 4) 
 
“งานวิจัยที่ทำไม่มีการต่อยอดหรือพัฒนาส่งเข้าประกวด ”  

      (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5) 
 
“มีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่เข้าถึงได้ยาก” 

                                                   (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 7) 

 
สรุปได้ว่า สาเหตุที ่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย

ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลด้านเจตคติประกอบด้วย 
 1.ผู้เรียน ไม่สอดคล้องกับความสนใจ ไม่มีอสิระในความคดิ จึงไม่ได้อุทิศเวลาให้ในการวิจัย
เพื่อค้นหาข้อมูลที่เท็จจริง 
 2. กระบวนการบริหารการศึกษา ไม่มีการสร้างขวัญและกำลังใจทั้งตัวนักศึกษา 



  

 
 

128 

ตารางที่ 14 สรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย 
               ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  

ที ่ ประเดน็ความคิดเห็นสาเหตทุี่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็น 
ด้านความรู ้
1 ผู้เรียน ไม่สามารถจดจำสิ่งที่เรียนได้ ขาดความเช่ือมโยงในการนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี

ทางการพยาบาล สถิติทางการพยาบาลมาประยุกต์หรือบูรณาการนำกลับมาใช้กำหนด
กรอบแนวคิด ไม่ได้ใช้ความรู้จากแหล่งข้อมลูในการสืบค้น 

2 ผู้สอน ไม่ได้จบทางด้านสายการศึกษาและการวิจัยโดยตรง มีภาระงานมาก 
3 กระบวนการเรียนการสอน ไม่เข้ากับบริบทของนักศึกษา วิธีการสอนไม่หลากหลาย 
4 กระบวนการบริหารการศึกษา อัตราส่วนของอาจารย์และนักศึกษาไม่สมดุล การขาด

ทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งทรัพยากรแต่ใช้ไม่คุ้มทุน 
ด้านทักษะ  
1 ผู้เรียน มีการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆกันทำ ทำให้ไม่สามารถอธิบายกระบวนการทำการวิจัย

ทางการพยาบาลได้ทั้งกระบวนการวิจัย 
2 ผู้สอน ใช้ทักษะเดิมในการสอน 
3 กระบวนการเรียนการสอน  นักศึกษาปริมาณมาก ผู้สอนและนักศึกษามีสัดส่วนต่างกัน และ

มีการกำหนดเวลาจำกัดในการทำงานวิจัย  
ด้านเจตคติ 
1 ผู้เรียน ไมส่อดคล้องกับความสนใจ ไม่มีอิสระในความคิด จงึไม่ได้อุทิศเวลาให้ในการวิจัย

เพื่อค้นหาข้อมูลที่เท็จจริง 
2 กระบวนการบริหารการศึกษา ไม่มีการสร้างขวัญและกำลงัใจในการเสรมิแรงเห็นประโยชน์

ในการทำวิจัยทางการพยาบาล 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจยัทางการพยาบาลของ

นักศึกษาพยาบาล  

การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาล เป็นการนำสาเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลโดยมีเนื้อหาสาระสำคัญครอบคลุม  3 ประเด็นหลักคือ ด้าน
ความรู้พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความต้องการจำเป็นมีความรู้ในการกำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี
เกี ่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล ด้านทักษะพบว่านักศึกษาพยาบาลมีความต้องการจำเป็นมี
ความสามารถอธิบายเกี ่ยวกับกระบวนการทำการวิจัยทางการพยาบาล และด้านเจตคติพบว่า
นักศึกษาพยาบาลความต้องการจำเป็นในการอุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดีโดยใช้อิสระของความคิด  
และค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วยตัวเอง มาร่วมหาแนวทางในการพัฒนาโดยใช้การ
สนทนากลุ่ม ดังจะมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังน้ี 

1. ด้านความรู้    
1.1 เกี่ยวกับผู้เรียน ในการเขียนแผนการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายให้นักศึกษา

พยาบาลนำความรู้ทางทฤษฎีการพยาบาลรวมถึงผลงานวิจัยที่ผู้อื่นเคยศึกษามาแล้วทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศมาเขียนเพื่อไปสู่การปฏิบัติโดยสอดแทรกในกระบวนการพยาบาล สอดคล้องตาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี ้  

 
“นักศึกษาต้องเรียนรู ้ได้ด้วยตนเองจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด
ทฤษฎีให้แม่นยำเพื่อมีความรู้ในการทำวิจัยได้ โดยใช้ช่องทางต่างๆใน
การศึกษา ซึ่งมีการพัฒนาและนำมาใช้ให้ตรงจุด ตรงสมัย ง่ายต่อ
ประยุกต์และเชื่อมโยงในการนำกลับมาใช”้  
    (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1) 
 
“การเขียนแผนการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายให้นักศึกษา
พยาบาลนำความรู้ทางทฤษฎีการพยาบาลรวมถึงผลงานวิจัยที่ผู้อื่น
เคยศึกษามาแล้วทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาเขียนเพื่อไปสู่
การปฏิบัติโดยสอดแทรกในกระบวนการพยาบาล” 
                                                    (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3) 
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“นักศึกษาต้องมีการทบทวนเนื้อหาซ้ำโดยมีการทำกิจกรรมกลุ่ม”  
                                                    (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5) 

“นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากในห้องเรียน การพูดการคุย การ
สังเกตและพัฒนาตนเองอยู ่เสมอ  เนื ่องจากในโลกปัจจุบ ันมี
เทคโนโลยีและสื่อการสอนใหม่ๆเข้ามาให้นักศึกษาได้ศึกษาได้ด้วย
ตนเอง”      
     (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 7) 
 

1.2 เกี่ยวกับผู้สอน การที่นักศึกษาจะสามารถเขียนกรอบแนวคิดทางการวิจัยทางการ
พยาบาล  อาจารย์ผู้สอนต้องมีการพัฒนาตนเองแสวงหาความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการวิจัย สถิติ
ทางการวิจัย  การสอนและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ โดยเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายใน 
ภายนอกองค์การ และการอบรมออนไลน์ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยมาช่วยแนะนำหรือ
สอนนักศึกษา หรือเป็นที ่ปรึกษาร่วม ตลอดจนศึกษาผลงานวิจัยที ่ผ ู ้อ ื ่นเคยศึกษามาแล้วทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศมาใช้ประโยชน์ในการดูแลผู ้ป่วยผ่านการเขียนสอดแทรกใน
กระบวนการพยาบาล  ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี ้

 
“อาจารย์ที่สอนวิชาทางการพยาบาลส่วนใหญ่ ไม่ได้จบเฉพาะทาง
ทางด้านการวิจัย  ต้องมีการพัฒนาตนเอง เพราะในปัจจุบันโลกมี
การเปลี ่ยนแปลงมาก ทั ้งเร ื ่องเทคนิคการสอนที ่แปลกใหม่ที่
หลากหลาย ตัวนักศึกษาที่มีความสนใจในการเรียนที่แตกต่างกัน” 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2) 
 
“ผู้สอนต้องมีการพัฒนาตนเองแสวงหาความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับ
การวิจัย สถิติทางการวิจัย  การสอนและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สู่ 
โดยเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายใน ภายนอกองค์การ และการอบรม
ออนไลน์” 
                                                   (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3) 
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“เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายใน ภายนอกองค์การ และการอบรม
ออนไลน์ จากภาระงานที ่ต้องนิเทศการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก 
อาจารย์ผู้สอนต้องควบคุมให้นักศึกษาพยาบาลนำความรู้ทางทฤษฎี
การพยาบาล มาใช้ซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อที่จะสามารถนำ
ให้นักษาศึกทำวิจัยได”้ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4) 
 
“เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยมาช่วยสอนนักศึกษาหรือเป็นที่
ปรึกษาร่วม” 
                                                    (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่5) 
“ ส่งเสริมให้พยาบาลประจำแหล่งฝึกเข้ารับการอบรมครูคลินิก 
หรือครูพี่เลี้ยงเพื่อมีความรู้ทางด้านการวิจัย สามารถนิเทศนักศึกษา
ได”้ 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6) 
 
“อาจารย์ผู้สอนมีภาระจากการขึ้นนิเทศในรายวิชาอื่นๆจึงควรมีการ
สร้างสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาสะดวกในการ
ทบทวนและเข้ากับบริบทของโลกปัจจจุบันพร้อมทั้งมีช่องทางที่
สามารถติดต่อกับนักศึกษาได้ง่าย เช่น มี Line กลุ่ม คลินิควิชา
วิจัย” 

(ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่7) 
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 1.3 เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน  มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
บริบทตัวนักศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยจัดทำสื่อการสอนทางออนไลน์เพื่อนักศึกษาสามารถมาทบทวน
ซ้ำและนำมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ทางการวิจัยทางการพยาบาล และมีการประเมินผล
เพื่อให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื ่อง ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดังต่อไปนี ้

“มีการสอนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาลตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
และเสริมสร้างประสบการณ์จริงในการทำวิจัย และจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง
ให้แก่นักศึกษา” 

                (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1) 
“จัดรูปแบบการเรียนการสอน ที่หลากหลายและมีผู้เรียนมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
ประเมินงานอยู่สม่ำเสมอ” 
 

                                                      (ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที ่2) 
 
“มีการนำเทคนิคการสอน แบบพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพ่ิม เข้ามาช่วย”  

                                                      (ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที ่3) 
 
“เปิดช่องทางการสืบค้นข้อมูลง่ายและสามารถเข้าถึงผู้ปรึกษาเมื่อมีปัญหาได้
สะดวก”  

                                                      (ผู้ทรงคุณวฒุิท่านที่6) 
 

“อาจารย์ผู้สอนมีภาระจากการขึ้นนิเทศในรายวิชาอื่นๆจึงควรมีการสร้างสื่อ
การสอนในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาสะดวกในการทบทวนและเข้ากับ
บริบทของโลกปัจจจุบันพร้อมทั้งมีช่องทางที่สามารถติดต่อกับนักศึกษาได้ง่าย 
เช่น มี Line กลุ่ม คลินิควิชาวิจัย” 

                                                    (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่7) 
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1.4  เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการศึกษา จัดทำแผนกำหนดมาตรฐานให้ชัดเจน มีการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย  จัดทำเอกสารชุดการเรียนรู้ 
เอกสารการเรียนการสอน สื่อออนไลน์ ฐานข้อมูลในการสืบค้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียน
การสอน พร้อมทั้งจัดอัตราผู้เรียนและผู้สอน ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปน้ี 

 
“ต้องมีการกำหนดหลักสูตรให้ชัดเจน และสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ของนักศึกษาและผู้สอนเพื่อให้การเรียนวิจัยทางการพยาบาลไปสู่
ผลสำเร็จ”  
    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่1) 
 
“มีการจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางให้ความรู้พร้อมทั้งการฝึกทำงาน
วิจัยและมีการนำเสนอผลงานพร้อมทั้งการจัดการอบรมระยะสั้น
เพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ”  
    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่2) 
 
“มีการจัดทำเอกสารหรือสื่อออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย” 
    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 3) 
 
“มีการจัดเตรียมการเรียนแบบใช้ฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีมาช่วย
เพื่อเปิดดูซ้ำๆได้กี่ครั้งก็สามารถทำได้หรือมชี่องทางการสอน
ออนไลน์เพื่อสะดวกในการเรียนรู้ เช่น YouTube”   
                                 (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่5) 
 
“ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทตนเองจากผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการวิจัยใน
เชิงทฤษฎี มาเป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์การวิจัยของตน และเป็น
โค้ชให้นักศึกษาพร้อมทั้งมีการประเมินหลักสูตรและปรับตามบรบิท
ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี”  
    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 7) 
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สรุปได้ว่า  แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาลด้านความรู้ ได้แก่ 
 1. ผู้เรียน มีการทบทวนทฤษฎีทางการพยาบาล โดยฝึกการเขียนแผนการพยาบาลการดูแล

