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การรับรู้อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	ทัศนคติ	และประสบการณ์
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อุปสรรค ทัศนคติ และประสบการณ ์

การวิจัยกับการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรง

พยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล กลุม่ตัวอย่างได้จากการสุ่มรายชือ่พยาบาลใน 5 จังหวดัของเขตบรกิารสขุภาพ

ที่ 3 จ�านวน 234 คน ส่งแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์จ�านวน 151 คนคิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 

64.53  เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคการใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติต่อหลักฐานการวิจัย ประสบการณ์การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลโดย

ใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน ผลการวจิยัพบว่า

กลุ่มตัวอย่างอายุเฉลี่ย 43.41 ปี (SD = 5.99) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 92.70)  มีคะแนนเฉลี่ย

การปฏบัิติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชงิประจกัษ์และการรบัรู้อปุสรรคอยูใ่นระดับปานกลาง อปุสรรคท่ี

พบมากที่สุดคือการรายงานผลการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การวิจัยอยู่ในระดับน้อย การรับรู ้

อปุสรรคมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติในทิศทางลบต่อการปฏบัิติการพยาบาลโดยใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ (r (151) = -506,  p < .01) ทัศนคติ และประสบการณ์การวิจัยมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก

กับการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r (151) =.538,  p < .01;  

r(151) = .311,  p < .01) จากผลการวิจัยเสนอแนะว่าสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิควรหากลวิธีในการ

สนบัสนุนพยาบาลเพือ่ลดอุปสรรคและเสรมิสร้างทกัษะของกระบวนการใช้หลกัฐานเชงิประจักษ์ผ่านการ

อบรมท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีการศึกษาอบรมด้านการวจิยัควรมีการวางแผนอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ส่งเสรมิการ

ท�าวิจัยโดยมีทีมที่ปรึกษาด้านการวิจัยคอยให้ความช่วยเหลือ
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Abstract
The aim of this study was to investigate the relationships among perceived barriers, attitude, and  

research experiences to evidence-based nursing practice. A simple random sample of 234 nurses working 

in health-promoting hospitals was drawn from the name lists of registered nurses in five provinces of 

Health Service Plan Region 3. One hundred and fifty-one completed questionnaires were returned by 

postage mail, with a response rate of 64.53%. Data were collected through demographic data, barriers to  

implementing evidence, attitudes towards evidence-based practice, research experiences, and  

evidence-based nursing practice questionnaires. Correlations were analyzed by using Pearson’s  

Product Moment Correlation. The findings showed that the nurses had an average age of 43.41 years  

(SD = 5.99) and 92.70% were nurses with bachelor’s degree. The mean scores of evidence-based 

nursing practice and perceived barriers were in moderate levels. The most encountered barrier to  

implementing evidence-based nursing was reporting research in English. The samples had low mean 

score of research experiences. There was significant negative correlation between perceived barriers to  

implementing evidence and evidence-based nursing practice (r(151) = -.506, p < .01). Attitudes and research  

experiences were significantly positive correlated with evidence-based nursing practice (r(151) = .538,  

p < .01; r(151) = .311, p < .01). Based on the findings, it is suggested that primary healthcare organizations 

should develop a strategy to support professional nurses to minimize barriers and build evidence-based 

practice skills through proper training. Besides education/training on research, primary health care 

organizaitons should continuously encourage nurses to conduct research by setting a research advisory 

team to provide support.
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บทน�า
 การปฏิบั ติตามหลักฐานเชิงประจักษ ์ 

(Evidence-Based practice) เป็นการดูแลผู้ป่วยที่

มีคุณภาพที่สูงท่ีสุด (Case, 2004) ปัจจุบันองค์กร

ทางการพยาบาลให้ความส�าคัญกับการใช้หลักฐาน 

เชิงประจักษ์เป็นอย่างมาก มีแนวทางการปฏิบัติ

การพยาบาลใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ส�าหรับ

พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยก�าหนดเป็น

สมรรถนะไว้อย่างชัดเจน เช่น สมรรถนะของผู้

ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงต้องมีความสามารถใน

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ พยาบาลท่ีได้รับการ

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร

ฝึกอบรม 4 เดือน) ต้องมีความสามารถในการ

พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะโรค

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ต้องประเมินคัดเลือก 

หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล 

ผู้ป่วยเฉพาะโรคและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน

การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะ

โรคได้ รวมถึงพยาบาลวิชาชีพที่ส�าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีก็ได้มีการก�าหนดสมรรถนะด้าน

วิชาการและการวิจัยเป็นหนึ่งในแปดจากสรรถนะ

ทั้งหมด (สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, 2556) จึงกล่าว

ได้ว่าผู้ท่ีปฏิบัติหน้าที่ทางการพยาบาลในทุกระดับ

ต่างกมี็ส่วนเกีย่วข้องกบัการวจิยัทัง้การท�าวจิยัหรอื

การน�าผลการวิจัยไปใช้และการบูรณาการการใช้

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ส�าหรบัการปรบัปรงุคณุภาพ

การพยาบาล

 การปฏิบั ติตามหลักฐานเชิงประจักษ ์

เป็นการค้นหาหลักฐานที่ดีที่สุดนั้นคือผลการวิจัย 

บทสรุปของหลักฐานเชิงประจักษ์คือการน�าไป

ตัดสินใจทางคลินิกเพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ  

การปฏิบัติตามหลกัฐานเชงิประจกัษ์เป็นรปูแบบที่

ใช้ผลการวจิยัไปสูก่ารปฏบัิติโดยพจิารณาน�าผลการ

วจิยัทีย่นืยนัว่าการปฏบิติันัน้ได้ผลดีมาเป็นแนวทาง

ส�าหรับการปรับปรุงคุณภาพ ดังน้ันหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ ที่ได้รับความสนใจและผู้เชี่ยวชาญ

