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การรับรู้อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติ และประสบการณ์
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อุปสรรค ทัศนคติ และประสบการณ์
การวิจัยกับการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล กลุม่ ตัวอย่างได้จากการสุม่ รายชือ่ พยาบาลใน 5 จังหวัดของเขตบริการสุขภาพ
ที่ 3 จ�ำนวน 234 คน ส่งแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์จ�ำนวน 151 คนคิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ
64.53 เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติต่อหลักฐานการวิจัย ประสบการณ์การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและสหสัมพันธ์เพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างอายุเฉลี่ย 43.41 ปี (SD = 5.99) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 92.70) มีคะแนนเฉลี่ย
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และการรับรูอ้ ปุ สรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง อุปสรรคที่
พบมากที่สุดคือการรายงานผลการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การวิจัยอยู่ในระดับน้อย การรับรู้
อุปสรรคมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตใิ นทิศทางลบต่อการปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (r (151) = -506, p < .01) ทัศนคติ และประสบการณ์การวิจัยมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
กับการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r (151) =.538, p < .01;
r(151) = .311, p < .01) จากผลการวิจัยเสนอแนะว่าสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิควรหากลวิธีในการ
สนับสนุนพยาบาลเพือ่ ลดอุปสรรคและเสริมสร้างทักษะของกระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ผา่ นการ
อบรมทีเ่ หมาะสม นอกจากนีก้ ารศึกษาอบรมด้านการวิจยั ควรมีการวางแผนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ส่งเสริมการ
ท�ำวิจัยโดยมีทีมที่ปรึกษาด้านการวิจัยคอยให้ความช่วยเหลือ
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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�ำ

การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence-Based practice) เป็นการดูแลผู้ป่วยที่
มีคุณภาพที่สูงที่สุด (Case, 2004) ปัจจุบันองค์กร
ทางการพยาบาลให้ความส�ำคัญกับการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์เป็นอย่างมาก มีแนวทางการปฏิบัติ
การพยาบาลใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ส� ำ หรั บ
พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยก�ำหนดเป็น
สมรรถนะไว้อย่างชัดเจน เช่น สมรรถนะของผู้
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต้องมีความสามารถใน
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ พยาบาลที่ได้รับการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร
ฝึกอบรม 4 เดือน) ต้องมีความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะโรค
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ต้องประเมินคัดเลือก
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ล
ผู้ป่วยเฉพาะโรคและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะ
โรคได้ รวมถึงพยาบาลวิชาชีพที่ส�ำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีก็ได้มีการก�ำหนดสมรรถนะด้าน
วิชาการและการวิจัยเป็นหนึ่งในแปดจากสรรถนะ
ทั้งหมด (สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, 2556) จึงกล่าว
ได้ว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการพยาบาลในทุกระดับ
ต่างก็มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการวิจยั ทัง้ การท�ำวิจยั หรือ
การน�ำผลการวิจัยไปใช้และการบูรณาการการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์สำ� หรับการปรับปรุงคุณภาพ
การพยาบาล
การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
เป็นการค้นหาหลักฐานที่ดีที่สุดนั้นคือผลการวิจัย
บทสรุปของหลักฐานเชิงประจักษ์คือการน�ำไป
ตัดสินใจทางคลินิกเพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ
การปฏิบตั ติ ามหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นรูปแบบที่
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ใช้ผลการวิจยั ไปสูก่ ารปฏิบตั โิ ดยพิจารณาน�ำผลการ
วิจยั ทีย่ นื ยันว่าการปฏิบตั นิ นั้ ได้ผลดีมาเป็นแนวทาง
ส� ำ หรั บ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น หลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ ที่ได้รับความสนใจและผู้เชี่ยวชาญ
ให้การยอมรับมากที่สุดคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
ได้มาจากการศึกษาวิจัยอย่างมีคุณภาพ
ส�ำหรับประเทศไทยพบว่าแนวโน้มการ
ผลิตผลงานวิจยั ทางการพยาบาลเพิม่ มากขึน้ เฉลีย่ ปี
ละ 1,000 เรือ่ ง ซึง่ เป็นผลมาจากการผลิตมหาบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์ แต่ส่วนมากเป็นงานวิจัยเพื่อ
การตีพมิ พ์ (ประณีต ส่งวัฒนา, 2552) การศึกษาวิจยั
ในต่างประเทศ พบว่ามีพยาบาลเพียงร้อยละ 34.5 ที่
มีการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากผล
การวิจัย ถึงแม้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ
76.2) รูส้ กึ ว่าการปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์นั้นมีความส�ำคัญ ขณะที่มีการผลิตผล
งานวิ จั ย เพิ่ ม มากขึ้ น แต่ พ ยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ส่วนใหญ่ใช้ความรู้จากค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
ความรูจ้ ากเพือ่ นร่วมงาน ความรูท้ ไี่ ด้จากการศึกษา
พยาบาล เพื่อน�ำมาตัดสินใจทางคลินิก สิ่งที่เป็น
อุปสรรคขัดขวางการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้
จากผลการวิจยั มี 4 ประเด็น คือ 1) ลักษณะของงาน
วิจัยและคุณภาพของงานที่ศึกษา 2) การให้คุณค่า