ผู้ป่วยแต่ละรายให้นำความรู้ทางทฤษฎีการพยาบาลรวมถึงผลงานวิจัยที่ผู ้อื่นเคยศึกษามาแล้วทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศมาเขียนเพ่ือไปสู่การปฏบิัติโดยสอดแทรกในกระบวนการพยาบาล 

 2. ผู ้สอน มีการพัฒนาตนเองแสวงหาความรู้เฉพาะด้านเกี ่ยวกับการวิจัย การสอนและ       

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ  

 3. กระบวนการเรียนการสอน  มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยจัดทำสื่อการสอน

ทางออนไลน์ และนำมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ทางการวิจัยทางการพยาบาล และมีการ

ประเมินผล 

 4. กระบวนการบริหารการศึกษา จัดทำแผนกำหนดมาตรฐานให้ชัดเจน มี การพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จัดทำเอกสารชุดการเรียนรู ้ เอกสารการเรียนการสอน สื่อออนไลน์ 

ฐานข้อมูลในการสืบค้น พร้อมทั้งจัดอัตราผู้เรียนและผู้สอน 

 
2. ด้านทักษะ  

                2.1 เกี่ยวกับผู้เรียน ควรมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้ปฏิบัติโดยทั่วถึง 
มีการใช้กระบวนการวิจัยทางการพยาบาลองค์รวม โดยการฝึกปฏิบัติทำกระบวนการวิจัยทางการ
พยาบาลอย่างครบถ้วน โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่อง ตามความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปน้ี    
 

“มีการฝึกทำงานวิจัยทุกกระบวนการวิจัย  มีแบบฝึกทำโจทย์วิจัยที่มี
ล ักษณะน่าสนใจและท้าทายให้นักศึกษาพยาบาลได้ทำ และมี
ผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจสอบ”    
         

(ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 1) 
 
“จัดอบรมเกี่ยวกับการทำวิจัยและเขียนข้อมูลจริงควบคู่กบัการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ในกิจกรรมการพยาบาลให้กับผู้ป่วย”  
     

(ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 3) 
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"ให้นักศกึษามกีารนำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิจัยมาใช้ในการทำวิจัย
ด้วยตนเอง”       
     

(ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 4) 
 
“ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยอาจศึกษาข้อมูลเบื้องต้นร่วมกับ
อาจารย์ตั ้งแต่เริ ่มกระบวนการวิจัยเพื ่อสามารถทำวิจัยทางการ
พยาบาลได้”     
     

(ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 5) 
 
 
“ให้นำครูพี่เลีย้งมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในการทำวิจัย
ให้กับนักศึกษา”       
     

 (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6) 
 

2.2 เกี่ยวกับผู้สอน จากภูมิหลังของนักศึกษาแต่ละบุคคลมีทักษะในการเรียนรู้ต่างกัน
ผู้สอนจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคด้านการเรียนการสอนพร้อมกลยุทธที่หลากหลายทันสมัย  พร้อมทั้งมี
การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำไปใช้ในการสอนนักศึกษาและการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการวิจัยทางการพยาบาล ตามบริบทของผู้เรียน ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดังต่อไปนี้  

 
“สถานศึกษาต้องส่งเสริม สนับสนุน อาจารย์ผู้สอนให้มีการอบรมหรือ
ส่งเสริมการศึกต่อเฉพาะทางด้านการวิจัย และเทคนิคการสอนต่างๆ
เพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดและปรับเข้ากับยุคสมัยของนักศึกษา” 
     

(ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 1) 
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“การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่นักศึกษามีการทำวิจัยเป็นกลุ่ม และ
มักมีเวลาจำกัดการแบ่งงานนักศึกษาจึงแบ่งกันทำคนละหัวข้อจึงทำให้
ใครทำห ัวข ้อไหนก็จะร ู ้ เพ ียงห ัวข ้อน ั ้นไม ่สามารถมองเห ็นทั้ง
กระบวนการวิจัยจึงต้องมีการจัดกลุ่มที่เล็กลงอาจเป็นรายเดี่ยวหรือราย
คู่ หรืออาจารย์ผู้สอนให้คำชี้แนะให้นักศึกษาสามารถนำงานที่แยกส่วน
มาร่วมกันและมองทั้งกระบวนการวิจัยให้ได้”  

(ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 3) 
 
“ มีการจัดอบรมครูคลินิก หรือครูพี่เลี้ยงมาให้คำปรึกษากับนักศึกษา
พยาบาลแบบตัวต่อตัว หรือใช้กระบวนการกลุ่ม  มีการติดตามและ
ประมวลผลอย่างต่อเนื่อง ” 

    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 4) 
 

 
“มีการอบรมให้แก่นักศึกษาโดยใช้วิธีการหลายรูปแบบ เช่นการ
บรรยาย ประชุมกลุ่ม หรือการใช้ระบบครูพี่เลี้ยงและประเมินผลถึง
วิธีการเรียนการสอนใดมีประสิทธิภาพโดยตรงในการเรียนรู้วิชาวิจัย
ทางการพยาบาลมากที่สุด 

    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 5) 
 
“ให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยทางการพยาบาลมาให้ความรู้และสอน
เกี่ยวกับทฤษฏีที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อนำมาสู่ขั้นตอนการเรียนรู้การวิจัย
ทางการพยาบาลในการทราบขั้นตอนต่างๆนำไปสู่การทำวิจัยการเขียน
กรอบแนวคิดทฤษฏีได้ถูกต้อง และหลากหลายครอบคลุมบริบทการ
วิจัยตรงกับความต้องการของสถานศึกษา และให้นักศึกษาปฏิบัติจริง”  

    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 6) 
 
“นักศึกษาแต่ละบุคคลมีพื้นฐาน ทักษะ ไม่เท่ากัน จึงทำให้วิธีการใน
การแก้ปัญหาก็แตกต่างกันออกไปมันจึงเป็นการท้าทายความสามารถ
ของผู้สอนด้วย” 

                                                   (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 7) 
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2.3 เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มเป็นรายคู่

หรือทำรายเดีย่วเพ่ือให้นักศึกษาทราบกระบวนการวิจัยทางการพยาบาลอย่างท่องแท้และฝึกปฏิบัติได้
จริง  มีการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย ใช้งานได้ง่าย สะดวก พร้อมทั้งมีผู้ให้คำปรึกษาและสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเข้ากับบริบทและยุคสมัย ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดังต่อไปน้ี 

 
“การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่นักศึกษามีการทำวิจัยเป็นกลุ่ม และ
มักมีเวลาจำกัดการแบ่งงานนักศึกษาจึงแบ่งกันทำคนละหัวข้อจึงทำให้
ใครทำห ัวข ้อไหนก ็จะร ู ้ เพ ียงห ัวข ้อน ั ้นไม ่สามารถมองเห ็นทั้ ง
กระบวนการวิจัยจึงต้องมีการจัดกลุ่มที่เล็กลงอาจเป็นรายเดี่ยวหรือราย
คู”่  

    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 2) 
 
“มีการจัดทำเอกสารหรือสื ่อออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพื ่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู ้ด้วยตนเองหรือ
เพิ่มพูน ทบทวนความรู้เข้าใจง่าย สะดวก” 

    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่3) 
 
“จัดทำเอกสาร แนวทางคู่มือ ให้ความรู้ในการทำวิจัยทางการพยาบาล 
และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยใช้สื่อที่ทันสมัยตามยุคและบริบท
นักศึกษาเพราะสามารถนำมาทบทวนเองเพื่อลดระยะเวลาในการศึกษา
พร้อมมีการฝึกปฏิบัติด้วยการลงมีทำ”      
     

(ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 4) 
 
“มีการอบรมให้แก่นักศึกษาโดยใช้วิธีการหลายรูปแบบ เช่นการบรรยาย 
ประชุมกลุ่ม หรือการใช้ระบบครูพี่เลี้ยงและประเมินผลถึงวิธีการเรียนการ
สอนใดมีประสิทธิภาพโดยตรงในการเรียนรู้วิชาวิจัยทางการพยาบาลมาก
ที่สุด” 

    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 5) 
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“สอนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาลตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
และเสริมสร้างประสบการณ์จริงในการทำวิจัย และจัดอบรมอย่าง
ต่อเนื่องให้แก่นักศึกษา” 

    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 6) 
 
“ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทตนเองจากผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการวิจัยในเชิง
ทฤษฎี มาเป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์การวิจัยของตน พร้อมทั้งมีการ
ประเมินหลักสูตรและปรับตามบริบทของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกๆ      
5 ปี”  

     (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที7่) 
      

สรุปได้ว่า  แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาลด้านทักษะ ความต้องการจำเป็นเพ่ืออธิบายถึงกระบวนการการทำวิจัยทางการพยาบาล  
 1. ผู้เรียน ควรมีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลได้ปฏิบัติโดยทั่วถึง มีการใช้
กระบวนการวิจัยทางการพยาบาลแบบองค์รวม มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและตรวจสอบติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2. ผู้สอน มีการส่งอบรมเฉพาะด้านเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล  และเทคนิคด้านการ
เรียนการสอนพร้อมกลยุทธที่หลากหลาย   
 3. กระบวนการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุม่เป็นรายคู่หรือทำราย
เดี่ยว  มีการจดัทำสื่อการสอนที่ทันสมัย ใชง้านได้ง่าย สะดวก  มีผูใ้ห้คำปรึกษา 
 
     3. ด้านเจตคติ นักศึกษาพยาบาลมีความต้องการจำเป็นในการอุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดีโดย
ใช้อิสระของความคิด  และค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วยตัวเองแต่เนื่องจากบริบท
ความคิดของนักศึกษาการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วยตัวเอง สามารถเลือกประเด็น
การวิจัยด้วยตัวเองประกอบกับเวลาในการศึกษาวิจัยมีจำกัดด้วยภาระการเรียน การสอบ การฝึก 
 3.1   เกี่ยวกับผู้เรียน ต้องมีความตระหนักเห็นคุณค่าของวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการ
สะท้อนผู้สอนและสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้มีค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วย
ตัวเอง โดยใช้อิสระในความคิดแต่อยู ่ในกรอบของบริบทในการศึกษาวิชาวิจัยทางการศึกษา          
การจัดการตนเองโดยการแบ่งเวลาในการเรียนให้เหมาะสมใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้า หางานวิจัย
ที่สนใจนำเทคโนโลยีเข้าช่วย ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้    
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“นักศึกษาต้องมีมุมมองที่กว้าง สนใจ ศึกษาหาความรู้ ตระหนักถึงข้อดี
ข้อเสีย มองบริบททันยุคทันเหตุการณ์ ยอมรับฟังความคิดเห็นละเปิดใจ
ยอมรับเสียงส่วนมาก”  

    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 3) 
 
“ให้องค์ความรู้เปลี่ยนมุมมองความคิด ความเชื่อ นักศึกษาให้เห็นถึง
จุดเด่น และจุดด้อย ว่าความคิดของตนเองถ้าไม่ใช่ไม่ได้ความหมายว่า
ไม่ได้แต่ขึ้นอยู่กับ ช่างเวลา  สถานการณ์ และการใช้งานในตอนนนั้น” 

    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 4) 
 
“เชิญรุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์ที่ดีเพื่อสร้างทัศนคติในการพัฒนาตนเอง ” 

    (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 6)  
 