ให้การยอมรับมากท่ีสุดคือหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี

ได้มาจากการศึกษาวิจัยอย่างมีคุณภาพ 

 ส�าหรับประเทศไทยพบว่าแนวโน้มการ

ผลติผลงานวจัิยทางการพยาบาลเพิม่มากข้ึนเฉลีย่ปี 

ละ 1,000 เรือ่ง ซ่ึงเป็นผลมาจากการผลติมหาบัณฑิต

สาขาพยาบาลศาสตร์ แต่ส่วนมากเป็นงานวิจัยเพื่อ

การตีพมิพ์ (ประณีต ส่งวฒันา, 2552) การศึกษาวจัิย

ในต่างประเทศ พบว่ามีพยาบาลเพยีงร้อยละ 34.5 ท่ี

มีการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากผล

การวิจัย ถึงแม้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

76.2) รูสึ้กว่าการปฏบัิติการพยาบาลโดยใช้หลกัฐาน 

เชิงประจักษ์นั้นมีความส�าคัญ ขณะที่มีการผลิตผล

งานวิจัยเพิ่มมากข้ึน แต่พยาบาลที่ปฏิบัติงาน 

ส่วนใหญ่ใช้ความรู้จากค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ  

ความรูจ้ากเพือ่นร่วมงาน ความรูท่ี้ได้จากการศึกษา

พยาบาล เพื่อน�ามาตัดสินใจทางคลินิก ส่ิงท่ีเป็น

อุปสรรคขัดขวางการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้

จากผลการวจิยั ม ี4 ประเด็น คือ 1) ลกัษณะของงาน

วิจัยและคุณภาพของงานท่ีศึกษา 2) การให้คุณค่า

กับงานวิจัย รวมไปถึงทักษะและความตระหนัก

ของพยาบาล 3) ลักษณะองค์กรและข้อจ�ากัดท่ีถูก

ก�าหนดโดยสถานที่ท�างาน และ 4) การสื่อสารและ

การเข้าถึงงานวิจัย รวมถึงการน�าเสนอรายงาน 

(Funk, Champagne, Wiese, & Tornquist, 1991)

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์

อีกอย่างคือทัศนคติ ในการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า

ทัศนคติเป็นตัวแปรท่ีมีอ�านาจการท�านายค่อนข้าง

สูง (Estabrooks, Floyd, Scott-Findlay, & Gushta, 
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2003) การปลกูฝังทัศนคติท่ีดีต่อการใช้หลกัฐานเชงิ

ประจักษ์อย่างต่อเน่ืองจะมีแนวโน้มการใช้หลกัฐาน

เชิงประจกัษ์อย่างยัง่ยนื (ปานทพิย์ ปรูณานนท์ และ

ทัศนีย์ เกริกกุลธร, 2554) นอกจากนี้ประสบการณ์

การวิจัยความหมายรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ

วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การอบรมวิจัย ยังเป็น 

อีกตัวแปรหนึ่งที่ มีผลต่อการน�าหลักฐานเชิง

ประจักษ์ไปใช้ พยาบาลที่ได้รับการอบรมวิจัยจะ

ส่งผลต่อการน�าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการ

พยาบาลมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการอบรม และผู้ท่ี

อบรมระยะยาวจะมีความสนใจการท�าวิจัยมากกว่า

ผู้ที่อบรมระยะสั้น

 ป ัจจุบันพยาบาลเวชปฏิบัติมีบทบาท

ส�าคัญในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตามนโยบาย

การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการดูแล

สุขภาพเชิงรุกในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพ ส่งผล

ให้พยาบาลต้องปรับเปล่ียนบทบาทในการเพิ่มพูน

ความรู้ และทักษะทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งด้านการรักษาโรคเบื้องต้น และการดูแลสุขภาพ 

ผู้ป่วยเรื้อรัง ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพตนเอง การ 

ปรับทัศนคติต ่อภาระงาน การต่ืนตัวต ่อการ 

เปลีย่นแปลงรอบด้าน จงึเป็นส่ิงส�าคญัในการพฒันา 

เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

ซ่ึงเป ็นการพัฒนาความรู ้ สู ่การปฏิบัติในการ 

ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลเพื่อประโยชน์ของผู้รับ

บริการ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติ

การพยาบาลเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีส�าคัญและ 

ยังเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง จาก

ความส�าคัญดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ี

จะศึกษาเรื่องการรับรู ้อุปสรรคการใช้หลักฐาน 

เชิงประจกัษ์ ทัศนคติ และประสบการณ์การวจิยัต่อ

การปฏบิติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์

ของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ 

ต�าบล เพื่อน�าผลการวิจัยท่ีได้เป็นแนวทางให้ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

สุขภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

 2.  ศึกษาการรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติ

การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล

 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้

อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติและ

ประสบการณ์การวิจัย ต่อการปฏิบัติการพยาบาล

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

 

ค�าจ�ากัดความ
 การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ หมายถึง การกระท�าในการตัดสินใจ

เลือกหลักฐานการวิจัยท่ีดีท่ีสุดท่ีใช้ประกอบกับ

ความเชี่ยวชาญทางคลินิกร่วมกับความพึงพอใจ

ของผู้ป่วย จากการค้นหา การประเมิน และการ

ประยุกต์ใช้หลักฐานท่ีมีความเป็นปัจจุบัน วัดโดย

ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ท่ีผูว้จิยัได้สร้างข้ึนมาจากการ

ทบทวนวรรณกรรม

 การรับรู ้อุปสรรคการใช ้หลักฐานเชิง

ประจักษ์ หมายถึง สิ่งที่ขัดขวางการน�าผลงานวิจัย

ทางการพยาบาลมาใช้ซ่ึงอุปสรรคประกอบด้วย 
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1) งานวิจัย 2) พยาบาลคือการท่ีพยาบาลให้คุณค่า

กับงานวิจัย รวมไปถึงทักษะและความตระหนัก  

3) องค์กร เป็นอุปสรรคและข้อจ�ากัดท่ีถูกก�าหนด

โดยสถานท่ีท�างาน และ 4) การส่ือสารเช่นการน�า

เสนอรายงานและการเข้าถึงงานวิจัย (Funk et al., 

1991) ซึ่งวัดโดยใช้แบบสอบถามอุปสรรคในการ 

น�าผลงานวจิยัมาใช้ (ชรสันิกลู ยิม้บุญณะ และคณะ, 

2550) ซึ่งแปลมาจาก Funk et al.