กับงานวิจัย รวมไปถึงทักษะและความตระหนัก
ของพยาบาล 3) ลักษณะองค์กรและข้อจ�ำกัดที่ถูก
ก�ำหนดโดยสถานที่ท�ำงาน และ 4) การสื่อสารและ
การเข้าถึงงานวิจัย รวมถึงการน�ำเสนอรายงาน
(Funk, Champagne, Wiese, & Tornquist, 1991)
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
อีกอย่างคือทัศนคติ ในการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
ทัศนคติเป็นตัวแปรที่มีอ�ำนาจการท�ำนายค่อนข้าง
สูง (Estabrooks, Floyd, Scott-Findlay, & Gushta,
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2003) การปลูกฝังทัศนคติทดี่ ตี อ่ การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่างต่อเนือ่ งจะมีแนวโน้มการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์อย่างยัง่ ยืน (ปานทิพย์ ปูรณานนท์ และ
ทัศนีย์ เกริกกุลธร, 2554) นอกจากนี้ประสบการณ์
การวิจัยความหมายรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การอบรมวิจัย ยังเป็น
อี ก ตั ว แปรหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ การน� ำ หลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ไปใช้ พยาบาลที่ได้รับการอบรมวิจัยจะ
ส่งผลต่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการอบรม และผู้ที่
อบรมระยะยาวจะมีความสนใจการท�ำวิจัยมากกว่า
ผู้ที่อบรมระยะสั้น
ปั จ จุ บั น พยาบาลเวชปฏิ บั ติ มี บ ทบาท
ส�ำคัญในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตามนโยบาย
การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการดูแล
สุขภาพเชิงรุกในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ส่งผล
ให้พยาบาลต้องปรับเปลี่ยนบทบาทในการเพิ่มพูน
ความรู้ และทักษะทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านการรักษาโรคเบื้องต้น และการดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยเรื้อรัง ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพตนเอง การ
ปรั บ ทั ศ นคติ ต ่ อ ภาระงาน การตื่ น ตั ว ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงรอบด้าน จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญในการพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาความรู ้ สู ่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลเพื่อประโยชน์ของผู้รับ
บริการ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติ
การพยาบาลเป็ น สมรรถนะหนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ และ
ยังเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง จาก
ความส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า ว ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่
จะศึกษาเรื่องการรับรู้อุปสรรคการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ ทัศนคติ และประสบการณ์การวิจยั ต่อ
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การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต� ำ บล เพื่ อ น� ำ ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ เ ป็ น แนวทางให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
สุขภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
2. ศึกษาการรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติ
การพยาบาลโดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ข อง
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติและ
ประสบการณ์การวิจัย ต่อการปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ค�ำจ�ำกัดความ

การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้ ห ลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ หมายถึง การกระท�ำในการตัดสินใจ
เลือกหลักฐานการวิจัยที่ดีที่สุดที่ใช้ประกอบกับ
ความเชี่ยวชาญทางคลินิกร่วมกับความพึงพอใจ
ของผู้ป่วย จากการค้นหา การประเมิน และการ
ประยุกต์ใช้หลักฐานที่มีความเป็นปัจจุบัน วัดโดย
ใช้ แ บบสอบถามการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ทผี่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ มาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม
การรั บ รู ้ อุ ป สรรคการใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ หมายถึง สิ่งที่ขัดขวางการน�ำผลงานวิจัย
ทางการพยาบาลมาใช้ซึ่งอุปสรรคประกอบด้วย
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1) งานวิจัย 2) พยาบาลคือการที่พยาบาลให้คุณค่า
กับงานวิจัย รวมไปถึงทักษะและความตระหนัก
3) องค์กร เป็นอุปสรรคและข้อจ�ำกัดที่ถูกก�ำหนด
โดยสถานที่ท�ำงาน และ 4) การสื่อสารเช่นการน�ำ
เสนอรายงานและการเข้าถึงงานวิจัย (Funk et al.,
1991) ซึ่งวัดโดยใช้แบบสอบถามอุปสรรคในการ
น�ำผลงานวิจยั มาใช้ (ชรัสนิกลู ยิม้ บุญณะ และคณะ,
2550) ซึ่งแปลมาจาก Funk et al.
ทัศนคติต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ หมาย
ถึง ความเชื่อความคิดเห็นความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อ
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล
ซึง่ วัดโดยใช้แบบประเมินทัศนคติตอ่ การปฏิบตั โิ ดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของ มรกต คงสีปาน (2556)
ประสบการณ์การวิจัย หมายถึง การผ่าน
อบรมการท�ำวิจัย การท�ำวิจัย การมีส่วนร่วมในการ
ท�ำวิจยั การน�ำผลงานวิจยั มาประยุกต์ใช้ และการเข้า
ร่วมฟังการน�ำเสนอผลงานวิจยั โดยข้อค�ำถามผูว้ จิ ยั
ได้สร้างขึ้นมาเองจากการทบทวนวรรณกรรม

กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของ Funk
et al. (1991) ซึ่งระบุว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบคื อ 1) งานวิ จั ย
2) พยาบาล คือ การที่พยาบาลให้คุณค่ากับงานวิจัย
รวมไปถึงทักษะและความตระหนัก 3) องค์กร
เป็นอุปสรรคและข้อจ�ำกัดที่ถูกก�ำหนดโดยสถาน
ที่ท�ำงาน และ 4) การสื่อสาร เช่น การน�ำเสนอ
รายงานและการเข้าถึงงานวิจัย และศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อการน�ำหลักฐานเชิงประจักษ์