3.2  เกี่ยวกับสถานศึกษาสร้างแรงผลักดันและแรงจูงใจให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ใน
งานวิจัยที่ทำ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการสืบค้นข้อมูล ให้มีการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานที่มีมาตรฐานให้ความสำคัญนวัตกรรมไปแข่งขันระดับชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนในการ
เสนอผลงานสู่ระดับชาติเพ่ือเสริมแรงในการทำงานวิจัย ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้   

 
“จัดให้มีเวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิจัยอย่างสม่ำเสมอและ
ให้นักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา โดยเปิดโอกาสให้นำผลการวิจัยของตนเอง 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับจุดเน้นการ เรียนการสอนวิจัยโดยเน้นการ
ลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าการเรียนเชิงทฤษฎี” 

              (ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1) 
 

“สร้างแรงบันดาลใจโดยการให้เงินรางวัล กระตุ้นในการสร้างงานวิจัยที่ด ี
    (ผู้ทรงคณุวุฒิทา่นที่ 2) 

 
“ให้ความสำคัญนวัตกรรม มีการส่งเสริมไปแข่งขันระดับชาติ เช่น วิจัย
แห่งชาติ ให้เงินรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจ สร้างจุดเริ่มต้นสร้างแรง
บันดาลใจ”         
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 (ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 7) 
สรุปได้ว่า  แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา

พยาบาลด้านเจตคติได้แก ่
1. ผู้เรียน มีความตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง โดยใช้อิสระในความคิดแต่อยู่ในกรอบ

ของบริบทในการศึกษาวิชาวิจัยทางการศึกษา   การจัดการตนเองโดยการแบ่งเวลาในการเรียนให้
เหมาะสม 

2. สถานศึกษาสร้างแรงผลักดันและแรงจูงใจให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ในงานวิจัย พร้อม
ทั้งส่งเสริมสนับสนุนในการเสนอผลงานสู่ระดับชาติ เสริมแรงในการทำงานวิจัย  
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ตารางที่ 15 สรุปแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  
ที ่ แนวทางในการพัฒนา 

ด้านความรู ้
1 ผู้เรียน ควรมีการทบทวนทฤษฎีทางการพยาบาล ฝึกการเขียนแผนการพยาบาลโดยนำความรู้ทาง

ทฤษฎีการพยาบาลรวมถึงผลงานวิจัยที่ผู้อื่นเคยศึกษามาแล้วทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมา
เขียนเพื่อไปสู่การปฏิบัติโดยสอดแทรกในกระบวนการพยาบาล 

2 ผู้สอน ควรมีการอบรมพัฒนาตนเองด้านเกี่ยวกับการวิจัย การสอนและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ 

3 กระบวนการเรยีนการสอน  ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยจัดทำสื่อการสอนทาง
ออนไลน์ และนำมาเชื่อมโยงเกีย่วกับกระบวนการเรียนรู้ทางการวิจัยทางการพยาบาล และมีการ
ประเมินผล 

4 กระบวนการบริหารการศึกษา ควรมีการจัดทำแผนกำหนดมาตรฐานให้ชัดเจน มี การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จัดทำเอกสารชุดการเรียนรู้ เอกสารการเรียนการสอน สื่อออนไลน์ 
ฐานข้อมูลในการสืบค้น พร้อมทั้งจัดอัตราผู้เรียนและผู้สอนให้เหมาะสม 

ด้านทักษะ  

1 ผู ้ เร ียน ควรมีการจัดการเร ียนรู ้ เพ ื ่อให ้น ักศ ึกษาพยาบาลได้ปฏิบ ัต ิโดยทั ่วถ ึง ม ีการใช้
กระบวนการวิจัยทางการพยาบาลองค์รวม มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและตรวจสอบติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

2 ผู้สอน  ควรมีการอบรมเฉพาะด้านเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล  และเทคนิคด้านการเรยีน
การสอนพร้อมกลยุทธที่หลากหลาย  เช่น กระบวนการกลุ่ม พี่สอนน้อง ครูพี่เลี้ยง เป็นต้น 

3 กระบวนการเรยีนการสอน ควรให้การจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มเป็นงานคู่หรืองานเดี่ยว  
มีการจดัทำสื่อการสอนที่ทันสมัย ใช้งานได้ง่าย สะดวก  มีผู้ใหค้ำปรึกษา 

ด้านเจตคติ 

1 ผู้เรียน สร้างความตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง โดยใช้อิสระในความคิดแต่อยู่ในกรอบของบริบท
ในการศึกษาวิชาวิจัยทางการศึกษา   การจัดการตนเองโดยการแบ่งเวลาในการเรียนให้เหมาะสม 

2 สถานศึกษาสร้างแรงผลักดันและแรงจูงใจให้นกัศึกษาเห็นประโยชน์ในงานวจิยั พร้อมทั้งสง่เสริม
สนับสนุนในการเสนอผลงานสูร่ะดับชาติ เสรมิแรงในการทำงานวิจัย  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ

วิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ประเมินความต้องการจำเป็น

ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  2) วิเคราะห์สาเหตุความ

ต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล           

และ3) เสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล การ

วิจัยนี ้เป็นการวิจัยโดยใช้การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ ( Complete Needs 

Assessment) ซึ่งมีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน(สุวิมล  ว่องวาณิช,2558) ได้แก่ การระบุความต้องการ

จำเป็น (Needs Identification) การวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจำเป็น (Needs Analysis)       

และการกำหนดแนวทางแก้ไข (Needs Solution)  

 ขั้นตอนที่ 1 ใช้การสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จำนวน 30 แห่ง ที่ผ่านการเรียนรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล ในปี

การศ ึกษา 2562 จำนวน 363   คน โดยว ิธ ีการส ุ ่มอย ่างง ่าย (Simple Random Sampling)            

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าทดสอบท ี ค่าดชันีความต้องการจำเป็น 

( Modified Priority Needs Index ;  PNIModified)  

 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สาเหตุความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้าน

การวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา 

(Content Analysis) 

สรุปการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ

พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 

 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล

ของนักศึกษาพยาบาล พบว่า สภาพที่เป็นอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 3.28 และสภาพที่คาดหวังใน

ระดับมากเท่ากับ 4.44 และค่าดัชนีลำดับความต้องการจำเป็น(  PNIModified ) เท่ากับ .34  เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรู้มีค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นสูงที่สุดเป็น
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ลำดับแรกมีค่า .36 รองลงมาด้านทักษะและด้านเจตคติ เป็นลำดับที ่2 และ3 มีค่า.35และ.30

ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

 ด้านความรู้ พบว่ามีสภาพที่เป็นอยู่อยู่ในระดับปานกลาง(3.25)และสภาพที่คาดหวังอยู่ใน

ระดับมาก(4.41)และดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นเท่ากับ.36 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า มีความรู้การกำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล  มีค่าดัชนีลำดับ

ความสำคัญของความต้องการจำเป็นสูงสุดเป็นลำดับแรก .39  

 ด้านทักษะ พบว่ามีสภาพที่เป็นอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง(3.12)และสภาพที่คาดหวังอยู่ใน

ระดับมาก(4.43) และดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นเท่ากับ.35เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า มีความสามารถอธิบายเกี ่ยวกับกระบวนการทำวิจั ยทางการพยาบาล มีค่าดัชนีลำดับ

ความสำคัญของความต้องการจำเป็นสูงสุดเป็นลำดับแรก .39  

 ด้านเจตคติ พบว่ามีสภาพที่เป็นอยู่อยู่ในระดับปานกลาง(3.46)และสภาพที่คาดหวังอยู่ใน

ระดับมาก(4.49)และดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นเท่ากับ.35เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า ทำวิจัยโดยใช้อิสระของความคิด ต้องการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วย

ตนเอง และอุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดี  มีค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นสูงสุด

เป็นลำดับแรก .30 

 2. ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้าน

การวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 

ด้านความรู้ สาเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็นในการมีความรู้การกำหนดกรอบแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล  ผู้เรียนไม่สามารถจดจำสิ่งที่เรียนได้ ขาดความเชื่อมโยงใน
การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางการพยาบาลมาประยุกต์หรือบูรณาการการนำกลับมาใช้กำหนด
กรอบแนวคิด รวมถึงไม่ได้ใช้ความรู้จากแหล่งข้อมูลในการสืบค้น  ผู ้สอนไม่ได้จบทางด้านสาย
การศึกษาและการวิจัยโดยตรง รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอน ไม่เข้ากับบริบทของนักศึกษา และ
กระบวนการบริหารการศึกษา อัตราส่วนของอาจารย์และนักศึกษาไม่สมดุล การขาดทรัพยากรที่
จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งทรัพยากรแต่ใช้ไม่คุ้มทุน 

 ด้านทักษะ สาเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็นในการมีความสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
กระบวนการการทำวิจัยทางการพยาบาล ผู้เรียน มีการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆกันทำ ทำให้ไม่สามารถ
อธิบายกระบวนการทำการวิจัยทางการพยาบาลได้ทั้งกระบวนการวิจัย  ผู้สอน ใช้ทักษะเดิมในการ
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สอน รวมถึงกระบวนการเรียนการสอน  นักศึกษาปริมาณมาก ผู้สอนและนักศึกษามีสัดส่วนต่างกัน 
และมีการกำหนดเวลาจำกัดในการทำงานวิจัย  
 ด้านเจตคติ สาเหตุที่ทำให้เกิดความต้องการจำเป็นผู้เรียน ไม่สอดคล้องกับความสนใจ ไม่มี
อิสระในความคิด จึงไม่ได้อุทิศเวลาให้ในการวิจัยเพื่อค้นหาข้อมูลที่เท็จจริง กระบวนการบริห าร
การศึกษา ไม่มีการสร้างขวัญและกำลังใจในการเสริมแรงเห็นประโยชน์ในการทำวิจัยทางการพยาบาล 

 3. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ

นักศึกษาพยาบาล 

 ด้านความรู้ แนวทางในการพัฒนาความต้องการจำเป็นในการมีความรู้การกำหนดกรอบ

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล ผู้เรียนควรมีการทบทวนทฤษฎีทางการพยาบาล ฝึก

การเขียนแผนการพยาบาลโดยนำความรู้ทางทฤษฎีการพยาบาลรวมถึงผลงานวิจัยที่ผู้อื่นเคยศึกษา

มาแล้วทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาเขียนเพื่อไปสู่การปฏิบัติโดยสอดแทรกในกระบวนการ

พยาบาล ผู้สอนควรมีการอบรมพัฒนาตนเองด้านเกี่ยวกับการวิจัย การสอนและกลยุทธ์การจัดการ

เรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนควรมีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยจัดทำสื่อการสอนทาง

ออนไลน์ และนำมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ทางการวิจัยทางการพยาบาล และมีการ

ประเมินผล กระบวนการบริหารการศึกษาควรมีการจัดทำแผนกำหนดมาตรฐานให้ชัดเจน มี การ

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จัดทำเอกสารชุดการเรียนรู้ เอกสารการเรียนการสอน สื่อออนไลน์ 

ฐานข้อมูลในการสืบค้น พร้อมทั้งจัดอตัราผู้เรียนและผู้สอนให้เหมาะสม 

 ด้านทักษะแนวทางในการพัฒนาความต้องการจำเป็นในการมีความสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
กระบวนการการทำวิจัยทางการพยาบาล ผู้เรียนควรมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้
ปฏิบัติโดยทั่วถึง มีการใช้กระบวนการวิจัยทางการพยาบาลองค์รวม  มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและ
ตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่อง ผู้สอน  ควรมีการอบรมเฉพาะด้านเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล  
และเทคนิคด้านการเรียนการสอนพร้อมกลยุทธที่หลากหลาย  เช่น กระบวนการกลุ่ม พี่สอนน้อง ครูพี่
เลี้ยง กระบวนการเรียนการสอนควรให้การจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มเป็นงานคู่หรืองานเดี่ยว  
มีการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย ใช้งานได้ง่าย สะดวก  มีผู้ให้คำปรึกษา 