 ทัศนคติต่อหลักฐานเชิงประจักษ์	หมาย

ถึง ความเชื่อความคิดเห็นความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อ 

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล  

ซึง่วดัโดยใช้แบบประเมินทัศนคติต่อการปฏบิติัโดย

ใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ของ มรกต คงสปีาน (2556)

 ประสบการณ์การวิจัย หมายถึง การผ่าน

อบรมการท�าวิจัย การท�าวิจัย การมีส่วนร่วมในการ

ท�าวจิยั การน�าผลงานวจิยัมาประยกุต์ใช้ และการเข้า

ร่วมฟังการน�าเสนอผลงานวจิยั โดยข้อค�าถามผูว้จิยั

ได้สร้างขึ้นมาเองจากการทบทวนวรรณกรรม

กรอบแนวคิดการวิจัย	
 การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของ Funk 

et al. (1991) ซึ่งระบุว่าส่ิงที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1) งานวิจัย  

2) พยาบาล คือ การที่พยาบาลให้คุณค่ากับงานวิจัย  

รวมไปถึงทักษะและความตระหนัก 3) องค์กร 

เป็นอุปสรรคและข้อจ�ากัดท่ีถูกก�าหนดโดยสถาน

ที่ท�างาน และ 4) การสื่อสาร เช่น การน�าเสนอ

รายงานและการเข้าถึงงานวิจัย และศึกษาปัจจัย

ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการน�าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ประกอบด้วย ทัศนคติและประสบการณ์การวจิยั ซ่ึง

เป็นปัจจัยท�านายท่ีมีผลต่อการปฏิบัติการพยาบาล 

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยผลลัพธ์ท่ีได้น�า

ไปเป็นข้อมูลสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการ

วางแผนแก้ไขสิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคขัดขวางการใช้หลกั

ฐานเชงิประจักษ์ในการปฏบิติัการพยาบาล และเป็น

ข้อมูลสะท้อนให้พยาบาลและองค์กรได้ตระหนักถงึ

ความส�าคัญของการวิจัยและการประยุกต์ใช้หลัก

ฐานเชิงประจักษ์มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อพยาบาล

ท่ีปฏิบัติงานในบริการปฐมภูมิ เนื่องจากพยาบาล

ได้ถูกก�าหนดบทบาทหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญ

ด้านคลินิกเพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพท่ีมีความ 

ซับซ้อน การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยจึง

เป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติการพยาบาลใน

ปัจจุบัน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 วิ จั ยครั้ งนี้ เป ็นการวิจั ย เชิ งพรรณนา  

(Descriptive research) เพื่อศึกษาการรับรู้อุปสรรค

และความสัมพันธ์ระหว่างอุปสรรคการใช้หลัก

ฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติ และประสบการณ์ 

การวิจัยต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐาน

เชงิประจกัษ์ของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพต�าบล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 เป็นกลุ่มพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ซ่ึงอยู่ในเขต

บริการสุขภาพท่ี 3 ได้แก่ จงัหวดันครสวรรค์ จังหวดั

อุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดก�าแพงเพชร และ

จังหวัดพิจิตร พยาบาลวิชาชีพได้มาจากทะเบียน

รายช่ือแต่ละจังหวัดค�านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

โปรแกรม G*power 3.1 ค่าท่ีใช้ในการค�านวณคือ

อ�านาจในการทดสอบ (Power) ก�าหนดที่ระดับ .80 

ระดับนัยส�าคัญ (alpha) ก�าหนดท่ีระดับ .05 และ 

ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ที่ระดับ 0.216 
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จ�านวนตัวอย่างท่ีค�านวณได้ 163 ราย ผู้วิจัยได้เพิ่ม

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิงจากผลการวิจัยของ 

วิภา แซ่เซี้ย, ประณีต ส่งวัฒนา, วันดี คหะงศ์, และ 

สุรีพรรณ สุวรรณ (2551) จ�านวน 71 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 44 รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น  

234 ราย เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2558  

ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

 งานวจัิยน้ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ 

จริยธรรมในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

มหิดล (COA No.IRB- NS2015/317.1512)  

และได้รับการอนุมัติให้เก็บข้อมูลจากนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดและแสดงรายละเอียดผ่าน

เอกสารช้ีแจง (Participant information sheet)  

ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตัดสินใจ อธิบายวัตถุประสงค์

ชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลท่ีได้จากกลุ่ม

ตัวอย่างถอืเป็นความลับ การวเิคราะห์และน�าเสนอ

ข้อมูลกระท�าในภาพรวมและน�าไปใช้ประโยชน์ใน

ทางวิชาการ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วยแบบสอบถามจ�านวน 5 ชุด ดังนี้

 1.  แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป ประกอบด้วย

ข้อค�าถามจ�านวน 8 ข้อ ลักษณะค�าถามเป็นการเลอืก

ตอบและเติมข้อความได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์

การท�างานในต�าแหน่งพยาบาลวชิาชพี วฒุกิารศึกษา  

สถานที่ท�างาน และการอบรมเพิ่มเติม

 2.  แบบสอบถามการรับรู ้อุปสรรคการ

ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) 

ลักษณะของพยาบาล 2) ลักษณะขององค์กร 3) 

ลักษณะของงานวิจัย และ 4) ลักษณะของการ

สื่อสารเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ขออนุญาต

ใช้แบบสอบถามของ ชรัสนิกลู ยิม้บญุณะ และคณะ 

(2550) ซ่ึงแปลมาจากเครื่องมือของ Funk et al. 

(1991) ผูว้จิยัได้ปรบัข้อค�าถามเพือ่ให้สอดคล้องกบั

งานวจิยั ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 20 ข้อ เป็น

มาตรประมาณค่า 5 ระดับ การแปลผลแบ่งคะแนน

เป็น 3 ระดับ คือ ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 74-100 คะแนน 

หมายถึง มีอุปสรรคอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 47-73.9  คะแนน หมายถึง มีอุปสรรคอยู่

ในระดับปานกลาง และค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 20-46.9 

คะแนน หมายถึง มีอุปสรรคอยู่ในระดับน้อย  

 3.  แบบสอบถามทัศนคติต่อการปฏิบัติ

การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้

ขออนุญาตใช้แบบสอบถามของมรกต คงสีปาน 

(2556) และมีการปรบัข้อค�าถามจาก 23 ข้อ เหลอื 15 

ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ การแปลผลแบ่ง

คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 55-75 

คะแนน หมายถึง มีทัศนคติในระดับดี ค่าเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 35-54.9 คะแนน หมายถึง มีทัศนคติใน

