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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขในเขตภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตภาคกลางและมีประสบการณ์ทางานอย่างน้อย 1 ปี จานวน 362 คน
ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยตนเอง ตรวจสอบความแม่น
ตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 วิเคราะห์
ความเที่ยงของแบบสอบถามโดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบราคเท่ากับ 0.871 ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัยได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.767 ปัจจัยจูงใจเท่ากับ 0.757 ปัจจัยค้าจุนเท่ากับ 0.877
และสมรรถนะด้ านการวิ จั ยของพยาบาลสาธารณสุ ขเท่ า กั บ 0.872 วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยสถิ ตพรรณนา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation) และสถิติวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี อ ายุ ก ารท างานเฉลี่ ย 15.25 ปี ส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษา
ประกาศนี ยบั ตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิ บั ติ ทั่ วไป ร้ อยละ 63.46 กลุ่ มตั วอย่ างส่ วนใหญ่ ไม่ เคยมี
ประสบการณ์ ในการทาวิจั ย และไม่เคยมีประสบการณ์ ในการนาเสนองานวิจั ยร้ อยละ 61.6 และ 91.16
ตามลาดับ ทั้งนี้ยังพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความสนใจที่จะทาวิจัยถึงร้อยละ 79.01 อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างยัง
ประเมินว่ามีสมรรถนะด้านการวิจัยอยู่ในระดับกลาง (x = 54.94, SD = 9.38) ซึ่งมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยสูงที่สุด (x = 3.05, SD = 0.65) และสมรรถนะด้านความสามารถในการทาวิจัยต่าที่สุด
(x = 2.68, SD = 0.45) โดยปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะด้านการวิจัยของ
พยาบาลสาธารณสุขในเขตภาคกลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
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แบบขั้นตอนได้พบว่าความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานวิจัย ความ
สนใจที่จะทางานวิจั ย และงบประมาณสนับสนุนการทาวิจั ยกับค่าตอบแทนจากการทาวิจัย สามารถร่วม
พยากรณ์สมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขได้ร้อยละ 55.3
ผลการศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขให้ดี
ขึ้น โดยผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานควรกาหนดเป็นแผนงานหรือนโยบายให้บุคลากรได้รับความรู้
เกี่ยวกับการวิจัย และส่งเสริมให้ทาผลงานวิจัยในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนจัดสรรงบประมาณ
หรือจัดหาทุนวิจัย รวมทั้งมีค่าตอบแทนจากการทาวิจัยให้แก่พยาบาลสาธารณสุข เพื่อช่วยเพิ่มพูนสมรรถนะ
ด้านการวิจัยให้แก่พยาบาลสาธารณสุข
คาสาคัญ: สมรรถนะด้านการวิจัย/ ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก/ พยาบาลสาธารณสุข
ABSTRACT
The purpose of this descriptive correlative research was to study factors influencing to
research competency among public health nurses in the central region of Thailand. The
sample were 362 public health nurses working for primary care units, and have more
experience than 1 year. drawn from multi-stage random sampling. Data was collected by a set
of self-administered questionnaires, and check by three experts person was a validity of 0.67 to
1.00. This part consists of personal factors about knowledge on research with a reliability of
0.767, motivator factors with a reliability of 0.757, hygiene factors with a reliability of 0.877, and
research competency with a reliability of 0.872, were analyzed by descriptive statistics,
Pearson’s product moment correlation and stepwise multiple regression analysis.
The results showed that public health nurses rated their research competency at
moderate level with mean score of 54.94 ± 9.38. Motivating factors and hygiene factors were
positively related with research competency at p-value <0.05. The result from stepwise multiple
regression analysis revealed that knowledge about the research, research responsibility,
presenting research results experience, attention to research, and budgetary support altogether
could predict research competency among public health nurses 55.3 %
The study recommend using research results could be used for policy driven to
encourage research competency among public health nurses, especially, research knowledge
and budgeting support.
Keywords: Research competency/ Two factor theory of herzberg/ Public health nurses.

กันยายน – ธันวาคม 2559 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

3

บทนา
การวิ จั ย นั บ ว่ า เป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญต่อการพัฒนา โดยสามารถนาไปปรับ
ใช้ ใ นการด ารงชี วิ ต ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมื อ งและวั ฒ นธรรม เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงอย่างเป็ นพลวั ตของธรรมชาติ และ
อารยะธรรมของโลก ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
พยาบาลสาธารณสุ ขผู้ ที่ มี บทบาทส าคั ญในการ
ปฏิ บั ติ ง านกั บ คนและสั ง คมในทุ ก มิ ติ ท างด้ า น
สุขภาพ จึงควรปฏิบัติการทางการพยาบาลบนพื้น
ฐานความรู้ที่ใช้กระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ ผ่าน
กระบวนการสืบสวนอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ
(วิไลพรรณ สมบุญตนนท์, 2548) ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ นั่นคือการมีทักษะทางการวิจัย ซึ่ง
ควรมี ค วามสามารถในการใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
สามารถน าเสนอโครงการวิ จั ยได้ เหมาะสมกั บ
ประเด็นด้านจริยธรรม มีการติดตามวรรณกรรม
วิจัยที่ทันสมัย สามารถประเมินผลงาน วิจัยเพื่อ
นาไปปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและ
สามารถทาการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางการพยาบาล
จนเกิดเป็นการสร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลได้
(McMurray, 2001) แต่จากการรวบรวมงานวิจัย
ทางการพยาบาลของประเทศไทยของสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในช่วงปี 2546-2555
พบว่ามีจานวนงานวิจัยเฉลี่ย 91.8 เรื่องหรือไม่เกิน
ร้อยละ 10 ต่อปีทั้งนี้ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ดาเนินการ
โดยสถาบั นการศึ กษาในระดับอุดมศึ กษาคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 96 รองลงมาคื อองค์ กรหรื อหน่ วยงาน