 ด้านเจตคติ แนวทางในการพัฒนาความต้องการจำเป็นในการอุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดี  
ทำวิจัยโดยใช้อิสระของความคิด และต้องการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วยตนเอง  
ผู้เรียน สร้างความตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง โดยใช้อิสระในความคิดแต่อยู่ในกรอบของบริบทใน
การศึกษาวิชาวิจัยทางการศึกษา   การจัดการตนเองโดยการแบ่งเวลาในการเรียนให้เหมาะสม 
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สถานศึกษาสร้างแรงผลักดันและแรงจูงใจให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ในงานวิจัย พร้ อมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนในการเสนอผลงานสู่ระดับชาติ เสริมแรงในการทำงานวิจัย 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย

ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล มีประเด็นการอภิปรายผลดังนี้ 

 1. จากผลการวิจัยการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลด้านความรู้พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความต้องการจำเป็นใน
การกำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล  มีค่าดัชนีลำดับความสำคัญของ
ความต้องการจำเป็นสูงสุดเป็นลำดับแรก  ซึ ่งการวางกรอบหรือกำหนดกรอบความคิด เป็น
กระบวนการสร้างมโนทัศน์จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ โดยอาศัยทฤษฎีและงานวิจยัที่
ผู ้อื ่นเคยศึกษามาแล้วทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  นำมาบูรณาการได้กับการวิจัยทางการ
พยาบาล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ที่ก้าวหน้า ทันสมัย การที่นักศึกษาพยาบาลมีความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลด้านความรู้ในการ
กำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการ สาเหตุปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอนในวิชาชีพพยาบาลเป็นลักษณะวิชาชีพเฉพาะที่ต้องเรียนทฤษฎี และขึ้นฝึกปฏิบัติในรายวิชา
อื่นควบคู่กันวิชาวิจัยทางการพยาบาล การเรียนภาคทฤษฎีนักศึกษาพยาบาลจะเริ่ มต้นเรียนรายวิชา
ทฤษฎีทางการพยาบาล วิชาสถิติทางการพยาบาล ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และมาเรียน
รายวิชาวิจัยทางการพยาบาลในชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 ภายใต้กระบวนการทำงานของสมอง ความ
จำเป็นกระบวนการต่อเนื่อง สิ่งใดก็ตามถ้าอยู่ในความจำระยะสั้นจะต้องผ่านการทบทวนเสมอมิฉะนั้น
ความจำต่อสิ่งนั้นจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว การเว้นช่วงนานเป็นเหตุให้นักศึกษาพยาบาลไม่สามารถ
จดจำสิ่งที่เรียนได้ จึงขาดความเช่ือมโยงในการนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางการพยาบาล สถิติทางการ
พยาบาลมาประยุกต์หรือบูรณาการนำกลับมาใช้กำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการ
พยาบาล  ปัจจุบันฐานข้อมูลออนไลน์บางฐานให้บริการการเข้าถึงข้อมูลแบบเปิดสำหรับนักศึกษา 
ส่วนที ่เข้าดูได้เช่น วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาพยาบาลมองเห็นปัจจัยอิทธิพล
ความสัมพันธ์ตัวแปรที่ทำการศึกษา แต่นักศึกษาไม่ได้ใช้ความรู้ จากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ มาใช้กำหนด
กรอบแนวคิดทฤษฎี   เกี่ยวกับผู้สอนส่วนใหญ่การสอนรายวิชาการวิจัยทางการพยาบาลเป็นอาจารย์
พยาบาลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาการพยาบาลศาสตร์ ไม่ได้จบทางด้านสายการศึกษาและการวิจัย
โดยตรง ร่วมกับไม่ได้มีภาระงานด้านการสอนเพียงอย่างเดี่ยว แต่มีงานหลากหลายอย่างที่ต้องควบคู่
กันไป อาทิ งานบริหาร งานบริการ กิจการนักศึกษา การดูแลนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ด้วยความ
หลากหลายจากตัวนักศึกษาพยาบาล อาทิ ภูมิหลังทางการศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องใช้กลยุทธ์ที่หลาย
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หลายอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอน ด้วยโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาวิจัยทางการพยาบาล    
มีการประเมินและปรับหลักสูตรทุก 5 ปี การจัดการเรียนสอนต้องปรับเข้ากับโครงสร้างและกิจกรรม
การเรียนการสอนให้เข้าบริบทของนักศึกษา ร่วมถึงวิธีการสอนส่วนใหญ่คือการบรรยาย จึงไม่ส่งผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลทุกแห่งมีแหล่งความรู้
ในสืบค้นข้อมูล อาทิ ห้องสมุดเปิดรับวารสารการวิจัยทางการพยาบาลหลากหลายสถาบัน ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นที่ทั้งในและต่างประเทศ แต่ความถี่ในการเข้าใช้บริการและสถิติการสืบค้น
ฐานข้อมูลเหล่านี้น้อย สอดคล้องกับจรัส  สุวรรณเวลา (2545)เห็นความสำคัญและความจำเป็นของ
งานวิจัย แต่มิอาจดำเนินการวิจัยได้หรือดำเนินไปได้ไม่เต็มที่เพราะขาดความรู้ทักษะ ประสบการณ์ 
หรือการสนับสนุนที่จะทำการวิจัย ส่วนสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการที่จะให้เกิดการวิจัยรวมถึงพวงรัตน์ 
บุญญานุรักษ์ (2546)การสร้างงานวิจัยที่เกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เป็นที่พอใจมีผลมาจากขาดบุคลากร
สนับสนุนด้านการจัดการ และสุนันท์  ปัณทุพา(2540) ที่พบว่าปัจจัยที่เอื้อต่อการทำวิจัยที่ส่งผล ต่อ
ผลิตภาพการวิจัย ได้แก่ แหล่งค้นคว้าข้อมูล เงินทุนสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำวิจัย การ
สนับสนุน จากหน่วยงาน ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน เวลาสำหรับทำวิจัย  แนวทางแก้ไข เกี่ยวกับ
ผู้เรียน ในการเขียนแผนการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายให้นักศึกษาพยาบาลนำความรู้ทาง
ทฤษฎีการพยาบาลรวมถึงผลงานวิจัยที่ผู้อื่นเคยศึกษามาแล้วทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมา
เขียนเพื่อไปสู่การปฏิบัติโดยสอดแทรกในกระบวนการพยาบาล เกี่ยวกับผู้สอนการที่นั กศึกษาจะ
สามารถเขียนกรอบแนวคิดทางการวิจัยทางการพยาบาล  อาจารย์ผู้สอนต้องมีการสอนและกลยุทธ์
การจัดการเรียนรู้ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยมาช่วยแนะนำหรือสอนนักศึกษา หรือเป็นที่
ปรึกษาร่วม ตลอดจนศึกษาผลงานวิจัยที่ผู้อื่นเคยศึกษามาแล้วทั้งภายในประเทศและต่ างประเทศมา
ใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยผ่านการเขียนสอดแทรกในกระบวนการพยาบาล กระบวนการเรียนการ
สอน  มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทตัวนักศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยจัดทำสื่อ
การสอนทางออนไลน์เพื่อนักศึกษาสามารถมาทบทวนซ้ำและนำมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้ทางการวิจัยทางการพยาบาล และมีการประเมินผลเพื่อให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง  กระบวนการบริหารการศึกษา จัดทำแผนกำหนดมาตรฐานให้ชัดเจน มีการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย จัดทำเอกสารชุดการเรียนรู้ เอกสาร
การเรียนการสอน สื่อออนไลน์ ฐานข้อมูลในการสืบค้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน 
พร้อมทั้งจัดอัตราผู้เรียนและผู้สอน  สอดคล้องกับอาระวี ทับทิม (2554)ทฤษฏีการพยาบาลว่าด้วย
การจัดระบบโครงสร้างของการปฏิบัติ การพยาบาลวิชาชีพ การศึกษาการวิจัย ทำให้มีความเป็น
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาการพยาบาล 
(2552)ว่าสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลมีความรู้พื ้นฐานในกระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้ 
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เช่นเดียวกับสุพรรณี  สินโพธิ ์ (2546)พบว่าปัจจัยส่วนหนึ่งที ่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ได้แก่ การสนับสนุนของผู้บริหาร แหล่งค้นคว้าใน การวิจัย และที่ปรึกษาในการ
ทำวิจัย และพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ (2546)ว่าความรู้ทางการวิจัยมีความเป็นสากลในตนเองระดับโลก
ในทุกสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่กระบวนการดำเนินการวิจัย การทำวิจัยต้องมีการเผยแพร่ด้วยการเขียน
บทความลงในวารสาร หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการของวิชาชีพทั้งระดับชาติ นานาชาติ  สามารถ
อ้างอิงได้ และนำไปใช้ได้ในหลาย ๆ แนวทาง รวมถึงคนึงนิจ  พงศ์ถาวรกมล (2552)ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการทำวิจัย คือการบริหารเวลา การทำงานร่วมกับกลุ่มผู้สนใจหัวข้อหรือการวิจัยใน
แนวเดียวกัน ความต้องการผู้ตรวจสอบภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้สถิติการวิจัย มีการอบรมข้อมูล 
และความรู้ใหม่ ๆ ด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ ระบบสนับสนุนในการทำวิจัย อำนวยข้อมูลเรื่องทุน
วิจัยทั้งในและนอกองค์กร สร้างระบบการวิจัยที่ดี  