ประกอบด้วย ทัศนคติและประสบการณ์การวิจยั ซึง่
เป็นปัจจัยท�ำนายที่มีผลต่อการปฏิบัติการพยาบาล
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โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยผลลัพธ์ที่ได้น�ำ
ไปเป็นข้อมูลสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนแก้ไขสิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล และเป็น
ข้อมูลสะท้อนให้พยาบาลและองค์กรได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการวิจัยและการประยุกต์ใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานในบริการปฐมภูมิ เนื่องจากพยาบาล
ได้ถูกก�ำหนดบทบาทหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านคลินิกเพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพที่มีความ
ซับซ้อน การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจึง
เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติการพยาบาลใน
ปัจจุบัน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

วิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive research) เพื่อศึกษาการรับรู้อุปสรรค
และความสัมพันธ์ระหว่างอุปสรรคการใช้หลัก
ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ทั ศ นคติ และประสบการณ์
การวิจัยต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�ำบล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็นกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ซึ่งอยู่ในเขต
บริการสุขภาพที่ 3 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
อุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดก�ำแพงเพชร และ
จังหวัดพิจิตร พยาบาลวิชาชีพได้มาจากทะเบียน
รายชื่อแต่ละจังหวัดค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
โปรแกรม G*power 3.1 ค่าที่ใช้ในการค�ำนวณคือ
อ�ำนาจในการทดสอบ (Power) ก�ำหนดที่ระดับ .80
ระดับนัยส�ำคัญ (alpha) ก�ำหนดที่ระดับ .05 และ
ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ล (Effect size) ที่ ร ะดั บ 0.216
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จ�ำนวนตัวอย่างที่ค�ำนวณได้ 163 ราย ผู้วิจัยได้เพิ่ม
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิงจากผลการวิจัยของ
วิภา แซ่เซี้ย, ประณีต ส่งวัฒนา, วันดี คหะงศ์, และ
สุรีพรรณ สุวรรณ (2551) จ�ำนวน 71 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 44 รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น
234 ราย เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2558
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
งานวิจยั นีผ้ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล (COA No.IRB- NS2015/317.1512)
และได้รับการอนุมัติให้เก็บข้อมูลจากนายแพทย์
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด และแสดงรายละเอี ย ดผ่ า น
เอกสารชี้แจง (Participant information sheet)
ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตัดสินใจ อธิบายวัตถุประสงค์
ชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างถือเป็นความลับ การวิเคราะห์และน�ำเสนอ
ข้อมูลกระท�ำในภาพรวมและน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
ทางวิชาการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยแบบสอบถามจ�ำนวน 5 ชุด ดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย
ข้อค�ำถามจ�ำนวน 8 ข้อ ลักษณะค�ำถามเป็นการเลือก
ตอบและเติมข้อความได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์
การท�ำงานในต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ วุฒกิ ารศึกษา
สถานที่ท�ำงาน และการอบรมเพิ่มเติม
2. แบบสอบถามการรั บ รู ้ อุ ป สรรคการ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1)
ลักษณะของพยาบาล 2) ลักษณะขององค์กร 3)
ลั ก ษณะของงานวิ จั ย และ 4) ลั ก ษณะของการ
สื่อสารเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ขออนุญาต
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ใช้แบบสอบถามของ ชรัสนิกลู ยิม้ บุญณะ และคณะ
(2550) ซึ่งแปลมาจากเครื่องมือของ Funk et al.
(1991) ผูว้ จิ ยั ได้ปรับข้อค�ำถามเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 20 ข้อ เป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ การแปลผลแบ่งคะแนน
เป็น 3 ระดับ คือ ค่าเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 74-100 คะแนน
หมายถึง มีอุปสรรคอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 47-73.9 คะแนน หมายถึง มีอุปสรรคอยู่
ในระดับปานกลาง และค่าเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 20-46.9
คะแนน หมายถึง มีอุปสรรคอยู่ในระดับน้อย
3. แบบสอบถามทัศนคติต่อการปฏิบัติ
การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้
ขออนุญาตใช้แบบสอบถามของมรกต คงสีปาน
(2556) และมีการปรับข้อค�ำถามจาก 23 ข้อ เหลือ 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 และค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15-34.9
หมายถึง มีทัศนคติในระดับน้อย
4. แบบสอบถามประสบการณ์ ก าร
วิจัย ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 5 ข้อ ได้แก่ ประสบการณ์
ในการอบรมการท� ำ วิ จั ย ประสบการณ์ ก ารท� ำ
วิจัย ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการท�ำวิจัย
ประสบการณ์ในการน�ำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้
และประสบการณ์การเข้าร่วมฟังการน�ำเสนอผล
งานวิจัย เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ การแปล
ผลแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ คือ ค่าเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง
18-25 คะแนน หมายถึง มีประสบการณ์การวิจยั อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 11-17.9 หมายถึง
มีประสบการณ์การวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง และ