ระดับปานกลาง และค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 15-34.9 

หมายถึง มีทัศนคติในระดับน้อย  

 4. แบบสอบถามประสบการณ ์การ

วิจัย ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม 

ประกอบด้วยข้อค�าถาม 5 ข้อ ได้แก่ ประสบการณ์

ในการอบรมการท�าวิจัย ประสบการณ์การท�า

วิจัย ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการท�าวิจัย 

ประสบการณ์ในการน�าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ 

และประสบการณ์การเข้าร่วมฟังการน�าเสนอผล

งานวิจัย เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ การแปล

ผลแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ คือ ค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 

18-25  คะแนน หมายถงึ มีประสบการณ์การวจิยัอยู่

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  11-17.9 หมายถึง 

มีประสบการณ์การวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง และ
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ค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 5-10.9  หมายถึง มีประสบการณ์

การวิจัยอยู่ในระดับน้อย 

 5.  แบบสอบถามการปฏิบัติการพยาบาล 

โดยใช ้หลักฐานเชิ งประจักษ ์  ผู ้ วิ จั ยสร ้ าง

แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม เป็นข้อ

ค�าถามทางบวกทั้งหมด จ�านวน 12 ข้อ เป็นมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ การแปลผลแบ่งคะแนนเป็น  

3 ระดับ คือ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  44-60  คะแนน  

หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู ่

ระหว่าง  28-43.9 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติ

อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 12-27.9 

คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา		

(Content	validity) ผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามข้อมูล

ทั่วไป อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ แบบ

ประเมินทัศนคติต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสอบถามประสบการณ์

การวิจัย และแบบสอบถามการปฏิบัติการพยาบาล

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ  

3 ท่าน พจิารณาเพือ่ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา

และให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นน�าแบบประเมิน

ไปค�านวณหาดัชนีความตรงตามเน้ือหา (Content 

validity index [CVI]) พบว่า แบบสอบถามทัศนคติ

ต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิง

ประจักษ์ และ แบบสอบถามประสบการณ์การวิจัย  

มีค่าความสอดคล้อง เท่ากับ .80 และ 1.0 ตาม

ล�าดับ แต่แบบสอบถามอุปสรรคการใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ และแบบสอบถามการปฏิบัติการ

พยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์มีค่าความตรง

ตามเน้ือหาน้อยกว่า .80 ผู้วิจัยได้ปรับเน้ือหาและ

จ�านวนข้อค�าถามตามค�าแนะน�าและได้ส่งให้ผู้ทรง

คุณวุฒิประเมินเพื่อหาดัชนีความตรงตามเนื้อหา

อีกครั้ง พบว่าแบบสอบถามอุปสรรคการใช้หลัก

ฐานเชิงประจักษ์และแบบสอบถามการปฏิบัติการ

พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ค่าความ

สอดคล้อง 1.0 ทั้งสองเครื่องมือ

 การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ	

(Reliability) ผู ้วิจัยท�าการทดสอบความเชื่อม่ัน 

โดยน�าไปทดลองใช้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ

งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังหวัด

นครสวรรค์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 30 ราย แล้วค�านวณหาค่าความเท่ียงของ 

เครื่องมือโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ 

ครอนบาก (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วย 

โปรแกรมส�าเร็จรูป พบว่าแบบสอบถามอุปสรรค

การปฏบัิติตามหลกัฐานเชงิประจักษ์ แบบสอบถาม

ทัศนคติต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสอบถาม

ประสบการณ์การวจิยั และแบบสอบถามการปฏบัิติ

ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 

.813 .907 .860 และ .829 ตามล�าดับ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากผ่านการ

อนมัุติให้เกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัส่งแบบสอบถาม

การวิจัยพร้อมเอกสารชี้แจงผู ้เข้าร่วมวิจัย และ

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดย

ได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจไปทางไปรษณีย์

โดยระบุขอความร่วมมือการท�าแบบสอบถามการ

วิจัยและส่งเอกสารท้ังหมดกลับภายใน 1 สัปดาห์

หลังจากท่ีเอกสารส่งถึงผู้เข้าร่วมวิจัย ถ้าไม่ได้รับ

แบบสอบถามการวิจัยกลับมาภายใน 2 สัปดาห์นับ

จากส่งแบบสอบถามไป ผู้วิจัยจะติดตามโดยการ 

ส ่งไปรษณียบัตรในสัปดาห ์ ท่ี  4 ท้ังนี้ผู ้วิจัย 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยตนเอง
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 การวเิคราะห์ข้อมลู วเิคราะห์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) โดยวิเคราะห์ข้อมูลส่วน

บุคคลและตัวแปรท่ีศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและพิสัย 

ทดสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นของสถิติก่อนวิเคราะห์

ข้อมูล และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้

อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติและ

ประสบการณ์การวิจัยต่อการปฏิบัติการพยาบาล

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพ

ในบริการปฐมภูมิ โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation)

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป ตัวอย่างท่ีได้

เกอืบท้ังหมดเป็นเพศหญงิ (ร้อยละ 99.30) ช่วงอาย ุ

อยู ่ระหว่าง 40-49 ปี ค่าเฉล่ียอายุคือ 43.41 ปี  

(SD = 5.990) ประสบการณ์การท�างานในต�าแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 11-20 ปี อายุ

การท�างานในต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพโดยเฉลี่ย 

คิดเป็น 11.94 ปี (SD = 1.930) อายุการท�างานน้อย

ที่สุดคือ 9 ปี และอายุการท�างานมากที่สุดคือ 21 ปี  

กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี (ร้อยละ 92.70) มีส่วนน้อยจบปริญญา

โท (ร้อยละ 7.30) สาขาปริญญาโทที่จบคือการ

พยาบาลสาขาเวชปฏิบัติชุมชน และการพยาบาล

เวชปฏิบัติครอบครัว กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ร้อยละ 

100) ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ

ทางสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 

และผ่านการอบรมการพฒันางานประจ�าสู่งานวจิยั  

(Routine to Research [R2R]) คิดเป็นร้อยละ 

35.10 มีส่วนน้อยผ่านการอบรมการวิจัย (ร้อยละ 

6.00) ตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 51.70)  