 2. ผลการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษา ด้านทักษะ พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความต้องการจำเป็นสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับกระบวนการทำการวิจัยทางการพยาบาล สาเหตุเกี่ยวกับผู้เรียน งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นงานกลุ ่ม จึงแบ่งงานกันทำจึงทำให้ทราบเฉพาะส่วนที่ตนทำ ไม่สามารถอธิบาย
กระบวนการทำการวิจัยทางการพยาบาลทั้งกระบวนการได้ ผู้สอนต้องใช้ทักษะหลายด้านไม่ใช้การ
บรรยายเพียงอย่าง มีการยกตัวอย่างพร้อมการฝกึปฏิบัติจริง กระบวนการเรียนการสอน  มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยการมอบหมายในการทำวิจัยทางการพยาบาลเป็นกลุ่มจำนวนนักศึกษาปริมาณ
มากกว่า 5 คน เนื่องจากจำนวนผู้สอนและนักศึกษามีสัดส่วนต่างกัน และมีการกำหนดเวลาจำกัดใน
การทำงานวิจัย ทำให้นักศึกษามองไม่เห็นกระบวนการวิจัยทางการพยาบาลทั้งหมด สอดคล้องกับ 
วิจิตร ศรีสุพรรณ (2552)อาจารย์พยาบาลซึ่งมีความรู้และทักษะการทำวิจัยยังมีงานสอนเป็นหลักทำ
ให้ไม่มีเวลาสำหรับงานวิจัย ขาดผู้ช่วยงานวิจัยและทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา
ขาดความสามารถในการบริหารจัดการวิจัย เช่นเดียวกับพยาบาลในสถานบริการสุขภาพที่ให้บริการ
เป็นหลักมีภาระงานที่หนักและมากเกินไป สอดคล้องกับช่อลดา  วิชัยพาณิชย์ (2554)ดัชนีวัดผลิต
ภาพการวิจัยมีความสัมพันธ์กับระดับทักษะการทำวิจัยและผลิตภาพการวิจัยถูกทำนายได้ด้วยระดับ
การพัฒนาทักษะการทำวิจัยจากงานวิจัย ความสามารถด้านการออกแบบการวิจัย ความสามารถด้าน
การปฏิบัติการวิจัย ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้คอมพิวเตอร์ แนวทางในการ
พัฒนาความต้องการจำเป็นในการมีสามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการการทำวิจัยทางการพยาบาล 
เกี ่ยวกับผู ้เรียน ควรมีการจัดการเรียนรู ้เพื ่อให้นักศึกษาพยาบาลได้ปฏิบัติโดยทั ่วถึง มีการใช้
กระบวนการวิจัยทางการพยาบาลองค์รวม โดยการฝึกปฏิบัติทำกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
อย่างครบถ้วน โดยมีผู้เชี ่ยวชาญให้คำปรึกษาและตรวจสอบติดตามอย่าง ผู้สอนจากภูมิหลังของ
นักศึกษาแต่ละบุคคลมีทักษะในการเรียนรู้ต่างกันผู้สอนจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคด้านการเรียนการสอน
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พร้อมกลยุทธที่หลากหลายทันสมัย  พร้อมทั้งมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำไปใช้ในการสอน
นักศึกษาและการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการวิจัยทางการพยาบาล ตามบริบทของ
ผู้เรียน กระบวนการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มเป็นงานคู่หรืองานเดี่ยว
เพื่อให้นักศึกษาทราบกระบวนการวิจัยทางการพยาบาลอย่างท่องแท้และฝึกปฏิบัติได้จริง  มีการ
จัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย ใช้งานได้ง่าย สะดวก พร้อมทั้งมีผู้ให้คำปรึกษาและสามารถเข้าถึงได้ง่ าย 
สะดวก รวดเร็ว และเข้ากับบริบทและยุคสมัย สอดคล้องกับมาริสา ไกรฤกษ์ (2549)ได้กล่าวว่าปัจจัย
ที่เอื้อต่อการนำผลการวิจัยไปใช้ ได้แก่ ลักษณะของงานวิจัยทางการพยาบาล ลักษณะของการสื่อสาร 
และการนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลลักษณะของพยาบาล ลักษณะขององค์กร สอดคล้องกับ 
Linda R. Cronenwett (1986) ได้กล่าวว่า บุคลากรทางการพยาบาลจะมีความพร้อมที่จะสนับสนุน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ จะต้องได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร ได้แก่ เวลา ความพร้อมด้าน
ร่างกายจิตใจ ทีมผู ้ช ่วยเหลือ แหล่งค้นคว้าข้อมูลวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ที ่จำเป็นงบประมาณ 
ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และการมีเครือข่ายสนับสนุน 

    3. ผลการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ด้านเจตคติ นักศึกษาพยาบาลความต้องการจำเป็นในการทำงานวิจัย
ให้ได้ผลดีโดยใช้อิสระของความคิด  ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วยตัวเอง และอุทิศ
เวลาแต่เนื่องจากบริบทความคิดของนักศึกษาการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วยตัวเอง
อาจไม่ตรงวัตถุประสงค์หรือการพยาบาลโดยตรงกับผู้ป่วยทำให้ไม่สามารถเลือกประเด็นการวิจัยด้วย
ตัวเองประกอบกับเวลาในการศึกษาวิจัยมีจำกัดด้วยภาระการเรียน การสอบ การฝึกปฏิบัติง าน หรือ
บางคนขอแค่เรียนให้ผ่านก่อนเพราะจบไปก็ไม่ได้ทำงานวิจัย จึงไม่เห็นความสำคัญ และเรียนแค่เพียง
สอบผ่าน จึงทำให้ไม่สนใจในการทำวิจัยเท่าที่ควร ประกอบกับ ผู้สอน มีภาระงานมาก  ไม่สามารถ
อุทิศเวลาเป็นที่ปรึกษาได้ทันที่นักศึกษาต้องการ  ไม่สามารถเสริมแรงในการทำงานวิจัยและเปิดโอกาส
ให้อิสระในความคิดเป็นรายบุคคลได้ทั่วถึง กระบวนการบริหารการศึกษา ไม่มีการสร้างขวัญและ
กำลังใจให้นักศึกษาพยาบาลเห็นประโยชน์ในการทำวิจัยทางการพยาบาล  แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับ
ผู้เรียน ต้องมีความตระหนักเห็นคุณค่าของวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการสะท้อนผู้สอนและสถานศึกษาควรมี
การส่งเสริมให้มีค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วยตัวเอง โดยใช้อิสระในความคิดแต่อยู่ใน
กรอบของบริบทในการศึกษาวิชาวิจัยทางการศึกษา  การจัดการตนเองโดยการแบ่งเวลาในการเรยีนให้
เหมาะสมใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้า หางานวิจัยที่สนใจนำ เทคโนโลยีเข้าช่วย ผู ้สอน มีการ
เสริมแรงในการทำงานวิจัยและเปิดโอกาสให้อิสระในความคิด สถานศึกษาสร้างแรงผลักดันและ
แรงจูงใจให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ในงานวิจัยที่ทำ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการ
สืบค้นข้อมูล ให้มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่มีมาตรฐานให้ ความสำคัญนวัตกรรมไปแข่งขัน
ระดับชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนในการเสนอผลงานสู่ระดับชาติเพื่อเสริมแรงในการทำงานวิจัย 
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สอดคล้องกับสภาการพยาบาล (2552) ได้กล่าวว่าสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล สมรรถนะด้านที่ 5 คือ
ตระหนักในความสำคัญของการทำวิจัยและช่อลดา  วิชัยพาณิชย์ (2554)การสร้างทัศนคติที่ดีในด้าน
การทำวิจัย จะทำให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ ทัศนคติต่อบทบาทการวิจัยจึง
เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของการทำหรือไม่ทำงานวิจัย และกรรวี  เวียงเหล็ก (2553)รู้สึกที่ตนมีต่อ
ตนเองว่าตนเองมีค่าเป็นที่ยอมรับความรู้สึกดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานของความเช่ือที่ว่าแต่ละบุคคลมีความ
ต้องการที่ให้ผู้อื่นรักและเห็นว่าตนเองมีค่าพร้อมกับจะให้ความรักและคุณค่ากับผู้อื่นที่อยู่รอบกาย 
ความรู้สึกของตนเอง ว่าเป็นคนที่มีคุณค่า มีความสามารถ ประสบความสำเร็จในการทำงานเข้าใจ
ตนเอง ยอมรับตนเอง มีอำนาจในการควบคุมตนเอง และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย เรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย

ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการครั้งต่อไปดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

 1. สถานศึกษา ควรมีการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสื่อในการเรียนวิจัยทางการ

ศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถทบทวนความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 2. ควรมีการส่งอบรมให้ความรู้ หรือส่งอบรมเฉพาะทางด้านการวิจัยทางการพยาบาลแก่

ผู้สอน 

 3. เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยทางการพยาบาลมาให้คำปรึกษาและติดตามทำ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 4. ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมทั้งเวลาในการเรียนการสอน และมีการ

ประเมินผลเพื่อนำมาพัฒนาต่อไป 

 5. ควรมีการจดัเวทีในการส่งผลงานเข้าประกวดหรือสนับสนุนในการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน
ในเวทีผลงานวิจัยต่างข้อเสนอแนะในการวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาครั้งนี้มีการวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจำเป็นด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ครั้ง

ต่อไปจึงควรวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการอื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีวิทยาการด้าน

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบใหม่ เช่น การวิเคราะห์ลิส เรล(Lisrel Analysis) เทคนิคแผนภูมิกางปลา

(Fishbone Technique) เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลว(Fault Tree Analysis : FTA) 

เป็นต้น 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยและติดตามผลในการนำแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย

ทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลควบคู่ไปกับการปฏิบัต ิ

3. ควรมีการศึกษาความต้องการจำเป็นที ่เกี ่ยวข้องกับสมรรถนะด้านการบริหาร การ

ประเมินผล และด้านอื่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีคุณภาพต่อไป 
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ภาคผนวก ก หนงัสอืขอเชิญเปน็ผูเ้ชีย่วชาญตรวจเครือ่งมอืและรายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบ
คณุภาพเครื่องมอื 
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รายนามผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน มีดังน้ี 

1. อาจารย์ดร.พิทักษ์    สุพรรโณภาพ        อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     2.  อาจารย์ ดร.สรภัส นำ้สมบูรณ์    อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3.  อาจารย์กมลรัตน์      หนสูว ี  อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม (IOC) 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
 

ข้อ ข้อคำถาม 
ผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

นิยามปฏิบัติการ ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึงการที่นักศึกษาพยาบาลมีความรู้   ความเข้าใจในขั้นตอน
ของกระบวนการทำวิจัย ปัญหาการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  กำหนดกรอบทฤษฎี การคัดเลือกตัว
แปร การระบุสมมุติฐาน การออกแบบแผนการวิจัยที่ดีค้นหาคำตอบการวิจัยที่ครอบคลุม การระบุประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง การเตรียมเครื่องมือวิจัย การวางแผนรวบรวมข้อมูล เตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ การวิเคราะห์
ข้อมูล แปลผล นำเสนอและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและเสนอผลการวิจัยทางการ
พยาบาล นำงานวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ได ้

1 ฉันมีความรู้เกีย่วกับกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล 1.00 ใช้ได ้
2 ฉันมีความรู้ในการนำปัญหาการวิจัยที่มาสู่การกำหนดประเด็นการ

วิจัยทางการพยาบาล 
1.00 ใช้ได ้

3 ฉันมีความรู้ในการนำปัญหาการวิจัยทางการพยาบาลมาสู่การเขียน
ที่มา ความสำคัญของการวิจัยทางการพยาบาล 

1.00 ใช้ได ้

4 ฉันมีความรู้เกีย่วกับแนวคิด/ทฤษฎีการวิจัยทางการพยาบาล 1.00 ใช้ได ้

5 ฉันมีความรู้เกีย่วกับวิธีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     1.00 ใช้ได ้

6 ฉันมีความรู้การกำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการ
พยาบาล 

1.00 ใช้ได ้

7 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการระบุตัวแปรการวิจัยทางการพยาบาล 1.00 ใช้ได ้

8 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการระบุสมมุติฐานทางการวิจัยทางการพยาบาล 1.00 ใช้ได ้

9 ฉันมีความรู้ความเข้าใจการออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลที่
สามารถค้นหาคำตอบที่ครอบคลุมปัญหาการวิจัยทางการพยาบาล 

1.00 ใช้ได ้

10 ฉันมีความรู้เกีย่วกับวิธีการได้มาของประชากรในการวิจัยที่ถูกต้อง
เหมาะสม        

1.00  
รวมข้อ10
และ11 

เข้าด้วยกัน 
11 ฉันมีความรู้เกีย่วกับวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่ถูกต้อง

เหมาะสม        
1.00 

12 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการกำหนดขนาดตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของ
ประชากร  

1.00 ใช้ได ้
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ข้อ ข้อคำถาม 
ผลการ

วิเคราะห ์
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ
แนะ 

นิยามปฏิบัติการ ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึงการที่นักศึกษาพยาบาลมีความรู้   ความเข้าใจในขั้นตอนของ
กระบวนการทำวิจัย ปัญหาการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  กำหนดกรอบทฤษฎี การคัดเลือกตัวแปร การระบุ
สมมุติฐาน การออกแบบแผนการวิจัยที่ดีค้นหาคำตอบการวิจัยที่ครอบคลุม การระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
เตรียมเครื่องมือวิจัย การวางแผนรวบรวมข้อมูล เตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล นำเสนอ
และอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและเสนอผลการวิจัยทางการพยาบาล นำงานวิจัยทางการพยาบาล
ไปใช้ได้ 

13 ฉันมีความรู้เกีย่วกับประเภทและลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   1.00 ใช้ได ้