ต่างๆ ร้อยละ 4 และไม่พบว่ามีผลงานวิจัยที่ผลิต
จากหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยไม่นับรวมการเข้าไป
มี ส่ ว นร่ ว มในการวิ จั ย ทั้ ง นี้ ยั ง ไม่ มี แ นวโน้ ม ว่ า
ผลผลิ ตงาน วิ จั ยจะมี จ านวนสู งขึ้ น (ส านั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ, 2556) นอกจากนี้
ประกาย จิโรจน์กุล และจุรีรัตน์ กิจสมพร (2551)
ได้ทาการทบทวนสถานการณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมสุขภาพในระบบบริการปฐมภูมิแต่ละ
ภูมิภาค โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ปี พ.ศ.2545-2550 และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้นาจานวนของงานวิจัยมาเทียบเป็นสัดส่วน
ต่อจานวนพยาบาลสาธารณสุขในแต่ละภูมิภาค
พบว่า ภาคกลางมีสัดส่วนที่ต่าสุดเท่ากับ 0.004
จึ งอาจะท้อนให้ เห็นว่าการทาวิ จั ยของพยาบาล
สาธารณสุขในภาคกลางอยู่ในระดับต่า สอดคล้อง
กับการศึกษาของอติญาณ์ ศรเกษตริน (2553) ที่
พบว่ า พยาบาลในหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ มี ก าร
ปฏิบัติงานตามบทบาทด้านวิชาการ การวิจั ยใน
พื้นที่และการนาเสนอผลงานวิชาการนวัตกรรมใน
ระดับต่า และการศึกษาของวิลาวรรณ อุปรโคตร
(2548) ยังพบว่า พยาบาลวิชาชีพในหน่วยปฐมภูมิ
ไม่ เคยปฏิ บั ติ สมรรถนะด้ านการวิ จั ยเบื้ องต้ นเลย
ด้ วยเหตุ นี้ ชี้ ให้ เห็ นว่ าพยาบาลในหน่ วยบริ การ
ปฐมภูมิยังพร่องต่อสมรรถนะด้านการวิจัย ซึ่งอาจ
ส่ ง ผลต่ อคุ ณ ภาพบริ การและไม่ ผ่ า นเกณฑ์ การ
ประเมินมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิได้
ดั ง นั้ น หากพยาบาลสาธารณสุ ข ได้
ดาเนินการทางานวิจัยจะทาให้เข้าใจปัญหาและ
ความต้องการของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ช่วยให้
มี ข้ อมู ลสุ ขภาพที่ ทั นสมั ยในการน าไปวางแผน
ปฏิบัติงาน ทาให้สามารถให้การรักษาขั้นต้น เยี่ยม
บ้าน ดาเนินโครงการเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา
และฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดการนา
ประชาชนเข้าสู่การเจ็บป่วย ลดอัตราการกลับซ้า
และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากที่ประชาชนดูแล
ตนเองได้ดีขึ้น นอกจากนนี้ยังช่วยตรวจสอบและ
ประเมิ นผลการท างานในชุ มชนได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
จากการทบทวนวรรณกรรมถึ ง ปั จ จั ย ที่
ส่ ง ผลต่ อ การท าวิ จั ยและการน าผลการวิ จั ยไป
ประยุกต์ใช้ ของพยาบาล พบว่าพยาบาลยังขาด
ความรู้และทักษะในระเบียบวิธีวิจัย ขาดความรู้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ขาดประสบการณ์การทาวิจัย
มี เ จตคติ ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ การวิ จั ย ขาดแรงจู ง ใจ ขาด
นโยบายการวิจั ยที่ชั ดเจน บรรยากาศในการทา
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วิจัยไม่ดี ไม่มีคณะบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่มี
ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการทาวิจัย (เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์, 2548) รู้สึกว่าตนเองไม่มีอานาจพอที่จะ
น าผลจากการวิ จั ย มาเปลี่ ย นแปลงวิ ธี การดู แ ล
ผู้ ป่ วย ขาดการส่ งเสริ มการวิ จั ยในองค์ กร การ
เผยแพร่ผลงานวิจัยมีน้อย หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ไม่ได้รับวารสารที่เผยแพร่ผลงาน วิจัย ขาดแหล่ง
ประโยชน์ที่เข้าถึงข้อมูลงานวิจัย ผลงานวิจัยส่วน
ใหญ่ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษเข้ า ใจยาก ขาดโอกาส
แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ที่มีความรู้ในการวิจัยมี
คิ ด ว่ า การวิ จั ย เป็ น เรื่ อ งที่ ยุ่ ง ยาก ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครียด ไม่มีเวลาทาวิจัย ขาดขวัญกาลังใจ
และต้องใช้เงินส่วนตัวทาวิจัย Institute de Salud
Carlos III. (2005) ได้ชี้ให้เห็นว่า การมีงบประมาณ
และนโยบายในการทาวิจัย มีที่ปรึกษาและทีมใน
การท าวิ จั ยเป็ นปั จ จั ยที่ สั มพั นธ์ ต่ อการผลิ ตผล
งานวิจัย
จากงานวิ จั ยที่ ผ่ านมาพบว่ าส่ วนใหญ่ ใช้
ทฤษฎีแรงจูงใจมาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาการ
ปฏิบัติการวิจัยของพยาบาลหรือการนาผลการวิจัย
ไปใช้ ซึ่งจะแยกการศึกษาระหว่างการปฏิบัติการ
วิจัยกับการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ออกจาก
กั น ผู้ วิ จั ยเห็ นถึ งความส าคั ญในการศึ กษานี้ จึ ง
ทาการศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
ด้ านการวิ จั ยทั้ งการปฏิ บั ติ การวิ จั ยและการน า
ผลการวิ จั ยไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติ งานของ
พยาบาลสาธารณสุข โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีสอง
ปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg et al.,1959) ที่
มีแนวคิดว่าหากบุคคลมีแรงจูงใจสูงจะมีโอกาสที่
จะปฏิบัติหรือแสดงออกถึงสมรรถนะความสามารถ
ของตนได้มากนั้น ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือปัจจัยจูงใจ
(Motivator Factors) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างความ
พึงพอใจในการทางาน และปัจจัยค้าจุน (Hygiene
Factors) ที่เป็นปัจจัยป้องกันการเกิดความไม่พึง
พอใจในการทางาน
โดยผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ค าดว่ า จะ
สามารถนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุง
สมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาล ที่ก่อให้เกิด
การพั ฒนาตนเองและเกิ ดการสร้ างเอกสิ ทธิ์ ต่ อ
วิชาชีพพยาบาลให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะด้ า นการวิ จั ย ของ
พยาบาลสาธารณสุขในเขตภาคกลาง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย
ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย จู ง ใจและปั จ จั ย ค้ าจุ น กั บ
สมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุข
ในเขตภาคกลาง
3. เพื่ อ ศึ ก ษาตั ว แปรที่ ร่ ว มกั น พยากรณ์
สมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุข
ในเขตภาคกลาง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีสองปัจจัย
(Two factors theory) ของเฮอร์ซเบิร์ก
(Herzberg et al., 1959) โดยนาปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้าจุนมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีต่อ
สมรรถนะด้านการวิจั ย นั่นคื อปัจจั ยส่วนบุคคล
ได้แก่ อายุการทางาน ภาระงาน ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการทาวิจัย ประสบการณ์ในการ
นาเสนอผลงานวิจัย ความสนใจที่จะทางานวิจัย
การได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยใน 1 ปีที่
ผ่านมา และความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ปัจจัยจูงใจ
ได้แก่ ความส าเร็ จในการท าวิ จั ย การได้ รับการ
ยอมรับในการทาวิจัย โอกาสก้าวหน้าในการงาน
จากการทางานวิจัย ความรับผิดชอบและทัศนคติ
ต่อการวิจัย ปัจจัยค้าจุน ได้แก่ นโยบายและการ