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ค่าเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 5-10.9 หมายถึง มีประสบการณ์
การวิจัยอยู่ในระดับน้อย
5. แบบสอบถามการปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ผู ้ วิ จั ย สร้ า ง
แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม เป็นข้อ
ค�ำถามทางบวกทั้งหมด จ�ำนวน 12 ข้อ เป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ การแปลผลแบ่งคะแนนเป็น
3 ระดับ คือ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 44-60 คะแนน
หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 28-43.9 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 12-27.9
คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา
(Content validity) ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไป อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ แบบ
ประเมินทัศนคติต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสอบถามประสบการณ์
การวิจัย และแบบสอบถามการปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ให้ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
3 ท่าน พิจารณาเพือ่ ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา
และให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นน�ำแบบประเมิน
ไปค�ำนวณหาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content
validity index [CVI]) พบว่า แบบสอบถามทัศนคติ
ต่ อ การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ และ แบบสอบถามประสบการณ์การวิจัย
มีค่าความสอดคล้อง เท่ากับ .80 และ 1.0 ตาม
ล�ำดับ แต่แบบสอบถามอุปสรรคการใช้หลักฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ และแบบสอบถามการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มคี า่ ความตรง
ตามเนื้อหาน้อยกว่า .80 ผู้วิจัยได้ปรับเนื้อหาและ
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จ�ำนวนข้อค�ำถามตามค�ำแนะน�ำและได้ส่งให้ผู้ทรง
คุณวุฒิประเมินเพื่อหาดัชนีความตรงตามเนื้อหา
อีกครั้ง พบว่าแบบสอบถามอุปสรรคการใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์และแบบสอบถามการปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ค่าความ
สอดคล้อง 1.0 ทั้งสองเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ
(Reliability) ผู้วิจัยท�ำการทดสอบความเชื่อมั่น
โดยน�ำไปทดลองใช้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จังหวัด
นครสวรรค์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 ราย แล้วค�ำนวณหาค่าความเที่ยงของ
เครื่องมือโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ
ครอนบาก (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วย
โปรแกรมส�ำเร็จรูป พบว่าแบบสอบถามอุปสรรค
การปฏิบตั ติ ามหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสอบถาม
ทัศนคติต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสอบถาม
ประสบการณ์การวิจยั และแบบสอบถามการปฏิบตั ิ
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ
.813 .907 .860 และ .829 ตามล�ำดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากผ่านการ
อนุมตั ใิ ห้เก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถาม
การวิจัยพร้อมเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย และ
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดย
ได้รับการบอกกล่ าวและเต็ มใจไปทางไปรษณีย ์
โดยระบุขอความร่วมมือการท�ำแบบสอบถามการ
วิจัยและส่งเอกสารทั้งหมดกลับภายใน 1 สัปดาห์
หลังจากที่เอกสารส่งถึงผู้เข้าร่วมวิจัย ถ้าไม่ได้รับ
แบบสอบถามการวิจัยกลับมาภายใน 2 สัปดาห์นับ
จากส่งแบบสอบถามไป ผู้วิจัยจะติดตามโดยการ
ส่ ง ไปรษณี ย บั ต รในสั ป ดาห์ ที่ 4 ทั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences) โดยวิเคราะห์ข้อมูลส่วน
บุคคลและตัวแปรที่ศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและพิสัย
ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติก่อนวิเคราะห์
ข้อมูล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติและ
ประสบการณ์การวิจัยต่อการปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพ
ในบริการปฐมภูมิ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation)

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ตัวอย่างที่ได้
เกือบทัง้ หมดเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 99.30) ช่วงอายุ
อยู่ระหว่าง 40-49 ปี ค่าเฉลี่ยอายุคือ 43.41 ปี
(SD = 5.990) ประสบการณ์การท�ำงานในต�ำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 11-20 ปี อายุ
การท�ำงานในต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพโดยเฉลี่ย
คิดเป็น 11.94 ปี (SD = 1.930) อายุการท�ำงานน้อย
ที่สุดคือ 9 ปี และอายุการท�ำงานมากที่สุดคือ 21 ปี
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 92.70) มีส่วนน้อยจบปริญญา
โท (ร้อยละ 7.30) สาขาปริญญาโทที่จบคือการ
พยาบาลสาขาเวชปฏิบัติชุมชน และการพยาบาล
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เวชปฏิบัติครอบครัว กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ร้อยละ
100) ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
และผ่านการอบรมการพัฒนางานประจ�ำสูง่ านวิจยั
(Routine to Research [R2R]) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
35.10 มีส่วนน้อยผ่านการอบรมการวิจัย (ร้อยละ
6.00) ตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 51.70)
มีประสบการณ์การท�ำวิจัย
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพในบริการปฐมภูมิ
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 36.94 (SD
= 5.198) อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์
รายข้อพบว่า การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่มีคะแนนการปฏิบัติระดับเห็นด้วย