14 ฉันมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล 1.00 ใช้ได ้

15 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางการ
พยาบาล 

1.00 ใช้ได ้

16 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาล 1.00 ใช้ได ้

17 ฉันมีความรู้ในการนำสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาวิจัย
ทางการพยาบาล 

1.00 ใชไ้ด ้

18 ฉันมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสรา้งข้อสรุป การ
วิเคราะห์เนื้อหา การแปลข้อมูล 

1.00 ใช้ได ้

19 ฉันมีความรู้ในการเลือกใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 1.00 ใช้ได ้

20 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการสรุปผลการวิจัยให้มีความกระชับชัดเจน เข้าใจง่าย 1.00 ใช้ได ้

21 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการเขียนอภิปรายผลที่สมเหตุสมผล 1.00 ใช้ได ้

22 ฉันมีความรู้เกีย่วกับองค์ประกอบของการเขียนรายงานการวิจัยทางการ
พยาบาล 

1.00 ใช้ได ้

23 ฉันมีความรู้เกีย่วกับหลักการเขียนรายงานการวิจัยทางการพยาบาลให้มี
คุณภาพดี 

1.00 ใช้ได ้

24 ฉันมีความรู้ในหลักการเขียนข้อเสนอแนะนำไปสู่การทำวิจัยทางการ
พยาบาล 

1.00 ใช้ได ้

25 ฉันมีความรู้นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 0.67 ใช้ได ้

26 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการเขียนการอ้างอิง 1.00 ใช้ได ้
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ข้อ 
ข้อคำถาม 

 

ผลการ
วิเคราะห ์

ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ
แนะ 

นิยามปฏิบัติการ ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึงการที่นักศึกษาพยาบาลมีความรู้   ความเข้าใจในขั้นตอนของ
กระบวนการทำวิจัย ปัญหาการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  กำหนดกรอบทฤษฎี การคัดเลือกตัวแปร การระบุ
สมมุติฐาน การออกแบบแผนการวิจัยที่ดีค้นหาคำตอบการวิจัยที่ครอบคลุม การระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
เตรียมเครื่องมือวิจัย การวางแผนรวบรวมข้อมูล เตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล นำเสนอ
และอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและเสนอผลการวิจัยทางการพยาบาล นำงานวิจัยทางการพยาบาล
ไปใช้ได้ 

27 ฉันมีความรู้ในการเขียนข้อจำกัดการวิจัยทางการพยาบาล  1.00 ใช้ได ้

28 ฉันมีความรู้เกีย่วกับวิธีการเผยแพร่ผลงานการวิจัย  
 

1.00 ใช้ได ้

นิยามปฏิบัติการ ด้านทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถทางการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในการ
กำหนดขั้นตอนของกระบวนการทำวิจัย ความสามารถในการระบุปัญหาการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง  
กำหนดกรอบทฤษฎี ระบุตัวแปร ระบุสมมุติฐาน ออกแบบแผนการวิจัย ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เตรียม
เครื่องมือวิจัย วางแผนรวบรวมข้อมูล เตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล นำเสนอและอภิปราย
ผลการวิจัยในการเขียนรายงานการวิจัยและเสนอผลการวิจัย  ความสามารถในการเขียนข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ  
สามารถนำงานวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ได ้

29 ฉันสามารถอธบิายเกี่ยวกับกระบวนการการทำวิจัยทางการพยาบาล 0.67 ใช้ได ้

30 ฉันสามารถระบุความเป็นมาของปัญหาวิจัยทางการพยาบาลที่แสดงถึง
ความสำคัญของเรื่องที่ทำวิจัยทางการพยาบาล 

0.67 ใช้ได ้

31 ฉันสามารถตั้งคำถามการวิจัยทางการพยาบาล 1.00 ใช้ได ้

32 ฉันสามารถเขยีนความเป็นมาของปัญหาการวิจัยทางการพยาบาล 0.67 ข้อนี้ไม่ต่าง
จากข้อ30 
ตัดออก 

33 ฉันสามารถสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.00 ใช้ได ้

34 ฉันสามารถนำแนวคิด/ทฤษฎีมาทำการวิจัยทางการพยาบาล 1.00 ใช้ได ้

35 ฉันสามารถกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล 0.67 ใช้ได ้

36 ฉันสามารถระบุตัวแปรการวิจัยทางการพยาบาล 0.67 ใช้ได ้
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ข้อ ข้อคำถาม 
ผลการวิเคราะห ์
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

นิยามปฏิบัติการ ด้านทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถทางการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในการ
กำหนดขั้นตอนของกระบวนการทำวิจัย ความสามรถในการระบุปัญหาการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  กำหนด
กรอบทฤษฎี ระบุตัวแปร ระบุสมมุติฐาน ออกแบบแผนการวิจัย ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เตรียมเครื่องมือวิจัย 
วางแผนรวบรวมข้อมูล เตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล นำเสนอและอภิปรายผลการวิจัยในการ
เขียนรายงานการวิจัยและเสนอผลการวิจัย  ความสามารถในการเขียนข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ  สามารถนำงานวิจัย
ทางการพยาบาลไปใช้ได ้
37 ฉันสามารถเลอืกตัวแปรที่มีความเหมาะสมกบัการวิจัยทางการ

พยาบาล 
1.00 ใช้ได ้

38 ฉันสามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 0.67 ใช้ได ้

39 ฉันสามารถระบุสมมุติฐานทางการวิจัยทางการพยาบาล 0.67 ใช้ได ้

40 ฉันสามารถคาดเดาคำตอบทางการวิจัยทางการพยาบาล 0.00 ปรับเปลี่ยนข้อคำถาม
ใหม ่

41 ฉันสามารถออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลที่สามารถค้นหา
คำตอบที่ครอบคลุมปัญหาการวิจัยทางการพยาบาล 

1.00 ใช้ได ้

42 ฉันสามารถตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางการ
พยาบาล 

1.00 ใช้ได ้

43 ฉันสามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 1.00 ใช้ได ้

44 ฉันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสร้างข้อสรุป 
การวิเคราะห์เนื้อหา การแปลข้อมูล 

1.00 ใช้ได ้

45 ฉันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณคือการเลือกให้สถิติที่
ถูกต้องเหมาะสม 

0.67 ใช้ได ้

46 ฉันสามารถสรปุผลการวิจัยทีม่ีความกระชับชัดเจน  
เข้าใจง่าย 

1.00 ใช้ได ้

47 ฉันสามารถแปลผลข้อค้นพบจากกการวิจัยทางการพยาบาล/
อธิบายตลอดจนให้เหตุผลข้อค้นพบจากกการวิจัยทางการ
พยาบาล 

1.00 ใช้ได ้

48 ฉันสามารถเขยีนรายงานการวิจัยให้มีคุณภาพได้ 1.00 ใช้ได ้
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49 ฉันสามารถเขยีนรายการอ้างอิงตามรูปแบบที่วิทยาลัยกำหนด 1.00 ใช้ได ้

ข้อคำถาม 
 

ผลการวิเคราะห์ความ
สอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

ฉันสามารถเขยีนให้เห็นผลการวิจัยทางการพยาบาลที่
ค้นพบนำไปใช้ประโยชน์ทางการพยาบาลได้ 

1.00 ใช้ได ้

ฉันสามารถเขยีนบทความวิจัยทางการพยาบาลลงวารสาร
วิทยาลัยพยาบาล 

0.67 ปรับข้อความตัด
วิทยาลัยพยาบาลออก 

ฉันสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในในการพัฒนาวิชาชีพ
พยาบาลได้ 

1.00 ใช้ได ้

ฉันอุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลด ี
 

1.00 ใช้ได ้

ฉันทำวิจัยสำเร็จและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด 
 

1.00 ใช้ได ้

ฉันทำวิจัยด้วยความรอบครอบ 
 

1.00 ใช้ได ้

ฉนัทำวิจัยโดยใช้อิสระ 
 

0.67 ปรับข้อความชัดเจน 
(ของความคิด) 
 

ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นคนอยากรู้อยากเห็นแม้จะเป็นเรื่อง
เล็กน้อย 

1.00 ใช้ได ้

ฉันต้องการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วย
ตนเอง 

1.00 ใช้ได ้

ฉันคิดว่าลักษณะของวิชาวิจัยทางการพยาบาล จะช่วยให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ได ้

1.00 ใช้ได ้

ฉันชอบสำรวจข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 

1.00 ใช้ได ้

ข้อ 
ข้อคำถาม 

 
ผลการวิเคราะห ์
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

นิยามปฏิบัติการ ด้านทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถทางการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในการ
กำหนดขั้นตอนของกระบวนการทำวิจัย ความสามารถในการระบปุัญหาการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  กำหนด
กรอบทฤษฎี ระบุตัวแปร ระบุสมมุติฐาน ออกแบบแผนการวิจัย ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เตรียมเครื่องมือวิจัย 
วางแผนรวบรวมข้อมูล เตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล นำเสนอและอภิปรายผลการวิจัย ในการ
เขียนรายงานการวิจัยและเสนอผลการวิจัย  ความสามารถในการเขียนข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ   สามารถนำงานวิจัย
ทางการพยาบาลไปใช้ได้ 
49 ฉันสามารถเขยีนรายการอ้างอิงตามรูปแบบที่วิทยาลัยกำหนด 1.00 ใช้ได ้
50 ฉันสามารถเขยีนให้เห็นผลการวิจัยทางการพยาบาลที่ค้นพบ

นำไปใช้ประโยชน์ทางการพยาบาลได้ 
1.00 ใช้ได ้

51 ฉันสามารถเขยีนบทความวิจัยทางการพยาบาลลงวารสาร
วิทยาลัยพยาบาล 

0.67 ปรับข้อความตัด
วิทยาลัยพยาบาลออก 

52 ฉันสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล
ได ้

1.00 ใช้ได ้

นิยามปฏิบัติการ ด้านเจตคติ (Attitude) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการเรียนและ
การทำวิจัยตามการรับรู้ ซึ่งเป็นผลจากความเชื่อ ความคิดเห็น และมีการเห็นคุณค่าในตนเอง มีการพัฒนาตนเอง มีความ
อดทน   มีความรับผิดชอบ มีการตระหนัก และมีการสนับสนุน ร่วมมือในการทำวิจัยทางการพยาบาลซึ่งผลอาจจะพอใจ
หรือไม่หลังจากประสบการณ์การทำวิจัยทางการพยาบาล 
53 ฉันอุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลด ี

 
1.00 ใช้ได ้

54 ฉันทำวิจัยสำเร็จและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด 
 

1.00 ใช้ได ้

55 ฉันทำวิจัยด้วยความรอบครอบ 
 

1.00 ใช้ได ้

56 ฉันทำวิจัยโดยใช้อิสระ 
 

0.67 ปรับข้อความชัดเจน 
(ของความคิด) 

 
57 ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นคนอยากรู้อยากเห็นแม้จะเป็นเรื่อง

เล็กน้อย 
1.00 ใช้ได ้

58 ฉันต้องการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วย
ตนเอง 

1.00 ใช้ได ้

59 ฉันคิดว่าลักษณะของวิชาวิจัยทางการพยาบาล จะช่วยให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ได ้

1.00 ใช้ได ้

60 ฉันชอบสำรวจข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 

1.00 ใช้ได ้

61 ฉันชอบค้นหาความรู้/ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่ออธิบายปัญหาที่พบ 1.00 ใช้ได ้
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ข้อ 
ข้อคำถาม 

 
ผลการวิเคราะห ์
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

นิยามปฏิบัติการ ด้านเจตคติ (Attitude) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการเรียนและ
การทำวิจัยตามการรับรู้ ซึ่งเป็นผลจากความเชื่อ ความคิดเห็น และมีการเห็นคุณค่าในตนเอง มีการพัฒนาตนเอง มี
ความอดทน   มีความรับผิดชอบ มีการตระหนัก และมีการสนับสนุน ร่วมมือในการทำวิจัยทางการพยาบาลซึ่งผลอาจจะ
พอใจหรือไม่หลังจากประสบการณ์การทำวิจัยทางการพยาบาล 
62 ฉันกระตือรือร้นในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นวิจัย 