บริหารองค์กร การสนับสนุนของผู้บังคับ บัญชา
สภาพแวดล้อมในการทางาน และงบประมาณที่
สนับสนุนการทาวิจัยและค่าตอบแทนจากการทา
วิจัย

กันยายน – ธันวาคม 2559 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงหาความ
สัมพันธ์ (Correlative study) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการส่งแบบ สอบถามทางไปรษณีย์ ในระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน 2558 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ประชากร คือ พยาบาลสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการปฐมภูมิเขตภาคกลาง กลุ่มตัวอย่าง
คื อ พยาบาลสาธารณสุ ขที่ ปฏิ บั ติ ง านในหน่ วย
บริการปฐมภูมิอย่างน้อย 1 ปี ไม่อยู่ในระหว่างการ
ลาหรือไปราชการ และให้ความร่วมมือในการวิจัย
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการประมาณ
ขนาดตัวอย่างเมื่อทราบจานวนประชากร (Daniel,
2009) จานวน 306 คน และทาการเพิ่มจานวน
กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยไม่สามารถติดต่อโดยตรงอีก
ร้อยละ 30 เพื่อป้องกันสูญหายหรือไม่ครบถ้วนของ
ข้ อมู ลรวมทั้ งหมด 447 คน จากการสุ่ มตั วอย่ าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
โดยแบ่งตามเขตการตรวจราชการ 5 เขต แล้วสุ่ม
เลือกจังหวัดแต่ละเขตแล้วจึงแบ่งกลุ่มตัวอย่างตาม
สัดส่วนขอทั้ง 5 เขต 5: 3: 5: 6: 4 ตามลาดับ และ
สุ่มตัวอย่างด้วยระบบด้วยคอมพิวเตอร์จากบัญชี
รายชื่อจนได้รายชื่อครบ 447 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
คาถามส่วนบุคคล ได้แก่ อายุการทางาน ภาระงาน
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางานวิจัย
ประสบการณ์ในการนาเสนองานวิจัย ความสนใจที่
จะท างานวิ จั ย และการได้ รั บ ความรู้ เ พิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับการวิจัยใน 1 ปีที่ผ่านมา โดยมีลักษณะ
ค าถามแบบปลายปิด และแบบสอบถามความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยซึ่งเป็นข้อคาถามประเมินการรับรู้
และความคิ ดเห็ นต่อความรู้ ที่ตนเองมี มี เนื้ อหา
ครอบคลุมถึงความสาคั ญ นโยบายเกี่ยวกับการ
วิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย และการใช้ประโยชน์จาก
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งานวิ จั ย ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 14 ข้อ
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะด้าน
การวิจัย เป็นข้อคาถามประเมินการรับรู้และความ
คิดเห็นต่อปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการดาเนินงานวิจัย
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของ
Herzberg (Herzberg et al., 1959) เป็นแบบ
มาตรประมาณค่ า 5 ระดั บจ านวน 50 ข้ อ
ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ 30 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน
ได้แก่ ความสาเร็จในงานวิจัย 5 ข้อ การได้รับการ
ยอมรับในการทาวิจัย 5 ข้อ โอกาสก้าวหน้าในการ
งานจากการทาวิจัย 5 ข้อและทัศนคติต่อการวิจัย
10 ข้อ และปัจจัยค้าจุน 20 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ นโยบายและการบริหารองค์กร 5 ข้อ ความ
สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 5 ข้อ สภาพแวดล้อมใน
การทางาน 5 ข้อและงบประมาณที่สนับสนุนการ
ทาวิจัยและค่าตอบแทนจากการทาวิจัย 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามสมรรถนะด้ า น
การวิจัย เป็นข้อคาถามประเมินการรับรู้และความ
คิ ด เห็ น ต่ อ สมรรถนะด้ า นการวิ จั ย ของตนเอง
แบ่งเป็น 3 ด้านคือ ความสามารถในการทาวิจัย
ความสามารถในการมี ส่ วนร่ วมในการวิ จั ยและ
ความสามารถในการประยุ กต์ ใช้ ผลงานวิ จั ย ที่
ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้ นจากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ก ารประเมิ น แบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับจานวน 20 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามทั้ ง 3 ส่ ว น ไป
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านการปฏิบัติการพยาบาล, ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การวิจัยทางการพยาบาลและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารทางการพยาบาล รวมจานวน 3 ท่าน มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 แล้วนามา
ปรับปรุงแก้ไขทดลองใช้กับพยาบาลสาธารณสุขที่
มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
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วิเคราะห์หาความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
ซึ่ ง ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า ความเที่ ย งส่ ว นที่ 1
แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ในข้อคาถามด้าน
ความรู้ เกี่ ยวกั บการวิ จั ยเท่ ากั บ 0.767 ส่ วนที่ 2
แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะด้านการ
วิจัยในส่วนของปัจจัยจูงใจเท่ากับ 0.757 ส่วนของ
ปั จ จั ยค้ า จุ น เ ท่ า กั บ 0.877 แ ล ะ ส่ ว น ที่ 3
แบบสอบถามสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาล
สาธารณสุขได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.872
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์เลขที่ MUPH2014/198 จากคณะกรรมการ
พิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ คณะ
สาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จึ ง
ด าเนิ นการส่ ง แบบสอบถามพร้ อมด้ วยเอกสาร
ชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย หนังสือยินยอมตนให้ทา
การวิจัยและซองเอกสารเปล่าจ่าหน้าถึงผู้วิจัยติด
อากรแสตมป์ เรี ยบร้ อยจ านวน 2 ซอง ถึ ง กลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง 447 ชุ ด โดยในเอกสารจะชี้ แ จง
รายละเอี ย ด ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลและส่งกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์
โดยซองเอกสารจ่ าหน้าซองถึงผู้วิจัย ซองที่หนึ่ง
แนบหนังสือยินยอมตนให้ทาการวิจัยและซองที่ 2
แนบแบบสอบถามที่ตอบข้อคาถามเรียบร้อยเพื่อ
ป้องกันการเชื่อมโยงข้อมูลการตอบแบบสอบถาม
ของผู้เข้าร่วมการวิจัย หากได้รับการตอบกลับไม่
ครบตามเกณฑ์ ผู้วิจัยจะทาการส่งแบบสอบถามซ้า
เป็นครั้งที่ 2 ทั้งหมดและระบุข้อความขอโทษหาก
ผู้รับตอบกลับมาแล้วด้วย จนได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนจนครบ แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ยครั้ ง นี้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป โดยใช้ ส ถิ ติ
พรรณนาเพื่ อแจกแจงความถี่ ค่ าเฉลี่ ย ร้ อยละ
และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson's
product moment correlation coefficient)
เพื่ อหาความสั มพั นธ์ ระหว่ างปั จจั ยส่ วนบุ คคล
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนต่อสมรรถนะด้านการ