มีประสบการณ์การท�าวิจัย

 การปฏบัิติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชงิ

ประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพในบริการปฐมภูมิ  

กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 36.94 (SD 

= 5.198) อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ 

รายข้อพบว่า การปฏบัิติการพยาบาลโดยใช้หลกัฐาน 

เชิงประจักษ์ที่มีคะแนนการปฏิบัติระดับเห็นด้วย 

และเหน็ด้วยอย่างย่ิง มาท่ีสุด 3 อนัดับ โดยอนัดับแรก  

คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก 

ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการ 

ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 71.50) อันดับรองลงมาคือ

พยาบาลเลือกใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์เฉพาะท่ีเป็น

ภาษาไทยในการปฏิบัติงาน(ร้อยละ 53.60) และ

สุดท้ายคือพยาบาลใช้ความเช่ียวชาญทางคลินิก

ควบคู่ไปกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ร้อยละ  

48.30) เป็นที่น่าสังเกตว่าพยาบาลท่ีปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลใช้แนว

ปฏิบัติทางการพยาบาลที่สร้างข้ึนมาเองน้อยมาก  

(ร้อยละ 1.30)
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ตารางที่ 	 1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพิสัย และระดับการแปลผลของอุปสรรคการใช้หลักฐาน 

เชิงประจักษ์ ทัศนคติ ประสบการณ์การวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

( N =151)

9 

สาธารณสุขในการปฏิบติังาน (ร้อยละ 71.50) อนัดบัรองลงมาคือพยาบาลเลือกใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
เฉพาะท่ีเป็นภาษาไทยใชใ้นการปฏิบติังาน(ร้อยละ 53.60) และสุดทา้ยคือพยาบาลใชค้วามเช่ียวชาญทาง
คลินิกควบคู่ไปกบัการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์(ร้อยละ 48.30) เป็นท่ีน่าสังเกตว่าพยาบาลท่ีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลใชแ้นวปฏิบติัทางการพยาบาลท่ีสร้างข้ึนมาเองนอ้ยมาก เพียงร้อยละ 1.30 

ตารางท่ี 1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพิสัย และระดับการแปลผลของอุปสรรคการใ ช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
ทัศนคติ ประสบการณ์การวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาลโดยใ ช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ ( N =151) 

ตวัแปร M SD Actual 
Range Range แปลผล 

1.อุปสรรคการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 63.60 8.565 20-100 42-81 ปานกลาง
        ลกัษณะพยาบาล 18.34 2.735 6-30 10-26 ปานกลาง
        ลกัษณะองคก์ร 21.61 4.794 7-35 7-30 ปานกลาง
        ลกัษณะผลการวิจยั 11.62 3.143 4-20 4-17 ปานกลาง
        ลกัษณะของการส่ือสารเพ่ือ                 
       เผยแพร่งานวิจยั 

12.05 1.921 3-15 8-15 มาก 

2.ทศันคติ 52.83 3.981 15-75 43-63 ปานกลาง
3.ประสบการณ์การวิจยั 9.16 2.843 5-25 5-18 นอ้ย 
4.การปฏิบติัตามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 36.94 5.198 12-60 24-49 ปานกลาง

การรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบติัการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษข์องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล พบว่าอุปสรรคโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียคะแนน
อุปสรรคเท่ากบั 63.60 (SD = 8.565) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ลกัษณะการส่ือสารเพ่ือเผยแพร่งานวิจยัมี
ระดบัอุปสรรคมาก ค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั 12.05 ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคมากท่ีสุดคือ การรายงานผลการวิจยั
เป็นภาษาองักฤษเขา้ใจยาก รองลงมาคือการไม่มีแหล่งสนับสนุนหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกในการ
สืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้นการปฏิบติังาน สุดทา้ยคือรายงานผลการวิจยัใชภ้าษาสถิติท่ีเขา้ใจ
ยาก และวิธีวิเคราะห์ผลการวิจยันาํเสนอในแบบท่ียุ่งยาก ส่วนลกัษณะพยาบาล ลกัษณะองค์กร และ
ลกัษณะผลการวิจยั มีค่าคะแนนเฉล่ียอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง เท่ากบั 18.34  21.61 และ 11.62 ตาม
ดาํลบั ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคนอ้ยท่ีสุดคือผูบ้ริหารไม่สนบัสนุนใหน้าํผลการวิจยัไปใชใ้นการปฏิบติั 

 การรับรู ้ อุปสรรคต ่อการปฏิ บั ติการ

พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  

พบว่าอุปสรรคโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง  

มีค่าเฉลี่ยคะแนนอุปสรรคเท่ากับ 63.60 คะแนน 

(SD = 8.565) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ลักษณะ

การส่ือสารเพื่อเผยแพร่งานวิจัยมีระดับอุปสรรค

มาก ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 12.05 สิ่งท่ีเป็น

อุปสรรคมากท่ีสุดคือ การรายงานผลการวิจัยเป็น

ภาษาอังกฤษเข้าใจยาก รองลงมาคือการไม่มีแหล่ง

สนับสนุนหรือส่ิงอ�านวยความสะดวกในการ

สืบค้นหลกัฐานเชงิประจกัษ์มาใช้ในการปฏบัิติงาน 

สุดท้ายคือรายงานผลการวิจัยใช้ภาษาสถิติที่เข้าใจ

ยาก และวิธีวิเคราะห์ผลการวิจัยน�าเสนอในแบบที่

ยุ่งยาก ส่วนลักษณะพยาบาล ลักษณะองค์กร และ

ลักษณะผลการวิจัย มีค่าคะแนนเฉล่ียอุปสรรคอยู่

ในระดับปานกลาง เท่ากบั 18.34 / 21.61 และ 11.62 

ตามด�าลับ สิ่งที่เป็นอุปสรรคน้อยที่สุดคือผู้บริหาร

ไม่สนับสนุนให้น�าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติ
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ตารางที	่2	ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพยีร์สัน ระหว่างอปุสรรคการใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ ทัศนคติ และ

ประสบการณ์การวิจัย ต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (N=151)

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

การรับรู ้อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ทัศนคติและประสบการณ์การวิจัย ต่อการปฏิบัติ

การพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจักษ์ พบว่าการ

รับรู้อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มีความ

สมัพนัธ์กบัการปฏบัิติการพยาบาลโดยใช้หลกัฐาน

เชงิประจกัษ์ในทิศทางลบในระดับปานกลางอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ r (151) = -.506, p  < .01 ทัศนคติ