 
1.00 ใช้ได ้

63 ฉันมักจะรีบทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสรจ็สิ้นก่อนถึงกำหนดส่ง 0.67 
 

ใช้ได ้

64 ฉันมีความมุ่งมัน่ต้องการทำวิจัยให้สำเร็จ 
 

1.00 ใช้ได ้

65 ฉันลอกข้อมลูที่ได้จากกการศึกษาวิจัยทางการพยาบาล 
 

0.33 ข้อคำถามไม่ชัดเจน 
ตัดออก 

66 ฉันสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกการศึกษาวิจัยทางการพยาบาล 0.67 ใช้ได ้
67 ฉันเป็นคนที่ยอมรับคำวิจารย์ของคนอื่น 

 
1.00 ใช้ได ้

68 ฉันทุ่มเทพยายามเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาลนี้มาก 
 

1.00 ใช้ได ้

69 ฉันคิดว่าการเรียนวิชาวิจัยทำให้ได้กระบวนการคิดที่เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

1.00 ใช้ได ้

70 ฉันรู้สึกกระตือรือร้นทุกครั้งทีจ่ะได้เรียนในวิชาวิจัยทางการ
พยาบาล 

0.67 ใช้ได ้

71 ฉันเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดในการเรียนวิชา
วิจัยทางการพยาบาลได้ 

1.00 ใชไ้ด ้

72 ฉันมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินการวิจัยทุกขั้นตอน 
 

1.00 ใช้ได ้

73 ฉันคิดว่าวิชาวิจัยทางการพยาบาลมีความสำคัญต่อการทำงานใน
อนาคต 

1.00 ใช้ได ้

74 ฉันชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายในวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1.00 ใช้ได ้
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ข้อ ข้อคำถาม 
ผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

นิยามปฏิบัติการ ด้านเจตคติ (Attitude) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการเรียนและ
การทำวิจัยตามการรับรู้ ซึ่งเป็นผลจากความเชื่อ ความคิดเห็น และมีการเห็นคุณค่าในตนเอง  มีการพัฒนาตนเอง มี
ความอดทน   มีความรับผิดชอบ มีการตระหนัก และมีการสนับสนุน ร่วมมือในการทำวิจัยทางการพยาบาลซึ่งผลอาจจะ
พอใจหรือไม่หลังจากประสบการณ์การทำวิจัยทางการพยาบาล 

75 ฉันมั่นใจว่าตนเองมีทักษะการทำวิจัยทางการพยาบาล 
 

1.00 ใช้ได ้

76 ฉันเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการสืบคน้ข้อมูลในการ
วิจัยทางการพยาบาลได้ 

1.00 ใช้ได ้

77 ฉันมีความรับผดิชอบต่อกลุ่มตัวอย่างที่ทำวิจัย 
 

1.00 ใช้ได ้

78 ฉันเชื่อว่าสามารถนำความรู้ในวิชาวิจัยทางการพยาบาลมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นได ้

0.67 ใช้ได ้

79 ฉันเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่นพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 

1.00 ใช้ได ้
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ภาคผนวก ค หนงัสอืขอทดลองเครือ่งมอืวจิยั 
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ภาคผนวก ง หนงัสอืขออนุเคราห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
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ภาคผนวก จ แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล 

ของนักศึกษาพยาบาล 

******************************************************************* 

คำชี้แจง    1.  แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนา

  สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 

     2.  แบบสอบถามรายละเอียด มี 3 ขั้นตอน ดังนี ้

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานวิจัย 

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

     3.  ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความคิดเห็นและสภาพความเป็นจริง

  ของท่านอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ในการวิจัย 

     4.  คำตอบของท่านผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ และเสนอผลเป็นภาพรวม เพื่อเป็น

  ประโยชน์ และแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาระบบการวิจัยทางการพยาบาล 

  เท่านัน้ 

 

      นางสาวจิราพร   สุวรรณสารคุณ (ผู้วิจัย) 

 

 

 

  

 
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของท่าน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดทำเรื่องหมาย ✓ หรือกรอกข้อมูลตามความจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

1. เพศ        1) ชาย     2) หญิง 
 

2. ท่านเรียนวิจัยทางการพยาบาลเมื่อชั้นปีที่ 
    1) ปีที่ 2  2) ปีที่ 3  3) ปีที่ 4  4) อื่นๆ ระบุ............. 
 

3. ตอนที่ท่านเรียนวิจัยผู้สอนได้มอบหมายให้ท่านทำวิจัยทางการพยาบาลในลักษณะใด 
   1) ไม่ได้ทำ     2) ทำเป็นรายคน    3) ทำเป็นคู่  
   4) ทำเป็นงานกลุ่ม (3-5 คน)   5) ทำเป็นงานกลุ่ม (มากกว่า 5 คน)   
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานวิจัย 

 สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล จำแนกได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ 

ด้านเจตคติ ดังต่อไปนี้ 

 ด้านความรู ้(Knowledge) หมายถึงการที่นักศึกษาพยาบาลมีความรู้   ความเข้าใจในขั้นตอน

ของกระบวนการทำวิจัย ปัญหาการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  กำหนดกรอบทฤษฎี การ

คัดเลือกตัวแปร การระบุสมมุติฐาน การออกแบบแผนการวิจัยที่ดีค้นหาคำตอบการวิจัยที่ครอบคลมุ 

การระบุประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การเตรียมเครื่องมือวิจัย            การวางแผนรวบรวมข้อมูล 

เตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล นำเสนอและอภิปรายผลการวิจัย การเขียน

รายงานการวิจัยและเสนอผลการวิจัยทางการพยาบาล นำงานวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ได้ 

 ด้านทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถทางการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา

พยาบาลในการกำหนดขั้นตอนของกระบวนการทำวิจัย ความสามารถในการระบุปัญหาการวิจัย 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  กำหนดกรอบทฤษฎี ระบุตัวแปร ระบุสมสมุติฐาน ออกแบบแผนการ

วิจัย ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เตรียมเครื่องมือวิจัย วางแผนรวบรวมข้อมูล เตรียมข้อมูล

สำหรับวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล นำเสนอและอภิปรายผลการวิจัยในการเขียนรายงานการ

วิจัยและเสนอผลการวิจัย  ความสามารถในการเขียนข้อจำกัด ข้อเสนอะแนะ  สามารถนำงานวิจัย

ทางการพยาบาลไปใช้ได ้
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 ด้านเจตคติ (Attitude) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการ

เรียนและการทำวิจัยตามการรับรู้ ซึ่งเป็นผลจากความเช่ือ ความคิดเห็น และมีการเห็นคุณค่าในตนเอง 

มีการพัฒนาตนเอง มีความอดทน   มีความรับผิดชอบ มีการตระหนัก และมีการสนับสนุน ร่วมมือใน

การทำวิจัยทางการพยาบาลซึ่งผลอาจจะพอใจหรือไม่หลังจากประสบการณ์การทำวิจัยทางการ

พยาบาล 

 

ท่านมีลักษณะหรือมีความคิดเห็นในรายการข้อคำถามต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

 

คำชี้แจง ขอให้ท่านประเมินตนเองโดยใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในระดับช่องการประเมินตนเอง 

  5 หมายถึง มีสภาพที่เป็นอยู่/สภาพที่ควรจะเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับมากที่สุด  
  4 หมายถึง มีสภาพที่เป็นอยู่/สภาพที่ควรจะเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับมาก  
  3 หมายถึง มีสภาพที่เป็นอยู่/สภาพที่ควรจะเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับปานกลาง  
  2 หมายถึง มีสภาพที่เป็นอยู่/สภาพที่ควรจะเป็นในการสมรรถนะด้านการวิจัย
ทางการของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับน้อย  
  1 หมายถึง มีสภาพที่เป็นอยู่/สภาพที่ควรจะเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตัวอย่าง 
 

 รายการข้อความ 
สภาพที่เป็นอยู่จริง  สภาพที่คาดหวัง 
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

0 ฉันมีประสบการณ์ในการทำวจิัยทำ 
การพยาบาล 

  ✓    ✓     

 
ข้อ  0  หมายถึง  ท่านมีประสบการณ์ในการทำวิจัยทำการพยาบาลในสภาพปัจจุบันระดับ ปานกลาง 

  แต่ความหวังว่าจะมีประสบการณ์ในการทำวิจัยทำการพยาบาลในระดับ มากที่สุด 
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 ********  โปรดตอบให้ครบทั้ง 2 ช่อง คือสภาพที่เป็นอยู่ และสภาพที่คาดหวัง  ******** 

ข้อ รายการข้อความ 
สภาพที่เป็นอยู่จริง  สภาพที่คาดหวัง 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 ด้านความรู ้            
1 ฉันมีความรู้เกีย่วกับกระบวนการวิจัยทาง    

การพยาบาล 
           

2 ฉันมีความรู้ในการนำปัญหาการวิจัยมาสู่    
การกำหนดประเด็นการวิจัยทางการพยาบาล 

           

3 ฉันมีความรู้ในการนำปัญหาการวิจัยทาง     
การพยาบาลมาสู่การเขียนทีม่า และ
ความสำคัญของการวิจัยทางการพยาบาล 

           

4 ฉันมีความรู้เกีย่วกับแนวคิด/ทฤษฎีการวิจัย
ทางการพยาบาล 

           

5 ฉันมีความรู้เกีย่วกับวิธีการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

           

6 ฉันมีความรู้การกำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล 

           

7 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการระบุตัวแปรการวิจัย
ทางการพยาบาล 

           

8 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการระบุสมมุติฐานทาง  
การวิจัยทางการพยาบาล 

           

9 ฉันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ
การวิจัยทางการพยาบาลที่สามารถค้นหา
คำตอบที่ครอบคลุมปัญหาการวิจัยทาง       
การพยาบาล 

           

10 ฉันมีความรู้เกีย่วกับวิธีการได้มาของประชากร
และกลุ่มตัวอยา่งในการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม        

           

 ความรู ้            
11 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการกำหนดขนาดตัวอย่าง

ที่เป็นตัวแทนของประชากร 
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ข้อ รายการข้อความ 
สภาพที่เป็นอยู่จริง  สภาพที่คาดหวัง 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 ด้านความรู ้            
12 ฉันมีความรู้เกีย่วกับประเภทและลักษณะ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
           

13 ฉันมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน     
การวิจัยทางการพยาบาล 

           

14 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล 

           

15 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการเก็บรวบรวมข้อมูล   
การวิจัยทางการพยาบาล 

           

16 ฉันมีความรู้ในการนำสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาวิจัยทางการพยาบาล 

           

17 ฉันมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เช่น การสร้างข้อสรุป การวิเคราะห็เนื้อหา  
การแปลข้อมูล 

           

18 ฉันมีความรู้ในการเลือกใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

           

19 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการสรุปผลการวิจัยให้     
มีความกระชับชัดเจน เข้าใจง่าย 

           

20 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการเขียนอภิปรายผล      
ที่สมเหตุสมผล 

           

21 ฉันมีความรู้เกีย่วกับองค์ประกอบของการเขียน
รายงานการวิจัยทางการพยาบาล 

           

22 ฉันมีความรู้เกีย่วกับหลักการเขียนรายงาน   
การวิจัยทางการพยาบาลให้มีคุณภาพด ี

           

23 ฉันมีความรู้ในหลักการเขียนข้อเสนอแนะ
นำไปสู่การทำวิจัยทางการพยาบาลครั้งต่อไป 

           