วิจัยของพยาบาลสาธารณสุข และใช้สถิติวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis) หาปัจจัยพยากรณ์
สมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุข
โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่นทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามที่ ได้ รั บการตอบ
กลับทั้งหมด 369 ฉบับ ตรวจสอบมีความสมบูรณ์
ทั้งหมด 362 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80.89 ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พยาบาลสาธารณสุขในเขต
ภาคกลางส่วนใหญ่มีอายุการทางานเฉลี่ย 15.25 ปี
ภาระงานมีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบต่อจานวน
พยาบาลในหน่ ว ยบริ ก ารเฉลี่ ย 3,648 คนต่ อ
พยาบาล 1 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาประกาศนียบัตร
การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฯ ร้อยละ 63.46
มากกว่าครึ่ งไม่ มีประสบการณ์ ในการทาวิ จั ยถึ ง
ร้อยละ 61.6 ซึ่งคนที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ส่วนใหญ่เป็นผู้ร่วมทาวิจัยร้อยละ 86.33 และร้อยละ
91.16 ไม่เคยมีประสบการณ์การนา เสนองานวิจัย
โดยคนที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่เป็นการนาเสนอ
บนเวทีในการประชุ มทางวิ ชาการ ร้อยละ 37.5
นอกจากนี้ ร้ อยละ 79.01 ไม่ สนใจที่ จะท าวิ จั ย
เนื่องจากไม่มีเวลามี ภาระงานมาก ร้อยละ 52.53
ขาดความรู้และประสบการณ์ อีก ร้อยละ 30.51
ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
วิจัยใน 1 ปีที่ผ่านมาร้อยละ 86.19 และประเมิน
ว่ าตนเองมี ความรู้ เกี่ ยวกั บการวิ จั ยอยู่ ในระดั บ
กลางร้อยละ 85.36
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ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ ในการท าวิ จั ย ประสบการณ์ การ
นาเสนอผลงานวิจัย ความสนใจที่จะทาวิจัย การ
ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยใน 1 ปีที่ผ่าน
มาและความรู้ เกี่ ยวกั บการวิ จั ยมี ค วามสั มพั นธ์
ทางบวกกั บ สมรรถนะการวิ จั ย ของพยาบาล
สาธารณสุขในเขตภาคกลางอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(r)
เท่ากับ 0.197, 0.174, 0.336, 0.124, 0.108 และ
0.694 ตามลาดับ ส่วนอายุการทางานและภาระ
งานไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะด้านการวิจัย
ของพยาบาลสาธารณสุขในเขตภาคกลางที่ระดับ
0.05
ปัจจั ยจู งใจ ได้แก่ ความสาเร็จในการทา
วิจั ย การได้ รับการยอมรั บในการทาวิ จั ย ความ
ก้าวหน้าในงานจากการวิจัย ความรับผิดชอบและ
ด้านทัศนคติต่อการวิจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สมรรถนะการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.366, 0.305, 0.493 และ
ปั จ จั ย ค้ าจุ น ได้ แ ก่ นโยบายและการ
บริหารองค์ กร การสนับสนุนของผู้บังคั บบัญชา
สภาพแวดล้อมในการทางาน และงบประมาณที่
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สนับสนุนการทาวิจัยและค่า ตอบแทนจากการทา
วิจัยมีความสัมพันธ์ทางบวก กับสมรรถนะด้านการ
วิจั ย ของพยาบาลสาธารณสุข ในเขตภาคกลาง
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.372, 0.324,
0.442 และ 0.356 ตามลาดับ
สมรรถนะด้ า นการวิ จั ย ของพยาบาล
สาธารณสุ ข ในเขตภาคกลาง โดยรวมอยู่ ใ น
ระดับกลาง x = 54.94, SD= 9.38 โดย ด้าน
ความสามารถในการประยุ กต์ ใช้ ผลงานวิ จั ย มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านความสามารถ
ในการมีส่วนร่วมการทาวิจัยและด้านความสามารถ
ในการทาวิจัย
เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
พบว่าความรู้ เกี่ยวกั บการวิ จั ย ความรับผิดชอบ
ประสบการณ์ ในการน าเสนอผลงานวิ จั ย ความ
สนใจที่จะทางานวิจัยและงบประมาณที่สนับสนุน
การท าวิ จั ย และค่ า ตอบแทนจากการท าวิ จั ย
สามารถร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะด้านการวิจัย
ของพยาบาลสาธารณสุขในเขตภาคกลางได้ ร้อยละ
55.3

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหว่างปัจจัยที่มีความสามารถในการทานายสมรรถนะ
ด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขในเขตภาคกลางด้วยวิธี Stepwise (แบบลาดับขั้น)
ตัวแปร
R2b
beta
t
p-value
Change
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
0.482
0.651 0.541 12.524 <0.001
ความรับผิดชอบ
0.516
0.239 0.197 4.702 <0.001
ประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานวิจัย
0.532
0.301 0.156 3.951 <0.001
ความสนใจที่จะทางานวิจัย
0.541
-0.164 -0.122 -3.157
0.002
งบประมาณที่สนับสนุนการทาวิจัยและ
ค่าตอบแทนจากการทาวิจัย
0.553
0.123
.123
3.139
0.002
2
Constant = -0.052, R = 0.553, F = 88.208
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย ในพยาบาลสาธารณสุ ข กลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับของสมรรถนะด้าน
การวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับกลาง (x=54.94, SD
= 9.38) โดยมีความสามารถในการทาวิจัยเฉลี่ยที่
(x=42.95, SD =7.29) จัดอยู่ในระดับกลางระดับ
กลาง สอดคล้ องกั บการศึ กษาของมุ กดา นาผล
(2553) ที่พบว่าทักษะด้านการวิจัยของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อยู่ ในระดั บปานกลางและการศึ กษาของวิ ริ ย า
วิรานันท์ (2556) ที่พบว่าทักษะเกี่ยวกับการทา
วิจัยพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจ
ราชการสาธารณสุขที่ 17 อยู่ในระดับปานกลาง
เช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าความสามารถที่ปฏิบัติได้
อย่างคล่องแคล่วนั้นเกิดมาจากพื้นฐานทางความรู้
และผ่านการฝึกปฏิบัติและพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
ความสามารถในการทาวิจัยนั้นเป็นสิ่งที่สั่งสมจาก
ความรู้ ยังรวมถึงการเคยผ่านการทาวิจัยที่สาเร็จ
มาก่อน (เทื้อน ทองแก้ว, 2552) แต่จากศึกษาครั้ง
นี้ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 61.60 ไม่ มีประสบการณ์ ใน
การทาวิจัยและไม่เคยได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การวิจัยใน 1 ปีที่ผ่านมาอีกร้อยละ 86.19 ซึ่งเหตุ
นี้ อาจส่ ง ผลให้ พยาบาลสาธารณสุ ขประเมิ นว่ า
ตนเองมีความสามารถในการทาวิจัยอยู่ในระดับ
กลางและยังพบว่าความสามารถที่ใช้สถิติในการ
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นมีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด
(x =1.96, SD =0.79) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของปรารถนา อเนกปัญญากุล (2556) ที่พบว่า
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานวิจัยน้อยที่สุด
ทั้งนี้การทางานวิจัยได้สาเร็จนั้นผู้วิจัยต้องมีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบวิธีการวิจัยตลอดจนทักษะ
ในการใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
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ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลและสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย
จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะที่ดีพอ
จึงอาจเป็นเรื่องยากสาหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ใน
งานวิจัยหรือมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อย (บุญใจ
ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) สาหรับความสามารถใน
การมีส่วนร่วมการทาวิจัยอยู่ในระดับกลาง (x =
5.92, SD =1.39) และพบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถ
เป็นผู้นาทีมงานวิจัยได้มีคะแนนเฉลี่ยในระดับต่า
(x = 2.44, SD =0.70) สอดคล้องกับการศึกษา
ของวิริยา วิรานันท์ (2556)ที่พบว่าพยาบาลสามารถ
เป็นผู้นาด้านงานวิจัยทางการพยาบาลได้มีคะแนน
เฉลี่ยต่าที่สุด ซึ่งอาจกล่ าวได้ว่าจากภาระงานที่
หนั ก ในแต่ ล ะงานที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบนั้ น ท าให้
พยาบาลไม่มีเวลาทางานวิจั ยและขาดการได้รับ
ความรู้ เพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บการวิ จั ย อาจท าให้ เกิ ด
ความไม่มั่นใจที่จะเป็นผู้นาทีมวิจัยได้ ส่วนใหญ่ที่
ทาได้คือ การมีส่วนร่วม ให้ความช่วยเหลือในการ
ทาวิจัย และสุดท้ายความสามารถในการประยุกต์
ใช้ผลงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับกลาง
(x =6.10, SD =1.31) โดยมีการนาผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบั ติการพยาบาล มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด (x =3.36, SD = 0.75) แต่ไม่สามารถ
การดาเนินการวิจั ยตามระเบีย บวิธีวิจั ยได้อย่าง
ถูกต้องซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด (x =2.74, SD =
0.69) อาจกล่าวได้ว่าพยาบาลสาธารณสุขยังมี
ความคิดเห็นที่ดีที่จะนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน แต่ยังขาดความ
มั่นใจต่อการดาเนินงานตามระเบียบวิธีวิจั ย ซึ่ ง
อาจส่ งผลให้เกิดความผิดพลาดหากมี การน าไป
ประยุกต์ใช้จริง
2. ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้าจุน มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะด้านการ
วิจัยของพยาบาลสาธารณสุขในเขตภาคกลางดังนี้
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อายุ ก ารท างาน ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
สมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุ ข
สอดคล้ องกั บการศึ กษาของพั ชรา เปรมปราณี
(2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
งานประจาสู่งานวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ จึงกล่าว
ได้ว่าจานวนปีในการทางานไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าคน
ที่ทางานนานกว่าจะมีความสามารถในการวิจัยสูง
ตามด้ วย เนื่ องจากการวิ จั ยเกิ ดจากการเรี ยนรู้
ความพยายามและลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นแม้จะมี
อายุมากขึ้น สาเร็จการศึ กษาและปฏิบัติ งานมา
นาน แต่ไม่ลงมือปฏิบัติจึงพร่องต่อสมรรถนะด้าน
การวิจัยได้
ภาระงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ
ด้ า นการวิ จั ย ของพยาบาลสาธารณสุ ข ซึ่ ง ไม่
สอดคล้ อ งการศึ ก ษาของ บุ ญ ยาพร ฉิ ม พลอย
(2554) ที่พบว่าภาระงานและงานที่ต้องรับผิดชอบ
ที่มีมากนั้นทาให้ไม่สามารถทางานวิจัยได้ จึงกล่าว
ได้ ว่ า หากพยาบาลสาธารณสุ ข มี ค วามสนใจใน
งานวิจั ยแล้ว จะทาให้เกิดความกระตือรือร้นใน
การทางานวิจัยเพื่อค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ตามที่
ตนเองสนใจ ส่งผลให้เกิดสมรรถนะด้านการวิจัย
เพิ่มขึ้น (นิภา ศรีไพโรจน์, 2556) จนสามารถดาเนิน
การควบคู่ไปพร้อมกับการทางานได้
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุข
ในเขตภาคกลาง (r= 0.197, p-value < 0.001) สอดคล้องกับการศึกษาของมุกดา นาผล (2553) ที่
พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สมรรถนะด้านการวิจัยตามการรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพ (r= 0.485, p-value <0.001) ซึ่งอธิบาย
ได้ว่าเมื่อผู้วิจัยได้รับการศึ กษาระดับปริญญาตรี
จนถึงระดับปริญญาเอก นั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ศาสตร์ทางการพยาบาลและระเบียบวิธีวิจัยที่มาก
ขึ้ น สามารถเข้ า ใจปั ญ หา คิ ด วิ เ คราะห์ อย่ า งมี
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เหตุผล และเข้าใจในการทาวิจัย เกิดทักษะด้าน
วิจัยมากขึ้น (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) จนมี
ความ สามารถและมั่นใจในการทาวิจัย
ประสบการณ์ ใ นการท าวิ จั ย มี ค วาม
สั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ สมรรถนะด้ า นการวิ จั ย
พยาบาลสาธารณสุขในเขตภาคกลาง (r= 0.174,
p-value<0.001) สอดคล้องกับการศึกษาของมุกดา
นาผล (2553) ที่พบว่าประสบการณ์ด้านการวิจัย
มี ค วามสั มพั นธ์ ทางบวกในระดั บปานกลางกั บ
สมรรถนะด้ า นการวิ จั ย กล่ าวได้ ว่ าผู้ ที่ เคยผ่ าน
ประสบการณ์จะมองปัญหา ทาความเข้าใจเรียนรู้
ปัญหาต่างๆ ได้ถูกต้อง การสังเคราะห์องค์ความรู้
ที่ ได้ อย่ างเป็ นระบบและชั ดเจนขึ้ น น าไปสู่ การ
แก้ ปั ญ หาที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงหน่ ว ยงานให้ ดี ขึ้ น
(ประณีต ส่งวัฒนา, 2552) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ ป ฏิ บั ติ โ ดยตรงจะช่ ว ยพั ฒ นาตนเองและเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กร
ประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานวิจัย มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะด้านการวิจัย
ของพยาบาลสาธารณสุ ข ในเขตภาคกลาง (r=
0.336, p-value<0.001) สอดคล้องกับการศึกษา
ของมุกดา นาผล (2553) ที่พบว่าการนาเสนอ
ผลงาน วิจัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะ
ด้ า นการวิ จั ย จึ ง กล่ า วได้ ว่ า การน าเสนอและ
แสดงผลงานวิ จั ยไม่ เพี ยงแต่ จะให้ ผู้ น าเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารในที่
ชุ ม ชนเท่ า นั้ น แต่ ยั ง ได้ รั บ ความรู้ ใ หม่ ๆ มี แ ลก
เปลี่ยนเรียนรู้ คาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยให้
งานวิจัยมีความก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ทาให้
เกิดการพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยหรือเกิด
แนวคิ ดที่ จ ะน าผลงานวิ จั ย ไปประยุ ก ต์ ใ ช้
เสริมสร้างความมั่นใจที่จะทางานวิจัย
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ความสนใจที่จะทางานวิจัย มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาล
สาธารณสุขในเขตภาคกลาง (r= 0.124, p-value
= 0.018) สอดคล้องกับแนวคิดของ McCormick
& Ligen (1985) ที่กล่าวว่าความสนใจเป็นปัจจัย
ด้านบุคคลซึ่งอยู่ในภายในที่ผลักดันให้แต่ละบุคคล
แสดงความสามารถออกมา ความชอบค้นคว้า ช่าง
สังเกต กระตือรือร้นที่จะทางานวิจัยเพื่อหาความรู้
ใหม่ ๆ ที่ ตนเองสนใจ จึ งกล่ าวได้ ว่ าความสนใจ
หรื อความต้ องการท างานที่ ตนเองสนใจถื อเป็ น
