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บทคัดยอ

การรวบรวมจัดหมวดหมูและสังเคราะหงานวิจัยในสถาบันการศึกษาเปนแนวทางสงเสริมใหบุคลากรได
พัฒนาตนเองผานกระบวนการวิจยั งานวิจยั ครัง้ นีเ้ พือ่ ทบทวนขอบเขตงานวิจยั ดานสุขภาพของวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (Praboromrajchanok Institute [PI]) ประชากรเปนงานวิจัยดานสุขภาพ
ของบุคลากรของวิทยาลัยในสังกัด PI ทีเ่ ผยแพรระหวางป พ.ศ. 2550-2559 จํานวน 3,672 เรือ่ ง จากวิทยาลัย
จํานวน 39 แหง เครือ่ งมือวิจยั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ หรับบันทึกงานวิจยั PI ทีน่ กั วิจยั พัฒนาขึน้ เพือ่
บันทึกขอมูลทัว่ ไปและคุณลักษณะของงานวิจยั ทีท่ าํ โดยบุคลากรในสังกัด PI วิเคราะหขอ มูลโดยใชคา ความถี่
รอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา สวนมากเปนวิจัยทางการพยาบาล (รอยละ 72.47)
เปนวิจัยดานการเรียนการสอน (รอยละ 34.97) พื้นที่วิจัยสวนมากเปนวิจัยในชุมชน (รอยละ 29.71)
แตที่พบสวนนอย ไดแก วิจัยทบทวนเอกสารอยางเปนระบบ (รอยละ 1.39) วิจัยในคลินิก (รอยละ
14.95) วิจัยใชประโยชนเชิงพาณิชย (รอยละ 23.12) และทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางประเทศ
(รอยละ 0.90) มีประเด็นการวิจัย 7 ดาน คือ 1) วิจัยทางพยาบาลศาสตร 2) มีพื้นที่ศึกษาอยูในชุมชน
3) เปนวิจยั การเรียนรูแ บบบูรณาการ 4) นักศึกษาเปนกลุม ตัวอยาง 5) องคประกอบของการประกันคุณภาพ
การศึกษาในเรือ่ งคุณลักษณะนักศึกษา 6) มุง ศึกษาผูป ว ยกลุม โรคไมตดิ ตอ และ 7) เนนการสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค สวนการสังเคราะหองคความรูจ ากงานวิจยั พบวาครอบคลุมตามประเด็นของวิชาชีพ
การพยาบาลและการสาธารณสุขตามแนวโนมของนโยบายดานสาธารณสุข ระดับประเทศในชวงทีท่ าํ วิจยั
การศึกษานีม้ ขี อ เสนอแนะคือสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจยั มากขึน้ รวมทัง้ สงเสริมการทําวิจยั ในคลินกิ
ของอาจารยเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: วิจัยดานสุขภาพ, สถาบันพระบรมราชชนก, การทบทวนขอบเขต
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค สถาบันพระบรมราชชนก
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค สถาบันพระบรมราชชนก
3
อาจารย, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันพระบรมราชชนก
4
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม สถาบันพระบรมราชชนก
5
เภสัชกรชํานาญการ, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันพระบรมราชชนก
6
นักวิชาการชํานาญการพิเศษ, สถาบันพระบรมราชชนก
1
Corresponding author: จรูญศรี มีหนองหวา, E-mail: jaroonsree@bcnsp.ac.th
1
2

»‚·Õè 27 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564
Vol. 27 No. 1 (January-June) 2021

ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
Journal of Health and Nursing Education