และเห็นด้วยอย่างยิง่ มาทีส่ ดุ 3 อันดับ โดยอันดับแรก
คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ในการ
ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 71.50) อันดับรองลงมาคือ
พยาบาลเลือกใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เฉพาะทีเ่ ป็น
ภาษาไทยในการปฏิบัติงาน(ร้อยละ 53.60) และ
สุดท้ายคือพยาบาลใช้ความเชี่ยวชาญทางคลินิก
ควบคู่ไปกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ร้อยละ
48.30) เป็นที่น่าสังเกตว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลใช้ แ นว
ปฏิบัติทางการพยาบาลที่สร้างขึ้นมาเองน้อยมาก
(ร้อยละ 1.30)
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โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลใช้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลที่สร้างขึ้นมาเองน้อยมาก เพียงร้อยละ 1.30
ตารางที่ 1 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานพิ สั ย และระดั บ การแปลผลของอุ ป สรรคการใช้ ห ลั ก ฐาน
เชิตารางที
งประจั่ ก1ษ์ส่ วทันเบี
ศนคติ
ประสบการณ์กสารวิ
จัยและการปฏิ
บัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิ
งประจั
กษ์ ก ษ์
่ยงเบนมาตรฐานพิ
ั ย และระดั
บการแปลผลของอุ
ปสรรคการใช้
หลักฐานเชิ
งประจั
(ทัNศ=151)
นคติ ประสบการณ์ การวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิ งประจักษ์ ( N =151)
Actual
ตัวแปร
Range แปลผล
M
SD
Range
1.อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
63.60 8.565 20-100
42-81 ปานกลาง
ลักษณะพยาบาล
18.34 2.735
6-30
10-26 ปานกลาง
ลักษณะองค์กร
21.61 4.794
7-35
7-30 ปานกลาง
ลักษณะผลการวิจยั
11.62 3.143
4-20
4-17 ปานกลาง
ลักษณะของการสื่ อสารเพื่อ
12.05 1.921
3-15
8-15
มาก
เผยแพร่ งานวิจยั
2.ทัศนคติ
52.83 3.981
15-75
43-63 ปานกลาง
3.ประสบการณ์การวิจยั
9.16 2.843
5-25
5-18
น้อย
4.การปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิงประจักษ์
36.94 5.198
12-60
24-49 ปานกลาง
การรั บ รู ้ อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ก าร สนั บ สนุ น หรื อ สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกในการ
การรับรู ้อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพใน
พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาล สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล พบว่าอุ ปสรรคโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยคะแนน
วิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล สุดท้ายคือรายงานผลการวิจัยใช้ภาษาสถิติที่เข้าใจ
อุปสรรคเท่
ากับ 63.60 (SD =่ ใ8.565)
่อพิจารณารายด้ยาก
านพบว่
่ อสารเพื
งานวิจยั ่ มี
และวิา ธลัีวกิเษณะการสื
คราะห์ผลการวิ
จัยน�่อำเผยแพร่
เสนอในแบบที
พบว่
า อุ ป สรรคโดยรวมอยู
นระดั บเมืปานกลาง
บอุ่ยปคะแนนอุ
สรรคมากปสรรคเท่
ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่
บ 12.05 สิ่ งยุที่ง่เยาก
ป็ นอุส่ปวสรรคมากที
่สุดคือ การรายงานผลการวิ
นลักษณะพยาบาล
ลักษณะองค์กร และจยั
มีระดั
ค่าเฉลี
ากับ 63.60ากัคะแนน
เป็ นภาษาอั
ใจยาก รองลงมาคื
งสนับสนุ นหรืจัยอสิมี่ งคอํ่าคะแนนเฉลี
านวยความสะดวกในการ
(SD
= 8.565)งกฤษเข้
เมื่อพิจาารณารายด้
านพบว่า อลัการไม่
กษณะ มีแหล่
ลักษณะผลการวิ
่ยอุปสรรคอยู่
การสื
่อเผยแพร่
งานวิ
มีรใะดันการปฏิ
บอุปสรรค
บปานกลาง
เท่ากับ 18.34
และติท11.62
สื บค้่อนสารเพื
หลักฐานเชิ
งประจั
กษ์จมัยาใช้
บตั ิงาน ในระดั
สุ ดท้ายคื
อรายงานผลการวิ
จยั ใช้/ 21.61
ภาษาสถิ
ี่เข้าใจ
มาก
ค่ า เฉลีธ่ี ยวิเคะแนนเท่
า กั บ จ12.05
สิ่ ง ที่ เ ป็ น ่ยตามด�
สิ่งทีกษณะพยาบาล
่เป็นอุปสรรคน้อลัยที
่สุดคือผู้บกริรหและ
าร
ยาก และวิ
คราะห์ผลการวิ
ยั นําเสนอในแบบที
ุ่งยากำลัส่บวนลั
กษณะองค์
อุลัปกสรรคมากที
่สุดจคืยั อมีคการรายงานผลการวิ
จัยเป็นใ่ นระดั
ไม่สบนัปานกลาง
บสนุนให้เท่
น�ำาผลการวิ
ิ
่าคะแนนเฉลี่ยอุปสรรคอยู
ษณะผลการวิ
กับ 18.34จัยไปใช้
21.61ในการปฏิ
และ 11.62บัตตาม
ภาษาอังกฤษเข้าใจยาก รองลงมาคือการไม่มีแหล่ง
ดําลับ สิ่ งที่เป็ นอุปสรรคน้อยที่สุดคือผูบ้ ริ หารไม่สนับสนุนให้นาํ ผลการวิจยั ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
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10

์ สหสั
ตารางที่ 2่ ค่2าค่สัามสัประสิ
มประสิ
น ระหว่
ปสรรคการใช้
ลักฐานเชิ
งประจั
ทัศนคติ
ตารางที
ทธิทส์ ธิหสั
มพัมนพัธ์นเพีธ์ยเพีร์สยนัร์ สัระหว่
างอุาปงอุสรรคการใช้
หลักหฐานเชิ
งประจั
กษ์ ทักศษ์นคติ
และ และ
ประสบการณ์
กษ์กษ์(N=151)
ประสบการณ์กการวิ
ารวิจัยจัยต่ต่ออการปฏิ
การปฏิบบัตัติกิการพยาบาลโดยใช้
ารพยาบาลโดยใช้หลัหกลัฐานเชิ
กฐานเชิงประจั
งประจั
(N=151)
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ระดับนัยทางสถิติ
ตัวแปรที่สมั พันธ์กบั การปฏิบตั ิการพยาบาล
(r)
(p)
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ทัศนคติ
ประสบการณ์การวิจยั

-.506**
.538**
.311**

.000
.000
.000

ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผลคะแนนการปฏิบัติระดับเห็นด้วยมาก
เคราะห์หคลัวามสั
มพันงธ์ประจั
ระหว่กาษ์งการรัและเห็
บรู ้อุปนสรรคการใช้
กฐานเชิ
นคติ
การรั บ รู ้ อผลการวิ
ุ ป สรรคการใช้
ก ฐานเชิ
ด้ ว ยอย่ า งยิห่ งลัมากที
่ สุ ดงประจั
3 อั นกดัษ์บทัศโดย
การวิจกยั ารวิ
ต่อจการปฏิ
บตั ิการพยาบาลโดยใช้
หลัอกลุ
กฐานเชิ
กษ์ ใช้พบว่
าการรั
ทัและประสบการณ์
ศนคติและประสบการณ์
ัย ต่อการปฏิ
บัติ อันดับแรกคื
่มตัวอย่งประจั
างส่วนใหญ่
แนวปฏิ
บัตบิ รู ้
อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิ
ฐานเชิงงประจั
ประจักกษ์ษ์พบว่
มีความสั
นธ์กับการปฏิ
บตั ิ การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิ
การพยาบาลโดยใช้
าการ มพัทางคลิ
นิกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ
ขง
รับประจั
รู้อุปกสรรคการใช้
หลักฐานเชิบงปานกลางอย่