คุณลักษณะของบุคคลที่จะก่อให้เกิดความสาเร็จ
ในงานมากกว่าบุคคลที่ไม่สนใจ
การได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัย
ใน 1 ปี ที่ ผ่ า นมา มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
สมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุข ใน
เขตภาคกลาง (r= 0.108, p-value<0.04) สอดคล้อง
กับการศึกษาของมุกดา นาผล (2553) ที่พบว่าการ
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับสมรรถนะด้านการ
วิ จั ย กล่ า วได้ ว่ า ผู้ ที่ ท างานวิ จั ย เมื่ อ มี ค วามรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย แล้วควรได้รับ
การฟื้ นฟู และฝึ กฝนอย่ างสม่ าเสมอเพื่ อให้ เ กิ ด
ความมั่ น ใจและสามารถพั ฒ นางาน หากมี
ความคุ้นเคยจะทาให้คิดว่างานวิจัยไม่ยาก ทาให้
เกิดการทางานวิจัยขึ้น
ด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ การวิ จั ย มี ค วาม
สั มพั นธ์ ทางบวกกั บสมรรถนะด้ านการวิ จั ยของ
พยาบาลสาธารณสุ ขในเขตภาคกลาง (r=0.694,
p-value<0.001) สอดคล้องกับการศึกษาของมุกดา
นาผล (2553) ที่พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีการรับรู้
ด้านความรู้เกี่ยว กับการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง
กล่าวคือพยาบาลส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับการ
วิ จั ย จากการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ
เทียบเท่าปริญญาตรีซึ่งจะเน้นความรู้ พื้นฐาน ซึ่ง
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ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเป็นปัจจัยสาคัญในการทา
การวิจัยซึ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะจบการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิ บั ติ ห ลั ก สู ต รก็ ไ ม่ ไ ด้ เ น้ น ในเรื่ อ งของการ
ดาเนินการวิจัยดังนั้นความรู้ที่มี่เกี่ยวกับการวิจัยจึง
เป็นความรู้พื้นฐานที่ได้รับมาในระดับปริญญาตรี
เท่านั้น
ปัจจัยจูงใจทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุข
ในเขตภาคกลาง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านและ
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ข องเฮอร์ ซ เบิ ร์ ก
(Herzberg et al., 1959) อภิปรายดังนี้
ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จในการทาวิจัย
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะด้านการวิจัย
ของพยาบาลสาธารณสุ ข ในเขตภาคกลาง (r=
0.366, p-value<0.001) สอดคล้องกับการศึกษา
ของดาราพร รักหน้าที่ (2548) ที่พบว่าปัจจัยด้าน
ความส าเร็ จ ในงานมี อิ ทธิ พลต่ อสมรรถนะของ
พยาบาล ซึ่งนับว่าเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล และหากพยาบาลสาธารณสุขเคยทา
วิจัยได้สาเร็จแล้วนั้นจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่า
ตนเองสามารถทาวิจัยได้ เป็นข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด(x =4.06, SD =0.71) และหากเคยประสบ
ความสาเร็จในการนาผลการวิจั ยมาประยุกต์ใน
การปฏิบัติงานสักครั้งแล้วก็จะรู้สึกมั่นใจในการ
ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในครั้งต่อไป (x =3.67, SD
=0.67) สอดคล้องกับการศึกษาของ ปรารถนา อเนก
ปัญญากุล (2557) ที่พบว่าความสาเร็จของงานวิจัย
ในครั้ ง ก่ อ นเป็ น แรงผลั ก ดั น ในการท าวิ จั ย ใน
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จึงกล่าวได้ว่าบุคคลที่
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เอาใจใส่ต่อการทาวิจัยตามที่
ตั้งเป้าหมายของตนเอง จนนาไปสู่ความสาเร็จใน
งานได้
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ปั จจั ยจู งใจด้ านการได้ รั บการยอมรั บใน
การทาวิจัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะ
ด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขในเขตภาค
กลาง (r= 0.347, p-value <0.001) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Chan (2009) ที่พบว่า พยาบาลคิด
ว่าตนเองไม่มีอานาจเพียงพอที่จะนาผลงานมาปรับ
ใช้หรือเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงถึง
การขาดการยอมรับจากผู้อื่น และความคาดหวังที่
จะได้ รั บ การยอมรั บ การเห็ น คุ ณ ค่ า หรื อ ให้
ความสาคัญจากผู้อื่นต่อตนเอง จึงพร้อมที่จ ะทา
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้น และหากได้รับการยอมรับว่า
ตนเองมีความสามารถที่สูงกว่าผู้อื่นเช่นการได้รับ
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาได้นั้นจะยิ่งส่งเสริมความรู้สึก
ว่ามีคุณค่าเพียงพอที่จะกระตุ้นให้ทาวิจัยเพิ่มขึ้น
ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในงานจาก
การทาวิจัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะ
ด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขในเขตภาค
กลาง (r= 0.305, p-value <0.001) พบว่า หากมี
ความสามารถด้านการวิจัยจะช่วยทาให้มีโอกาส
โยกย้ายสายงานที่ดีกว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x =3.06,
SD =0.77) รองลงมาคือจะมีโอกาสในการเข้ารับ
การอบรม การประชุมวิชาการสูงกว่าผู้อื่น (x =
2.84, SD = 0.63) อธิบายได้ว่าการทางานวิจัย
หรือพัฒนาคุณภาพงานจากการวิจัยส่งผลให้เกิด
ความ ก้ า วหน้ า ในชี วิ ตการท างานที่ ทุ กคนล้ วน
ต้องการ การเพิ่มโอกาสในงานต่างๆ หรือการเลื่อน
ตาแหน่งหน้ าที่ที่ดี สอดคล้องกับการศึ กษาของ
ปรารถนา อเนกปัญญากุล (2557) ที่พบว่าความ
ก้าวหน้าในงานจากการทาวิจัยอยู่ในระดับต่า และ
เสนอน าผลงานวิ จั ย มาใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการ
พิจารณาความดีความชอบได้
ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ มีความ
สัมพั นธ์ ทางบวกกั บสมรรถนะด้ านการวิ จั ยของ
พยาบาลสาธารณสุขในเขตภาคกลาง (r= 0.493,
p-value<0.001) กล่าวคือหากได้ รับมอบหมาย
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งานให้ดาเนินการใดๆ แล้วนั้นผู้ที่ถูกมอบหมาย
งานจะด าเนิ นงานตามหน้ าที่ ที่ รั บผิ ดชอบอย่ าง
เต็ ม ที่ จ นส าเร็ จ ตามเวลา ดั ง ข้ อ ค าถามเมื่ อ
หน่วยงานได้มอบหมายให้ท่านทางานวิจั ย ท่าน
ทุ่ ม เทให้ ก ารท าวิ จั ย อย่ า งเต็ ม ที่ จึ ง เป็ น ข้ อ ที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = 3.96, SD =0.79) สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ช่อลดา วิชัยพานิชย์(2554) ที่
พบว่าลักษณะงานที่รับผิดชอบมีผลต่อการทางาน
วิจัยและหากได้รับมอบหมายแล้วนั้นจะดาเนินงาน
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่จนสาเร็จ จึ ง
กล่ า วได้ ว่ า หากพยาบาลสาธารณสุ ข ได้ รั บ
มอบหมายให้ ท างานวิ จั ยก็ จะสามารถปฏิ บั ติ ให้
สาเร็จตามเวลาจนเกิดผลงานที่ดีและมีคุณภาพ
ปัจจัยจูงใจด้านทัศนคติต่อการทาวิจัย มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะด้านการวิจัย
ของพยาบาลสาธารณสุ ข ในเขตภาคกลาง (r=
0.694, p-value<0.001) สอดคล้องกับการศึกษา