และประสบการณ์การวิจัยมีความสัมพันธ์กับการ

ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ในทิศทางบวกระดับปานกลางอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ r (151) = .538, p < .01; r (151) = .311,  

p  < .01 ดังตารางที่ 2 การวิเคราะห์ตัวแปรทัศนคติ

ต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่ากลุ ่มตัวอย่างมี

ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยคะแนน

เท่ากับ 52.83 คะแนน (SD = 3.981) ประสบการณ์

การวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การวิจัยใน

ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 9.16 คะแนน

(SD = 2.843)

อภิปรายผลการวิจัย	
 การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล	

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล

10 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ระหว่างอุปสรรคการใ ช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติ และ
ประสบการณ์การวิจัย ต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใ ช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (N=151) 
ตวัแปรท่ีสมัพนัธ์กบัการปฏิบติัการพยาบาล 
โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์

สัมประสิทธ์สหสมัพันธ ์
(r) 

ระดับนัยทางสถิติ 
(p) 

อุปสรรคการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ -.506** .000
ทศันคติ .538** .000
ประสบการณ์การวิจยั .311** .000

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้อุปสรรคการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ทศันคติ
และประสบการณ์การวิจยั ต่อการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ พบว่าการรับรู้
อุปสรรคการใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์มีความสัมพนัธ์กับการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นทิศทางลบในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ r(151) = -.506, p <.01 ทศันคติและ
ประสบการณ์การวิจยัมีความสัมพนัธ์กับการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ในทิศ
ทางบวกระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ r(151) = .538, p <.01; r(151) = .311, p <.01 ดงัตาราง
ท่ี 2 การวิเคราะห์ตวัแปรทศันคติต่อหลกัฐานเชิงประจกัษ ์พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั 52.83 (SD = 3.981) ประสบการณ์การวิจยั กลุ่มตวัอยา่งมีประสบการณ์
การวิจยัในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั 9.16 (SD = 2.843) 

อภปิรายผลการวจิยั  
จากผลการวิจยั พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในบริการปฐมภูมิค่อนขา้งมีพฤติกรรมท่ีดีต่อการ

ปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เห็นด้วยกับการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก และการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการปฏิบติัการพยาบาล แต่ยงัมีการพฒันาแนวปฏิบติัมาใชใ้นหน่วยงานนอ้ยมาก
เน่ืองจากขาดความเขา้ใจในกระบวนการและขาดทกัษะในการสืบคน้และการประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล 

ผลคะแนนการปฏิบติัระดบัเห็นดว้ยมากและเห็นดว้ยอยา่งยิ่งมากท่ีสุด 3 อนัดบั โดยอนัดบัแรกคือ
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการปฏิบติังาน คิด
เป็นร้อยละ 71.50 ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบับริบทของการปฏิบติังาน เน่ืองจากบริการปฐมภูมิเป็นมีฐานะ
เป็นลูกข่าย  (Sub-Contractor) ซ่ึงมีโรงพยาบาลชุมชนเป็นผูจ้ดับริการมีฐานะเป็นแม่ข่าย (Main Contractor) 
นโยบายการบริการจึงดาํเนินงานตามแม่ข่าย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Pericas-Beltran, Gonzalez-

 ผลคะแนนการปฏิบัติระดับเห็นด้วยมาก 

และเห็นด้วยอย่างยิ่ง มากที่สุด 3 อันดับ โดย

อันดับแรกคือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แนวปฏิบัติ 

ทางคลินิกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 71.50) ผลการศึกษา 

สอดคล้องกับบริบทของการปฏิบัติงาน เน่ืองจาก 

บริการปฐมภูมิเป็นมีฐานะเป็นลูกข่าย (Sub- 

contractor) ซ่ึงมโีรงพยาบาลชุมชนเป็นผูจ้ดับรกิาร

มีฐานะเป็นแม่ข่าย (Main contractor) นโยบายการ

บริการจึงด�าเนินงานตามแม่ข่าย สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ Pericas-Beltran, Gonzalez-Torrente,  

Pedro-Gomez, Morales-Asencio and Bennasar- 

Veny (2014) ที่ว่าแนวปฏิบัติทางการพยาบาล

และ Clinical protocol เป็นแหล่งข้อมูลที่พยาบาล 

ใช้มากในการปฏิบัติการพยาบาล ผลการวิจัยแสดง

ให้เห็นว่าพยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบัติการพยาบาล

โดยองิข้อมลูทางวชิาการ ไม่ได้ปฏบัิติงานโดยอาศัย 

ความรู้สึก หรือประสบการณ์ส่วนตัว

 การรับรู ้ อุปสรรคต ่อการปฏิ บัติการ

พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การรับรู ้

อุปสรรคการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
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วิเคราะห์รายด้านพบว่าด้านการส่ือสารเพื่อเผย

แพร่ผลงานวิจัยน้ันอุปสรรคอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายข้อจะเห็นว่าผลการวิจัยเป็นภาษา

อังกฤษเข้าใจยากมีคะแนนอุปสรรคมากที่สุดคือ 

สาเหตุอาจเนื่องมาจากการเรียนวิชาชีพพยาบาลไม่

ได้มีการเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับทักษะการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษมากนัก รวมถึงในการปฏิบัติ

งานในชีวิตประจ�าวันซ่ึงหน่วยงานก็ไม่มีนโยบาย

ส่งเสริม กระตุ้นหรือการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยว

กับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง ส่ิงเหล่านี้จึง

เป็นสาเหตุให้ผลการวจิยัเป็นภาษาองักฤษเป็นส่ิงท่ี 

เข้าใจยาก มีคะแนนสูงท่ีสุดส�าหรับพยาบาลท่ี

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพ

 จากการศึกษาของชรัสนิกูล ย้ิมบุญณะ 

และคณะ (2550) ระบุว่าพยาบาลมีการรู้อุปสรรค

มากที่สุดคืองานวิจัยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ อาจ

อธิบายจากผลการศึกษาที่ผ่านมาได้ว่าสมรรถนะ

การใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตพยาบาลผู้จบการ

ศึกษาใหม่อยู่ในระดับกลางและน้อย และค่าเฉลี่ย

สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตาม

การรับรู้ของตนเองและตามการรับรู้ของอาจารย์ 

อยู่ในระดับที่ต�่า (กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ธัญญวลัย 