24 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการนำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้ 
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ข้อ รายการข้อความ 
สภาพที่เป็นอยู่จริง  สภาพที่คาดหวัง 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 ด้านความรู ้            
25 ฉันมีความรู้เกีย่วกับการเขียนอ้างอิง            
26 ฉันมีความรู้ในการเขียนข้อจำกัดการวิจัย

ทางการพยาบาล  
           

27 ฉันมีความรู้เกีย่วกับวิธีการเผยแพร่ผลงาน   
การวิจัย  

           

 ด้านทักษะ            
28 ฉันสามารถอธบิายเกี่ยวกับกระบวนการ      

การทำวิจัยทางการพยาบาล 
           

29 ฉันสามารถระบุความเป็นมาของปัญหาวิจัย
ทางการพยาบาลที่แสดงถึงความสำคัญของ
เรื่องที่ทำวิจัยทางการพยาบาล 

           

30 ฉันสามารถตั้งคำถามการวิจัยทางการพยาบาล            
31 ฉันสามารถสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
           

32 ฉันสามารถนำแนวคิด/ทฤษฎีมาทำการวิจัย
ทางการพยาบาล 

           

33 ฉันสามารถกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
เกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล 

           

34 ฉันสามารถระบุตัวแปรการวิจัยทาง           
การพยาบาล 

           

35 ฉันสามารถเลอืกตัวแปรที่มีความเหมาะสมกับ
การวิจัยทางการพยาบาล 

           

36 ฉันสามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่าง         
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

           

37 ฉันสามารถระบุสมมุติฐานทางการวิจัยทาง  
การพยาบาล 
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ข้อ รายการข้อความ 
สภาพที่เป็นอยู่จริง  สภาพที่คาดหวัง 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 ด้านทักษะ            
38 ฉันสามารถตั้งสมมติฐานทางการวิจัยทาง    

การพยาบาล 
           

39 ฉันสามารถออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล
ที่สามารถค้นหาคำตอบที่ครอบคลุมปัญหา  
การวิจัยทางการพยาบาล 

           

40 ฉันสามารถตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยทางการพยาบาล 

           

41 ฉันสามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 

           

42 ฉันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น 
การสร้างข้อสรุป การวิเคราะห์เนื้อหา การแปล
ข้อมูล 

           

43 ฉันสามารถสรปุผลการวิจัยทีม่ีความกระชับ
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

           

44 ฉันสามารถแปลผลข้อค้นพบจากการวิจัย
ทางการพยาบาล/อธิบายตลอดจนให้เหตุผล  
ข้อค้นพบจากการวิจัยทางการพยาบาล 

           

45 ฉันสามารถเขยีนรายงานการวิจัยให้มีคุณภาพ
ได ้

           

46 ฉันสามารถเขยีนรายการอ้างอิงตามรูปแบบ   
ที่วิทยาลัยกำหนด 

           

47 ฉันสามารถเขยีนให้เห็นผลการวิจัยทางการ
พยาบาลที่ค้นพบนำไปใช้ประโยชน์ทางการ
พยาบาลได้ 

           

48 ฉันสามารถเขยีนบทความวิจัยทางการพยาบาล
ลงวารสาร 
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ข้อ รายการข้อความ 
สภาพที่เป็นอยู่จริง  สภาพที่คาดหวัง 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 ด้านทักษะ            
49 ฉันสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในในการพัฒนา

วิชาชีพพยาบาลได ้
           

 ด้านเจตคติ            
50 ฉันอุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลด ี            
51 ฉันทำวิจัยสำเร็จและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด            
52 ฉันทำวิจัยด้วยความรอบคอบ            
53 ฉนัทำวิจัยโดยใช้อิสระของความคิด            
54 ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นคนอยากรู้อยากเห็นแม้  

จะเป็นเรื่องเล็กน้อย 
           

55 ฉันต้องการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็น
การวิจัยด้วยตนเอง 

           

56 ฉันคิดว่าลักษณะของวิชาวิจัยทางการพยาบาล 
จะช่วยให้มีความรู้เกี่ยวกับการแสวงหา   
ความรู้ใหม่ ๆ ได ้

           

57 ฉันชอบสำรวจข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบ    
การตัดสินใจ 

           

58 ฉันชอบค้นหาความรู้/ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อ
อธิบายปัญหาที่พบ 

           

59 ฉันกระตือรือร้นในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นวิจัย 

           

60 ฉันมักจะรีบทำงานที่ได้รับมอบหมายให้     
เสร็จสิ้นก่อนถงึกำหนดส่ง 

           

61 ฉันมีความมุ่งมัน่ต้องการทำวิจัยให้สำเร็จ            
62 ฉันสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกการศึกษาวิจัย

ทางการพยาบาล 
           

63 ฉันเป็นคนที่ยอมรับคำวิจารย์ของคนอื่น 
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ข้อ รายการข้อความ 
สภาพที่เป็นอยู่จริง  สภาพที่คาดหวัง 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 ด้านเจตคติ            
64 ฉันทุ่มเทพยายามเรียนวิชาวิจัยทาง          

การพยาบาลนี้มาก 
           

65 ฉันคิดว่าการเรียนวิชาวิจัยทำให้ได้กระบวน 
การคิดที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

           

66 ฉันรู้สึกกระตือรือร้นทุกครั้งทีจ่ะได้เรียนใน   
วิชาวิจัยทางการพยาบาล 

           

67 ฉันเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถในการแก้ปัญหา   
ที่เกิดในการเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาลได ้

           

68 ฉันมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินการวิจัย       
ทุกขั้นตอน 

           

69 ฉันคิดว่าวิชาวิจัยทางการพยาบาลมี
ความสำคัญต่อการทำงานในอนาคต 

           

70 ฉันชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายในวิชา      
การวิจัยทางการพยาบาล 

           

71 ฉันมั่นใจว่าตนเองมีทักษะการทำวิจัยทาง    
การพยาบาล 

           

72 ฉันเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการสืบคน้
ข้อมูลในการวจิัยทางการพยาบาลได้ 

           

73 ฉันมีความรับผดิชอบต่อกลุ่มตัวอย่างที่ทำวิจัย            
74 ฉันเชื่อว่าสามารถนำความรู้ในวิชาวิจัยทางการ

พยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นได้ 
           

75 ฉันเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้
ถูกต้อง 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ฉ หนงัสอืขอเชิญเข้าร่วมสนทนากลุม่และรายชื่อผูท้ีเ่ข้าร่วมสนทนากลุม่ 
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รายนามผู้ที่เขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 

 

1. ดร.พัชรินทร์   สมบูรณ ์   หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและแพทย์ศาสตร์ศึกษา  

     ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

 

2. ดร.เยาวลักษณ์   มีบุญมาก  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

 

3. ดร.นาตยา  ปริกัมศีล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  

     โรงพยาบาลโพธาราม 

 

4. ดร.สมหญิง ลมูลพักตร ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

     โรงพยาบาลโพธาราม 

 

5. ดร.บรรณฑวรรณ หิรญัเคราะห ์  อาจารย์หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล 

     และวิเทศสมัพันธ ์

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

 

6. อาจารย์อ้อมใจ   ผลกายา   หัวหน้าหน่วยกิจกรรมนักศึกษา 

     และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

 

7. อาจารย์ลักษณา   บุญม ี   อาจารย์สาขาพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
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รูปภาพการสนทนากลุ่ม 
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รูปภาพการสนทนากลุ่ม 
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ภาคผนวก ช ประเด็นสนทนากลุม่ทีใ่ชใ้นการวิจัย 
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การจัดสนทนา 

เรื่อง 

การประเมินความต้องการจำเปน็ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ

นักศึกษาพยาบาล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

เอกสารฉบับนี้ มี 2 ส่วน คือ 

1. คำชี้แจงและประเด็นการสนทากลุ่ม 

2. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ลการวิจัย) 

คำชี้แจง 

  เอกสารประกอบการสนทนากลุ่มนี้ เป็นเอกสารที่อยู่ในขั้นตอนที่มีความสำคัญยิ่งต่อการ

ศึกษาวิจัย กล่าวคือ เป็นขั้นตอนการหาสาเหตุและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ

พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 หลังจากที่ท่านได้พิจารณาแนวทางการสนทนากลุ่มและศกึษารายละเอียดประกอบการ

พิจารณาแล้ว การให้ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลของท่าน จะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลต่อไป 

 ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี ้

            นางสาวจริาพร     สุวรรณสารคุณ 

     นิสิตปริญญาโท  สาขาวิธีวิทยการวิจัยทางการศึกษา 

      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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การจัดสนทนา 

เรื่อง 

การประเมินความต้องการจำเปน็ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล          

ของนักศึกษาพยาบาล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล

นักศึกษาพยาบาล ในการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ

พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 3 ด้านดังนี ้

1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะ 3. ด้านเจตคติ 

1.ความต้องการจำเป็นในดา้นที่ 1ด้านความรู้ 

 1.1ท่านวิเคราะห์สาเหตุด้านความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ

นักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 1.2 ท่านคิดว่าควรใช้วิธีการหรือแนวทางใดในการแก้ปัญหาด้านความรู้ในการพัฒนา

สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล อย่างไร 

2. ความต้องการจำเป็นในดา้นที่ 2 ด้านทกัษะ 

 2.1ท่านวิเคราะห์สาเหตุด้านทักษะในการพฒันาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ

นักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 2.2 ท่านคิดว่าควรใช้วิธีการหรือแนวทางใดในการแก้ปัญหาด้านทักษะในการพัฒนา

สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล อย่างไร 

2. ความต้องการจำเป็นในดา้นที่ 3 ด้านเจตคต ิ

 3.1ท่านวิเคราะหส์าเหตุด้านเจตคติในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ

นักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
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 3.2 ท่านคิดว่าควรใช้วิธีการหรือแนวทางใดในการแก้ปัญหาด้านเจตคติในการพัฒนา

สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล อย่างไร 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ผลการประเมนิความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล

ของนักศึกษาพยาบาล 

 ด้านความรู้  

  มีความรู้การกำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล 

 ด้านทักษะ 

  สามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการการทำวิจัยทางการพยาบาล 

 ด้านเจตคติ 

  อุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดี     

  ทำวิจัยโดยใช้อิสระของความคิด 

  ต้องการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล   

2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 

3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาล  
นิยามศัพท์เฉพาะ 

สมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล หมายถึง คุณลักษณะด้านความรู้ ทักษะ เจตคติใน
การวิจัยที ่นักศึกษาพยาบาลจำเป็นต้องมีเพื ่อให้สามารถพัฒนาวิชาชีพพยาบาลด้านการวิจัยที่
เหมาะสม ถูกต้อง ตามสภาพความเป็นจริงตามกระบวนการและสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ได้ 
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ความต้องการจำเป็นสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล หมายถึง ความแตกต่าง
ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่กับสภาพที่ควรจะเป็นตามสมรรถนะด้านการวิจัยในด้านความรู้ ทักษะ และ
เจตคติในการวิจัย ที่นักศึกษาพยาบาลต้องมีเพื่อให้สามารถพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ หมายถึง การประเมินความต้องการจำเป็นที่
ให้ข้อมูลครบถ้วนประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การระบุความต้องการจำเป็น การวิเคราะห์สาเหตุ
ความต้องการจำเป็น และการกำหนดแนวทางแก้ไข 

สาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล หมายถึง สาเหตุที่นำไปสู่การเกิด
ความต้องการจำเป็นต่อสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 

แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางการพยาบาล หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการ
พัฒนานักศึกษาพยาบาลด้านการวิจัยทางการพยาบาลทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติในการวิจัย
ทางการพยาบาล 
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