ของทิพย์วัลย์ ศรีพรม (2554) พบว่าทัศนคติต่อ
การท าวิ จั ยเป็ นลั กษณะส่ วนบุ ค คลที่ มี อิ ทธิ พ ล
ทางอ้อมสูงสุดในโมเดลต่อตัวแปรแรงจูงใจในการทา
วิจัย และการศึกษาของ ปรารถนา อเนกปัญญากุล
(2557) ที่พบว่าทัศนคติต่อการวิจัยของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีทั้งที่มองว่าคนที่
ทางานวิ จัยเป็นคนหาความทุกข์ใส่ตัวและทาให้
ประสิ ทธิ ภาพงานอื่ นลดลง และส่ วนใหญ่ จะน า
ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ไปปรั บ ใช้ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้
พยาบาลสาธารณสุ ข ยั ง เชื่ อว่ า ผลงานวิ จั ย เป็ น
ประโยชน์ ในการพั ฒนาตนเอง พั ฒนางานและ
พัฒนาวิชาชีพจึงมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (x =4.02,
SD= 0.62) จึงกล่าวได้ว่าพยาบาลสาธารณสุขยังมี
ทัศนคติที่ดีต่อการทาวิจัย เห็นว่าการทาวิจัยเป็น
สิ่งที่มีประโยชน์ ซึ่งจะทาให้เกิดเป็นแรงจูงใจที่จะ
ทาและผลิตงานวิจัยได้
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ปั จจั ยค าจุ น มี ความสั มพั นธ์ ทางบวกกั บ
สมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขใน
เขตภาคกลางซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของเฮอร์ ซ เบิ ร์ ก
(Herzberg et al., 1959) อภิปรายดังนี้
ปัจจัยคาจุนด้านนโยบายและการบริหาร
องค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะด้าน
การวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขในเขตภาคกลาง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 (r= 0.372,
p-value<0.001) สอดคล้องกับการศึกษาของฐิติพร
จิตตวัฒนะ, สุรัตน์ ไชยชมภูและสุรัตน์ ไชยชมภู
(2556) ที่ศึกษาสภาพการบริหารงานด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่พบว่า แม้มีการกาหนด
นโยบายการวิจัย อยู่ในระดับมากแต่นโยบายและ
แผนการวิจัยยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องพัฒนา
และปรับปรุ ง โดยมี การติดตามและประเมิน ผล
ความส าเร็ จ ของแผนอย่ า งจริ ง จั ง กล่ า วได้ ว่ า
หน่วยงานที่มีโครงสร้างนโยบายที่ดีในงานด้านการ
วิจัย จะส่งผลให้มีการทาวิจัยและมีสมรรถนะการ
วิจัยเพิ่มขึ้น
ปั จ จั ย ค าจุ น ด้ า นการสนั บ สนุ น ของ
ผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะ
ด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขในเขตภาค
กลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=
0.324, p-value<0.001) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ มุกดา นาผล (2553) พบว่าการสนับสนุนจาก
ผู้ บริ หาร มี ความสั มพั น ธ์ ทางบวกกั บสมรรถนะ
ด้ านการวิ จั ย อธิ บายได้ ว่ า ผู้ บริ หารหรื อ
ผู้บังคับบัญชามีส่วนสาคัญที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้
เกิ ด ความตั้ ง ใจของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ ผ ลิ ต
งานวิ จั ย ทั้ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม ให้ น าผลการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการหรื อ การ
พัฒนาคุณภาพบริการ ดังนั้นผู้บริหารควรพิจารณา
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หากลยุ ท ธ์ ใ นการสนั บ สนุ น ให้ พ ยาบาลมี ก าร
เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อให้พยาบาลมีสมรรถนะ
ด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น
ปั จ จั ย ค าจุ น ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการ
ทางาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะด้าน
การวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขในเขตภาคกลาง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r= .442,
p-value<0.001) ซึ่งสภาพแวดล้อมและเครื่อง
อานวยความสะดวกในการทาวิจัย มีการจัดหาพี่
เลี้ยงให้คาปรึกษาด้านการวิจั ย หรือการจั ดสรร
เวลาให้ทางานที่เกี่ยวกับการวิจัยได้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของมุกดา นาผล (2553) ที่พบว่าการ
สนับสนุนด้านทรัพยากรมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดั บปานกลางกั บสมรรถนะด้ านการวิ จั ยและ
การศึ ก ษาของฐิ ติ พ ร ตั น ติ ศ รี ย านุ รั ก ษ์ (2548)
พบว่ า ปั จ จั ยด้ า นบรรยากาศการวิ จั ย ที่ มี ผลต่ อ
ความส าเร็ จในการท าวิ จั ยของบุ คลากรสถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ จึ งอาจ
กล่าวได้ว่าหากหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอมี
การสภาพแวดล้อมที่เอื้ อให้ พยาบาลปฏิ บั ติงาน
ด้ า นการวิ จั ย ได้ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส่ ง ผลให้ มี
สมรรถนะด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น
ปัจจัยค าจุ นด้านงบประมาณที่สนับสนุน
การท าวิ จั ย และค่ าตอบแทนจากการท าวิ จั ย มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะด้านการวิจัย
ของพยาบาลสาธารณสุขในเขตภาคกลางอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r= 0.356, p-value
<0.001) กล่าวได้ว่า หากได้รับเงินงบประมาณ
หรือค่าตอบแทนจากการทางานวิจัยที่เหมาะสม
และเพียงพอจะทาให้การทาวิจัยเป็นไปด้วยความ
สะดวกและราบรื่น สอดคล้องกับการศึกษาของ
ปรารถนา อเนกปัญญากุล (2557) ที่พบว่าหน่วยงาน
มี ส่ ว นจั ด หาเงิ น ทุ น อุ ด หนุ น การท าวิ จั ย จาก
ภายนอกและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
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เผยแพร่อยู่ในระดับต่าจึงส่งผลต่อการทาวิจัยใน
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จึ ง กล่ า วได้ ว่ าหากงบประมาณที่ สนั บสนุ นหรื อ
ค่าตอบแทนจากการทาวิจัย ไม่เพียงพอจะส่งผลให้
พยาบาลขาดกาลังใจ ไม่สามารถที่จะทาการวิจัยได้
3. การคัดเลือกตัวแปรปัจจัยที่ร่วมพยากรณ์
สมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขใน
เขตภาคกลาง ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) จากตัวแปรอิสระ
17 ตัวที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับสมรรถนะด้าน
การวิจัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พบว่ามี 5 ตัวแปรที่ความสามารถทานายสมรรถนะ
ด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุข ได้แก่ ตัว
แปรตัวที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้าน
การวิ จั ยมากที่ สุ ด 0.541 กล่ าวคื อพยาบาลที่ มี
ความรู้ ยิ่งมีความรู้สูงก็จะมีสมรรถนะด้านการวิจัย
ที่สูง ดังการศึกษาของศุภจรีย์ เมืองสุริยา (2549)
ที่พบว่าความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเป็นปัจจัยสาคัญ
หากต้องเกี่ยวข้องกับการวิจัยผู้นั้นจะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยนอกจากนี้ยังต้องมีความรู้
ในศาสตร์ที่จะทาวิจัยเป็นอย่างดีด้วย ตัวแปรที่ 2
ปัจจั ยจู งใจด้านความรั บผิ ดชอบเป็ นตั วแปรที่ มี
อิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยรองลงมาเท่ากับ.