บุญประสิทธ์ิ, และสุนทรี ภิญโญมิตร, 2553) จาก

การศึกษาของ Wilasinee (2013) ยงัระบุว่าพยาบาล

ไทยขาดการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ ที่ผ่าน

มามีการให้ทนุสนบัสนนุการอบรมดูงานการศึกษา

วิจัยในต่างประเทศจากหน่วยงานภาครัฐ สภาการ

พยาบาลและกลุ่มเอกชนองค์กร แต่พบว่าพยาบาล

ให้ความสนใจน้อย สาเหตุมาจากอุปสรรคด้าน

ภาษาอังกฤษ ท�าให้พยาบาลไทยขาดโอกาสในการ

พัฒนา 

 อุปสรรครองลงมาคือการไม ่มีแหล ่ง

สนับสนุนหรือส่ิงเอื้ออ�านวยความสะดวกในการ

สืบค้นหลักฐานเชิงประจกัษ์ท่ีเป็นงานวจิยัมาใช้ใน

การปฏบัิติ (ร้อยละ 45.70) เน่ืองจากในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล โดยเฉพาะโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลน้ัน มีจ�านวนคอมพิวเตอร์

ส�าหรับการปฏิบัติไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

อาจเกี่ยวเนื่องด้วยงบประมาณและระเบียบการ

จัดซ้ือจัดจ้างที่ค่อนข้างเข้มงวด และคอมพิวเตอร ์

ท่ีมีอยู ่อาจใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง 

กับการศึกษาของ จารุวรรณ วงษ์วิเศษ (2549)  

ท่ีพบว่าหน่วยงานไม่มีคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ 

ผลการศึกษาในบริการปฐมภูมิในต่างประเทศ 

พ บ ว ่ า อุ ป ส ร ร ค ท่ี พ บ ใ น พ ย า บ า ล ชุ ม ช น คื อ 

ขาดสิ่งอ�านวยความสะดวกเรื่องคอมพิวเตอร์

 อุปสรรคมากท่ีสุดอันดับสุดท้ายคือการ

รายงานผลการวจิยัใช้ภาษาสถติิท�าให้เข้าใจยากและ

วธีิวเิคราะห์ผลการวจิยัน�าเสนอในรปูแบบทียุ่ง่ยาก 

(ร้อยละ 44.40) เท่ากนั อาจเนือ่งมาจากกลุม่ตัวอย่าง

ได้รับการอบรมการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย 

(ร้อยละ 43.00) และในจ�านวนนี้ส่วนใหญ่เป็นการ

อบรมในระยะสั้น ( ≤ 1 สัปดาห์ ) คิดเป็นร้อยละ 

40.40 มีเพียงร้อยละ 2.60 ที่ได้รับการอบรมระยะ

กลาง (8 วัน-6 เดือน) ประกอบกับส่วนใหญ่แล้ว 

กลุม่ตัวอย่างมปีระสบการณ์เป็นเพยีงผูร่้วมการวจิยั

และท�าหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเท่านั้น 

เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลประสบการณ์เกี่ยวกับ 

การวิจัยยังมีอยู่น้อย จึงเป็นสาเหตุให้พยาบาลท่ี

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลไม่

เข้าใจภาษาสถิติและวิธีวิเคราะห์ผล การศึกษาน้ี 

สอดคล้องกับการศึกษาของวัชรีย์ แสงมณี, ยุพิณ 

วฒันสิทธ์ิ, นิตยา ไกรวงศ์, และอมุาพร  ปญุญโสพรรณ 
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(2549) และชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะและคณะ (2550)  

ท่ีพบว่าอุปสรรค 1 ใน 3 ของพยาบาลคือไม่เข้าใจ

วิธีการทางสถิติการวิจัยทางการพยาบาล ผลการ

ศึกษา ของจารุวรรณ วงษ์วิเศษ (2549) ระบุเหมือน

กันว่า 1 ในอุปสรรคที่พบบ่อยของพยาบาลคือ 

มีความยากล�าบากในการอ่านงานวิจัย

	 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อุปสรรค

การใช ้หลักฐานเชิงประจักษ ์ 	 ทัศนคติและ

ประสบการณ์การวิจัย	ต่อการปฏิบัติการพยาบาล

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า

อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มีความ

สัมพันธ์ในทิศทางลบต่อการปฏิบัติการพยาบาล

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับปานกลาง 

สอดคล้องกับการศึกษา Kim et al. (2013) ที่พบว่า 

อุปสรรคท้ัง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

ตรงข้ามกับการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งอธิบาย

ได้จากผลการศึกษาของ Stichler, Fields, Kim 

and Brown (2011) ที่ว่าถ้าอุปสรรคการปฏิบัติ

ตามหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่ในระดับต�่า ๆ จะ

ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ต่อการปฏิบัติตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์มีมากข้ึน การศึกษาของ  

Ammouri et al. (2014) ระบุว ่าพยาบาลใน

ประเทศโอมานมีการรับรู ้อุปสรรคเกี่ ยวกับ 

ผลการวิจัยและการอ่านทบทวนงานวิจัยเป็นส่ิงท่ี

เข้าใจยากจงึส่งผลให้มีการใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์

ลดลง ส�าหรับผลการวิจัยนี้อุปสรรคอยู่ในระดับ

ปานกลางซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีในระดับหนึ่งที่แสดงให้

เหน็ว่าอปุสรรคของพยาบาลท่ีปฏบัิติงานในบรกิาร

ปฐมภมิูสามารถแก้ไขให้น้อยลงเพือ่จะส่งผลให้การ

ปฏบัิติการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์เพิม่

มากขึ้น

 ทัศนคติมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อ

การปฏบิติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์

อย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในระดับปานกลาง  

(r (151) = .538, p <.01) ซึ่งอธิบายได้ว่าถ้าพยาบาล

มีทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์

มากจะส่งผลต่อการใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ในการ

ปฏิบัติการพยาบาลท่ีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกับการ

ศึกษาของ Yi-Hao et al. (2013) ระบุความสัมพันธ์

ระหว่างทัศนคติและการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทัศนคติที่ดีจะส่งผลให้ต่อ

การปฏบิติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์

มีแนวโน้มที่ดี Ammouri et al. (2014) พบว่า 

ถ้าพยาบาลมีทัศนคติต่อการปฏิบัติการพยาบาล 

โดยหลักฐานเชิงประจักษ์น้อย ความรู้และทักษะ

การปฏบิติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์

ก็จะน้อยลงเช่นกัน เม่ือวิเคราะห์ผลการวิจัยครั้งนี้

ข้อค�าถามท่ีมีคะแนนทัศนคติดีมากท่ีสุดคือการใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล

จะช่วยให้พยาบาลมีทักษะในการสืบค้นความรู้

จากแหล่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นถึงร้อยละ 67.50 นั่นคือ

พยาบาลมีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏบัิติการพยาบาลโดย

ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 ประสบการณ์การวิจัยมีความสัมพันธ์

ในทิศทางบวกต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช ้

หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติใน

ระดับปานกลาง (r(151) = 311, p < .01) สอดคล้อง

กับการศึกษาของ Black, Balneaves, Garossino,  

Puyat and Qian (2015) ที่ศึกษาการทดสอบ

โปรแกรมการอบรมการวิจัย (Research training 

program) ซึ่งถือเป็นประสบการณ์การวิจัยอย่าง

หน่ึง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว ่าโปรแกรม

อบรมการวิจัย สามารถเพิ่มความม่ันใจ เพิ่มความ
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ต่ืนตัวในการปฏิบัติทางคลินิกโดยใช้หลักฐาน 

เชงิประจกัษ์ ผลการศึกษาของ Yi-Hao et al. (2013) 

สนับสนุนว่าการอบรมหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็น

หนึ่งในตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์การปฏิบัติตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ และมีความจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่ต้องมีการเพิ่มการอบรมอย่างเข้มข้นเกี่ยวการ

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ถึงแม้ว่าพยาบาลส่วน

ใหญ่จะจบการศึกษาในระดับปรญิญาตร ีแต่ยงัขาด

การฝึกปฏิบัติการประยกุต์ใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ 

สอดคล้องกับการศึกษาของผู ้วิจัยท่ีพบว่ากลุ ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี มากถึงร้อย

ละ 92.70 ส่วนการอบรมการวิจัย/อบรมการพัฒนา

งานประจ�าสู่งานวจิยั คิดเป็นร้อยละ 43.0 ส่วนใหญ่

เป็นการอบรมระยะสั้น ( ≤ 1 สัปดาห์ ) คิดเป็นร้อย

ละ 40.4 ถึงแม้ร้อยละของประสบการณ์เคยท�าวิจัย

จะอยูใ่นระดับมากเกนิครึง่คอืเท่ากบั 51.70 แต่ส่วน

ใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพียงผู้ร่วมท�าวิจัย คิดเป็น 

ร้อยละ 37.1 โดยท�าหน้าทีเ่กบ็รวบรวมข้อมูลคิดเป็น 

ร้อยละ 43

 เ ม่ือพิจารณาผลการวิ เคราะห ์ระดับ

อุปสรรค และระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 

แต่ระดับประสบการณ์การวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง

อยู่ในระดับน้อย ดังน้ันควรส่งเสริมให้พยาบาล

มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและการใช้หลัก

ฐานเชิงประจักษ์เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ี 

หน่วยงานสามารถให้การสนับสนุนได้  เช ่น  

การเพิ่มการอบรมจากระยะสั้น ให้เป็นระยะกลาง 

หรอืระยะยาว การเปิดให้มีเวทสี�าหรบัการน�าเสนอ 

การวิจัยหรืออบรมการพัฒนางานประจ�าสู่งาน 

วิจัย เพื่อให้เกิดประสบการณ์ และยังเป็นการแก้

ปัญหาอปุสรรคได้ เน่ืองจากอปุสรรคท่ีกลุม่ตัวอย่าง

เผชิญนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนั้นคือการรายงาน

ผลการวิจัยใช้ภาษาสถิติท�าให้เข้าใจยาก และไม่

เข้าใจวิธีการน�าหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากผล

การวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติซึ่งสามารถเพิ่มทักษะ

ได้จากประสบการณ์การวิจัย

 จากผลการวิจัย พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติ

งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ค่อนข้าง

มีพฤติกรรมท่ีดีต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ เหน็ด้วยกบัการใช้แนวปฏบิติั

ทางคลินิก และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ

ปฏิบัติการพยาบาลแต่ยังมีการพัฒนาแนวปฏิบัติ

มาใช้ในหน่วยงานน้อยมาก เน่ืองจากขาดความ

เข้าใจในกระบวนการและขาดทักษะในการสืบค้น 

และการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยมีข้อ

เสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล

 1. หน่วยงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

พร้อมให้มีการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับข้ันตอน

กระบวนการของการได้มาซึง่หลกัฐานเชงิประจกัษ์

รวมถึงการน�าหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นไปใช้ และ

ส่งเสรมิการใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ เช่น มอบหมาย 

ให้มีการศึกษาหาความรู ้จากบทความต่าง ๆ ท่ี

สอดคล้องกับหน่วยงาน แล้วน�ามาประกอบการ

ตัดสินใจทางการพยาบาล

 2. พยาบาลควรพัฒนาทักษะการใช ้ 

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล 

เพื่อสนับสนุนการท�างานวิชาการ เช่น การสร้าง

แนวปฏิบัติการพยาบาลท่ีเหมาะสมกับบริบทของ

ผู้รับบริการ และท�าการประเมินผลการใช้เพื่อเป็น

ข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป 

ด้านการวิจัย

�������������� ��25 ����2.indd   37 27/12/2562   9:37:15



The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

38

 1. กระตุ้น/ผลักดันให้พยาบาลมีการท�า

วิจัย ส่งผลงานน�าเสนอในเวทีงานวิชาการเพื่อให้

เกิดประสบการณ์ หน่วยงานควรให้รางวัลเพื่อเป็น

แรงจูงใจในการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ ๆ  

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการวิจัย

ภายในองค์กร

 2. จั ด ที ม พี่ เ ล้ี ย ง ที่ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ

ภายนอกองค์กร เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษา/ให้ความ

รู้เกี่ยวกับกระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

โดยการก�าหนดเป็นนโยบายประจ�าปีที่องค์กรควร

สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 3. ในการท�าวจิยัในครัง้ต่อไปควรเป็นการ

พัฒนารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ 

หลกัฐานเชงิประจักษ์ส�าหรบัการบรกิารปฐมภมิูใน

กลุม่พยาบาลวชิาชพี หรอืศึกษาปัจจยัสนบัสนุนการ

ปฏบัิติการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจักษ์เพือ่

การสร้างเสรมิสขุภาพในกลุ่มพยาบาลวชิาชพีท่ีจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
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