ประจักษ์มีความ
ผลการศึ
กษา
บัติงr(151)
าน (ร้อ=ยละ
71.50)
ษ์ในทิศทางลบในระดั
างมีนยั สํในการปฏิ
าคัญทางสถิ
-.506,
p <.01
ทัศนคติ
และ
สัประสบการณ์
มพันธ์กบั การปฏิ
บตั จกิ ยั ารพยาบาลโดยใช้
ฐาน บสอดคล้
องกับบริบทของการปฏิ
บัตงิงประจั
าน เนืก่อษ์งจาก
การวิ
มี ความสัมพันธ์หกลัับกการปฏิ
ตั ิ การพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิ
ในทิ ศ
เชิทางบวกระดั
งประจักษ์ในทิ
ศทางลบในระดั
างมีติ r(151)
บริ ก ารปฐมภู
ิ เ ป็ นr(151)
มี ฐ านะเป็
น ลูpก <.01
ข่ า ย ดั(Subบปานกลางอย่
างมีบนปานกลางอย่
ยั สําคัญทางสถิ
= .538, p ม<.01;
= .311,
งตาราง
นัยส�ำคัญทางสถิติ r (151) = -.506, p < .01 ทัศนคติ contractor) ซึง่ มีโรงพยาบาลชุมชนเป็นผูจ้ ดั บริการ
ที่ 2 การวิเคราะห์ตวั แปรทัศนคติต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติอยูใ่ นระดับปาน
และประสบการณ์การวิจัยมีความสัมพันธ์กับการ มีฐานะเป็นแม่ข่าย (Main contractor) นโยบายการ
กลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่หากัลับกฐานเชิ
52.83 (SD
ประสบการณ์
ารวิจยั กลุ่มขตั่าวยอย่
างมีประสบการณ์
ปฏิ
บัติกมีารพยาบาลโดยใช้
งประจั= ก3.981)
ษ์ บริ
การจึงด�ำเนินกงานตามแม่
สอดคล้
องกับการ
การวิ
จยั ในระดับน้อบยปานกลางอย่
มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่
= 2.843)Pericas-Beltran, Gonzalez-Torrente,
ในทิ
ศทางบวกระดั
างมีนัยาส�กัำบคัญ9.16 (SD
ศึกษาของ

ทางสถิติ r (151) = .538, p < .01; r (151) = .311, Pedro-Gomez, Morales-Asencio and Bennasarp อภิ
< .01
ดังตารางที่ 2จการวิ
ปรายผลการวิ
ยั เคราะห์ตัวแปรทัศนคติ Veny (2014) ที่ว่าแนวปฏิบัติทางการพยาบาล
ต่ อ หลั ก ฐานเชิ
ง ประจักจยัษ์ พยาบาลวิ
พบว่ากลุช่มาชี
ตัวพอย่ที่าปงมี
Clinical
protocolมิคเป็่อนข้
นแหล่
่พยาบาล
จากผลการวิ
ฏิ บตั ิ งและ
านในบริ
การปฐมภู
างมีงพข้อฤติมูลกทีรรมที
่ ดีต่อการ
ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยคะแนน ใช้มากในการปฏิบัติการพยาบาล ผลการวิจัยแสดง
ปฏิ บตั ิ ก ารพยาบาลโดยใช้ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ เห็ น ด้ว ยกับ การใช้แ นวปฏิ บ ัติท างคลิ นิ ก และการใช้
เท่ากับ 52.83 คะแนน (SD = 3.981) ประสบการณ์ ให้เห็นว่าพยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบัติการพยาบาล
หลักฐานเชิ งประจักษ์ในการปฏิบตั ิการพยาบาล แต่ยงั มีการพัฒนาแนวปฏิบตั ิมาใช้ในหน่ วยงานน้อยมาก
การวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การวิจัยใน โดยอิงข้อมูลทางวิชาการ ไม่ได้ปฏิบตั งิ านโดยอาศัย
เนื่อบงจากขาดความเข้
าใจในกระบวนการและขาดทั
ษะในการสื
บค้อนประสบการณ์
และการประเมิ
ระดั
น้อย มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่
ากับ 9.16 คะแนน กความรู
้สึก หรื
ส่วนนตัหลัว กฐานเชิงประจักษ์
ผูว้ ิจ=ยั 2.843)
มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
(SD
การรั บ รู ้ อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ก าร
การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิ งพยาบาลโดยใช้
ประจักษ์ ข องพยาบาลวิ
พ ในโรงพยาบาลส่
หลักฐานเชิชงาชีประจั
กษ์ของพยาบาลงเสริ ม
วิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
าบล จัย
อภิสุ ขปภาพตํ
รายผลการวิ
ษาแสดงให้
า การรั
รู ้ อ
การปฏิ
บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้
ฐาน
ผลคะแนนการปฏิ
บตั ิระดับเห็หนลัด้กวยมากและเห็
นด้วผลการศึ
ยอย่างยิ่งกมากที
่สุด 3 อันเ ห็ดันบ ว่โดยอั
นดับบแรกคื
อุปสรรคการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักบฐาน
เชิกลุ
งประจั
กษ์างส่
ของพยาบาลวิ
าชีพในโรงพยาบาล
่มตัวอย่
วนใหญ่ใช้แชนวปฏิ
บตั ิทางคลินิกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ
ขในการปฏิ
ตั ิงาน คิด
เชิ
ง
ประจั
ก
ษ์
ใ
นภาพรวมอยู
ใ
่
นระดั
บ
ปานกลาง
เมื่อ
ส่เป็งเสริ
ขภาพต�
นร้มอสุยละ
71.50ำบลผลการศึกษาสอดคล้องกับบริ บทของการปฏิบตั ิงาน เนื่ องจากบริ การปฐมภูมิเป็ นมีฐานะ
เป็ นลูกข่าย (Sub-Contractor) ซึ่งมีโรงพยาบาลชุมชนเป็ นผูจ้ ดั บริ การมีฐานะเป็ นแม่ข่าย (Main Contractor)
นโยบายการบริ การจึงดําเนิ นงานตามแม่ข่าย สอดคล้องกับการศึ กษาของ Pericas-Beltran, Gonzalez25
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วิเคราะห์รายด้านพบว่าด้านการสื่อสารเพื่อเผย
แพร่ผลงานวิจัยนั้นอุปสรรคอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิ จ ารณารายข้ อ จะเห็ น ว่ า ผลการวิ จั ย เป็ น ภาษา
อังกฤษเข้าใจยากมีคะแนนอุปสรรคมากที่สุดคือ
สาเหตุอาจเนื่องมาจากการเรียนวิชาชีพพยาบาลไม่
ได้มีการเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษมากนัก รวมถึงในการปฏิบัติ
งานในชีวิตประจ�ำวันซึ่งหน่วยงานก็ไม่มีนโยบาย
ส่งเสริม กระตุ้นหรือการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยว
กับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง สิ่งเหล่านี้จึง
เป็นสาเหตุให้ผลการวิจยั เป็นภาษาอังกฤษเป็นสิง่ ที่
เข้ า ใจยาก มี ค ะแนนสู ง ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ พยาบาลที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพ
จากการศึ ก ษาของชรั ส นิ กู ล ยิ้ ม บุ ญ ณะ
และคณะ (2550) ระบุว่าพยาบาลมีการรู้อุปสรรค
มากที่สุดคืองานวิจัยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ อาจ
อธิบายจากผลการศึกษาที่ผ่านมาได้ว่าสมรรถนะ
การใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตพยาบาลผู้จบการ
ศึกษาใหม่อยู่ในระดับกลางและน้อย และค่าเฉลี่ย
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตาม
การรับรู้ของตนเองและตามการรับรู้ของอาจารย์
อยู่ในระดับที่ต�่ำ (กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ธัญญวลัย
บุญประสิทธิ์, และสุนทรี ภิญโญมิตร, 2553) จาก
การศึกษาของ Wilasinee (2013) ยังระบุวา่ พยาบาล
ไทยขาดการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ ที่ผ่าน