197 ซึ่งหากพยาบาลได้รับมอบหมายให้ดาเนินงาน
ใดแล้วนั้นทางานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบรวมถึง
งานวิจัย ดังที่ นพวรรณ รื่นแสง, เบญจมาศ เป็นบุญ
และ วรวรรณ สโมสรสุข (2555) พบว่าความคิด
เห็ นด้านลั กษณะงานวิ จั ยเป็ นงานที่ต้ องมีความ
รับผิดชอบสูงมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ตัวแปรที่ 3
ประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานวิจัยเป็นปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการวิจัย
ซึ่ งการน าเสนอผลงานวิ จั ยถื อเป็ นการเผยแพร่
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ผลงานวิ จั ย ของตนเอง เปิ ด โอกาสให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้มุมมองแนวคิดที่จะสร้าง
ผลงานต่อไป ตัวแปรที่ 4 ความสนใจที่จะทาวิจัย
เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้าน
การวิ จั ย การมี ค วามสนใจ กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะ
ท างานวิ จั ยจะท าให้ เกิ ดการค้ นคว้ า หรื อเข้ าไป
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้ ดังที่ McCormick & Ligen
(1985) ได้กล่าวว่าความสนใจเป็นปัจจัยส่วนบุคคล
ซึ่งอยู่ภายในที่ผลักดันให้บุคคลแสดงความสามารถ
ออกมา ตัวแปรที่ 5 ปัจจัยค้าจุนด้านการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อทาวิจัยและค่าตอบแทน
จากการท าวิ จั ย เป็ นตั วแปรสุ ดท้ ายที่ คั ดเข้ ามา
ท านายสมรรถนะด้ า นการวิ จั ย ของพยาบาล
สาธารณสุขเท่ากับ 0.123 การทาวิจัยที่จะดาเนิน
ไปด้วยความราบรื่นควรมีการเงินสนับสนุนหรือจัด
ให้มีทุนวิจัยและการให้ค่าตอบแทนจากการทาวิจัย
ที่เหมาะสม เกิดขวัญและกาลังใจที่จะช่วยให้มีการ
ทาวิจัยเพิ่มขึ้น
สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
ด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขในเขตภาค
กลาง คือ ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ความรับผิดชอบ
ประสบการณ์ ในการน าเสนอผลการวิ จั ย ความ
สนใจที่จะทางานวิจัย และงบประมาณที่สนับสนุน
การทาวิจัยและค่าตอบแทน โดยทั้ง 5 ตัวแปรนี้
สามารถร่วมกันพยากรณ์ สมรรถนะด้านการวิจัย
ของพยาบาลสาธารณสุขในเขตภาคกลางได้ร้อยละ
55.3 อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
แสดงว่ายังมีปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้าน
การวิ จั ยของพยาบาลสาธารณสุ ขที่ ไม่ ได้ น ามา
ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ อี ก ร้ อ ยละ 44.7 จึ ง ควรมี ก าร
ศึกษาวิจัยต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ บ ริ ห ารควรก าหนดแผนงานหรื อ จั ด
โครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการทางานวิจัย ซึ่ง
ต้องสนับสนุ นให้ พยาบาลสาธารณสุ ขได้รั บการ
ฟื้นฟูความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการวิจัย จัด
ให้เข้ารับการอบรมด้านการวิจัยอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง เพื่อให้พยาบาลสาธารณสุขเกิดความมั่นใจที่
จะทางานวิจัยและนาผลงานวิจัยไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น
2. ควรปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่องานวิจัยตั้งแต่ใน
ระดั บปริ ญญาตรี และฝึ กในท างานวิ จั ยหรื อน า
ผลการวิจัยใช้ในระหว่างการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
โดยมีอาจารย์หรือพี่เลี้ยงช่วยชี้แนะ ซึ่งเมื่อจบมา
ปฏิบัติงานจริงจะเกิดความตระหนักเห็นคุณค่า มี
ความคุ้ นชินจนเป็นหนึ่งในบทบาทของพยาบาล
ส่งผลให้มีความรู้สึกที่ดีต่อการทางานวิจัยและต่อ
วิชาชีพพยาบาล
3. ควรจัดสรรงบประมาณ เงินสนับสนุนหรือ
จัดหาทุนจากภายนอก เพื่อสนับสนุนในการทางาน
วิจั ย รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรทั้งทางด้านบุคคล
ได้แก่ จัดหาที่ปรึกษางานวิจัย พี่เลี้ยงช่วยในการ
งานวิ จั ย และสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ สิ่ งอ านวย
ความสะดวก อุปกรณ์ที่จาเป็นในการทาวิจัย จัด
เวลาในการค้ นคว้ าหรื อท าวิ จั ย เพื่ อให้ เกิ ดการ
ปฏิบัติงานวิจัยเพิ่มขึ้น นาไปสู่การพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครังต่อไป
1. ควรมีการศึกษาสมรรถนะด้านการวิจัยของ
พยาบาลสาธารณสุ ข เชิ ง คุ ณ ภาพโดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบในกลุ่มที่ทาและไม่ทางานวิจัยเพื่อให้
ได้ข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์อุปสรรคในการปฏิบัติ
สมรรถนะด้านการวิจัย เพื่อหาแนวทางส่งเสริม
สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. ควรมีการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ
ด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุข โดยใช้การ
ประเมิ น ในรู ป แบบต่ า งๆ นอกเหนื อ จากการ
ประเมิ น ตนเอง เช่ น การใช้ แ บบทดสอบที่ วั ด
ความรู้จริง เพื่อให้แบบประเมินมีความน่าเชื่อถือ
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