มามีการให้ทนุ สนับสนุนการอบรมดูงานการศึกษา
วิจัยในต่างประเทศจากหน่วยงานภาครัฐ สภาการ
พยาบาลและกลุ่มเอกชนองค์กร แต่พบว่าพยาบาล
ให้ความสนใจน้อย สาเหตุมาจากอุปสรรคด้าน
ภาษาอังกฤษ ท�ำให้พยาบาลไทยขาดโอกาสในการ
พัฒนา
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อุ ป สรรครองลงมาคื อ การไม่ มี แ หล่ ง
สนับสนุนหรือสิ่งเอื้ออ�ำนวยความสะดวกในการ
สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ทเี่ ป็นงานวิจยั มาใช้ใน
การปฏิบตั ิ (ร้อยละ 45.70) เนือ่ งจากในโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลนั้น มีจ�ำนวนคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับการปฏิบัติไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
อาจเกี่ยวเนื่องด้วยงบประมาณและระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ค่อนข้างเข้มงวด และคอมพิวเตอร์
ที่มีอยู่อาจใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ จารุวรรณ วงษ์วิเศษ (2549)
ที่พบว่าหน่วยงานไม่มีคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
ผลการศึ ก ษาในบริ ก ารปฐมภู มิ ใ นต่ า งประเทศ
พบว่ า อุ ป สรรคที่ พ บในพยาบาลชุ ม ชนคื อ
ขาดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเรื่องคอมพิวเตอร์
อุปสรรคมากที่สุดอันดับสุดท้ายคือการ
รายงานผลการวิจยั ใช้ภาษาสถิตทิ ำ� ให้เข้าใจยากและ
วิธวี เิ คราะห์ผลการวิจยั น�ำเสนอในรูปแบบทีย่ งุ่ ยาก
(ร้อยละ 44.40) เท่ากัน อาจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่าง
ได้รับการอบรมการพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัย
(ร้อยละ 43.00) และในจ�ำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นการ
อบรมในระยะสั้น ( ≤ 1 สัปดาห์ ) คิดเป็นร้อยละ
40.40 มีเพียงร้อยละ 2.60 ที่ได้รับการอบรมระยะ
กลาง (8 วัน-6 เดือน) ประกอบกับส่วนใหญ่แล้ว
กลุม่ ตัวอย่างมีประสบการณ์เป็นเพียงผูร้ ว่ มการวิจยั
และท�ำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเท่านั้น
เมื่ อ วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล ประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ
การวิจัยยังมีอยู่น้อย จึงเป็นสาเหตุให้พยาบาลที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลไม่
เข้าใจภาษาสถิติและวิธีวิเคราะห์ผล การศึกษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาของวัชรีย์ แสงมณี, ยุพิณ
วัฒนสิทธิ,์ นิตยาไกรวงศ์,และอุมาพร ปุญญโสพรรณ
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(2549) และชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะและคณะ (2550)
ที่พบว่าอุปสรรค 1 ใน 3 ของพยาบาลคือไม่เข้าใจ
วิธีการทางสถิติการวิจัยทางการพยาบาล ผลการ
ศึกษา ของจารุวรรณ วงษ์วิเศษ (2549) ระบุเหมือน
กันว่า 1 ในอุปสรรคที่พบบ่อยของพยาบาลคือ
มีความยากล�ำบากในการอ่านงานวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อุปสรรค
การใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ทั ศ นคติ แ ละ
ประสบการณ์การวิจัย ต่อการปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
จากการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ พบว่ า
อุ ป สรรคการใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ มี ค วาม
สัมพันธ์ในทิศทางลบต่อการปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับการศึกษา Kim et al. (2013) ที่พบว่า
อุ ป สรรคทั้ ง 4 ด้ า น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทาง
ตรงข้ า มกั บ การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล ซึ่ ง อธิ บ าย
ได้จากผลการศึกษาของ Stichler, Fields, Kim
and Brown (2011) ที่ว่าถ้าอุปสรรคการปฏิบัติ
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่ในระดับต�่ำ ๆ จะ
ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ต่อการปฏิบัติตาม
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ มี ม ากขึ้ น การศึ ก ษาของ
Ammouri et al. (2014) ระบุ ว ่ า พยาบาลใน
ประเทศโอมานมี ก ารรั บ รู ้ อุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ
ผลการวิจัยและการอ่านทบทวนงานวิจัยเป็นสิ่งที่
เข้าใจยากจึงส่งผลให้มกี ารใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ลดลง ส�ำหรับผลการวิจัยนี้อุปสรรคอยู่ในระดับ
ปานกลางซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีในระดับหนึ่งที่แสดงให้
เห็นว่าอุปสรรคของพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในบริการ
ปฐมภูมสิ ามารถแก้ไขให้นอ้ ยลงเพือ่ จะส่งผลให้การ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพิม่
มากขึ้น
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ทัศนคติมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ใ นระดั บ ปานกลาง
(r (151) = .538, p <.01) ซึ่งอธิบายได้ว่าถ้าพยาบาล
มีทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์
มากจะส่งผลต่อการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกับการ
ศึกษาของ Yi-Hao et al. (2013) ระบุความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติและการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทัศนคติที่ดีจะส่งผลให้ต่อ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
มี แ นวโน้ ม ที่ ดี Ammouri et al. (2014) พบว่ า
ถ้าพยาบาลมีทัศนคติต่อการปฏิบัติการพยาบาล
โดยหลักฐานเชิงประจักษ์น้อย ความรู้และทักษะ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ก็จะน้อยลงเช่นกัน เมื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยครั้งนี้
ข้อค�ำถามที่มีคะแนนทัศนคติดีมากที่สุดคือการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล
จะช่วยให้พยาบาลมีทักษะในการสืบค้นความรู้
จากแหล่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นถึงร้อยละ 67.50 นั่นคือ
พยาบาลมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ประสบการณ์ ก ารวิ จั ย มี ค วามสั ม พั น ธ์
ในทิศทางบวกต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติใน
ระดับปานกลาง (r(151) = 311, p < .01) สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Black, Balneaves, Garossino,
Puyat and Qian (2015) ที่ ศึ ก ษาการทดสอบ
โปรแกรมการอบรมการวิจัย (Research training
program) ซึ่งถือเป็นประสบการณ์การวิจัยอย่าง
หนึ่ ง ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรม
อบรมการวิจัย สามารถเพิ่มความมั่นใจ เพิ่มความ
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ตื่ น ตั ว ในการปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก โดยใช้ ห ลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ ผลการศึกษาของ Yi-Hao et al. (2013)
สนับสนุนว่าการอบรมหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็น
หนึ่งในตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การปฏิบัติตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ และมีความจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมีการเพิ่มการอบรมอย่างเข้มข้นเกี่ยวการ
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ถึงแม้ว่าพยาบาลส่วน
ใหญ่จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่ยงั ขาด
การฝึกปฏิบตั กิ ารประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของผู ้ วิ จั ย ที่ พ บว่ า กลุ ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี มากถึงร้อย
ละ 92.70 ส่วนการอบรมการวิจัย/อบรมการพัฒนา
งานประจ�ำสูง่ านวิจยั คิดเป็นร้อยละ 43.0 ส่วนใหญ่
เป็นการอบรมระยะสั้น ( ≤ 1 สัปดาห์ ) คิดเป็นร้อย
ละ 40.4 ถึงแม้ร้อยละของประสบการณ์เคยท�ำวิจัย
จะอยูใ่ นระดับมากเกินครึง่ คือเท่ากับ 51.70 แต่สว่ น
ใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพียงผู้ร่วมท�ำวิจัย คิดเป็น
ร้อยละ 37.1 โดยท�ำหน้าทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลคิดเป็น
ร้อยละ 43
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ
อุปสรรค และระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง
แต่ระดับประสบการณ์การวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในระดับน้อย ดังนั้นควรส่งเสริมให้พยาบาล
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและการใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่
หน่ ว ยงานสามารถให้ ก ารสนั บ สนุ น ได้ เช่ น
การเพิ่มการอบรมจากระยะสั้น ให้เป็นระยะกลาง
หรือระยะยาว การเปิดให้มเี วทีสำ� หรับการน�ำเสนอ
การวิ จั ย หรื อ อบรมการพั ฒ นางานประจ� ำ สู ่ ง าน
วิจัย เพื่อให้เกิดประสบการณ์ และยังเป็นการแก้
ปัญหาอุปสรรคได้ เนือ่ งจากอุปสรรคทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
เผชิญนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนั้นคือการรายงาน
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ผลการวิจัยใช้ภาษาสถิติท�ำให้เข้าใจยาก และไม่
เข้าใจวิธีการน�ำหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากผล
การวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติซึ่งสามารถเพิ่มทักษะ
ได้จากประสบการณ์การวิจัย
จากผลการวิจัย พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ค่อนข้าง
มีพฤติกรรมที่ดีต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ เห็นด้วยกับการใช้แนวปฏิบตั ิ
ทางคลินิก และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลแต่ยังมีการพัฒนาแนวปฏิบัติ
มาใช้ในหน่วยงานน้อยมาก เนื่องจากขาดความ
เข้าใจในกระบวนการและขาดทักษะในการสืบค้น
และการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยมีข้อ
เสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ

ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
1. หน่วยงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พร้ อ มให้ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน
กระบวนการของการได้มาซึง่ หลักฐานเชิงประจักษ์
รวมถึงการน�ำหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นไปใช้ และ
ส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น มอบหมาย
ให้มีการศึกษาหาความรู้จากบทความต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับหน่วยงาน แล้วน�ำมาประกอบการ
ตัดสินใจทางการพยาบาล
2. พยาบาลควรพั ฒ นาทั ก ษะการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อสนับสนุนการท�ำงานวิชาการ เช่น การสร้าง
แนวปฏิบัติการพยาบาลที่เหมาะสมกับบริบทของ
ผู้รับบริการ และท�ำการประเมินผลการใช้เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป
ด้านการวิจัย
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1. กระตุ้น/ผลักดันให้พยาบาลมีการท�ำ
วิจัย ส่งผลงานน�ำเสนอในเวทีงานวิชาการเพื่อให้
เกิดประสบการณ์ หน่วยงานควรให้รางวัลเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ ๆ
เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมด้ า นการวิ จั ย
ภายในองค์กร
2. จั ด ที ม พี่ เ ลี้ ย งที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ภายนอกองค์กร เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษา/ให้ความ
รู้เกี่ยวกับกระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
โดยการก�ำหนดเป็นนโยบายประจ�ำปีที่องค์กรควร
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
3. ในการท�ำวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรเป็นการ
พั ฒ นารู ป แบบการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์สำ� หรับการบริการปฐมภูมใิ น
กลุม่ พยาบาลวิชาชีพ หรือศึกษาปัจจัยสนับสนุนการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพือ่
การสร้างเสริมสุขภาพในกลุม่ พยาบาลวิชาชีพทีจ่ บ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
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