9

A Study of Scoping Reviews of Health Research of Colleges Under
the Praboromarachachanok Institute
Pattama Phongsiri, Ph.D. 1 Jaroonsree Meenongwah, Ph.D. 1
Apiradee Jareonukul, M.N.S. 1 ,Kunthida Kulpratepunya, Ph.D. 1
Nusara Prasertsri, Ph.D. 1 Saengdeun Kinkhae, M.N.S. 2 , Udomwan Wansri, M.N.S. 1
Anonglak Wongtree, M.P.H. 2 Tanomsak Boonsoo, Ph.D. 3 Suttini Wattanakul, M.Sc. 4
Supaporn Boonsiriluck, Ph.D. 5 Jureerat Kijsomporn, Ph.D. 6 Orachorn Inthongpan, M.N.S. 6
(Received: October 7th, 2020; Revised: March 27th, 2021; Accepted: May 17th, 2021)

Abstract

Collecting, categorizing, and synthesizing of research by educational institutions is important in order to
encourage health professionals’ self-development through the research process. The purpose of this scoping
literature review was to assess the published studies from colleges under the Praboromrajchanok Institute
(PI) of Thailand. The full texts of three thousand six hundred and seventy-two published research articles
were collected from 39 institutes from BE 2550 to 2559. The research tool was the Computer Program
for Collecting Research from PI, developed by researchers to record the general data and characteristics
of research conducted by PI personnel. Data were analyzed by using frequency, percentage, and content
analysis. Results showed that most of the studies were nursing research (72.47%) related to learning
and teaching methods (34.97%), and were conducted in community settings (29.71%). There were only
a small number of studies found which were systematic reviews (1.39%), clinical studies (19.95%), or
research for commercial purposes (23.12%), or that received international research funding (0.90%). Seven
common primary focus areas were identiﬁed among the research: 1) nursing curriculum, 2) community
health, 3) integrated instruction, 4) the study participants were nursing students, 5) focused on nursing
students’ educational accreditation or characteristics, 6) patients with non-communicable disease, and
7) health promotion and disease prevention. Synthesized research evidence revealed that the scope of
research issues covered the nursing and public health profession in accord with the concurrent trends in
public health policy. The results suggest that the PI should provide more support and encourage their
staff to conduct clinical nursing studies.
Key words: health research, Praboromarajchanok Institute, scoping review
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สถาบันพระบรมราชชนก มีภารกิจหลักคือผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขสนองตอบ
ความตองการของระบบสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ปจจุบนั อยูใ นชวงเปลีย่ นผานสูก ารเปนสถาบัน
อุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีสถานะเปนสถานศึกษาของรัฐ (พระราชบัญญัติ
สถาบันพระบรมราชชนก, 2562) โดยหนึ่งในภารกิจที่สําคัญคือดําเนินการวิจัยและพัฒนาองคความรู
แมวาจะมีการกอตั้งมานานกวา 60 ป มีการทําวิจัยจํานวนมาก แตสถาบันยังไมเคยมีการรวบรวม
จัดหมวดหมู วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจยั ทัง้ หมดทีท่ าํ โดยบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
จึงทําใหขาดขอมูลที่จะสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรไดอยางชัดเจน
การสังเคราะหงานวิจัย (Meta-analysis) เปนการชวยลดความซํ้าซอนของประเด็นในการทําวิจัย
ชวยใหขอคนพบและขอมูลที่กระจายอยูตามรายงานการวิจัย อยูเปนหมวดหมู จึงชวยใหไดองคความรูที่
ชัดเจน (ประณีต สงวัฒนา, 2552) และยังจะทําใหไดชุดองคความรูใหมที่มีความกวางขวางและลุมลึกกวา
การวิจยั เพียงเลมเดียว (รัตนะ บัวสนธ, เอือ้ มพร หลินเจริญ, นันทิมา นาคาพงศ, ประภัสสร วงษด,ี และยุพนิ
โกณฑา, 2553) สามารถนําไปใชประโยชน และสามารถนํามาตอยอดในการแกปญหา และเปนแนวทาง
ในการพัฒนาประเด็นที่สนใจตอไป แตเนื่องจากงานวิจัยที่ทําโดยบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก
ยังไมมีการศึกษาโดยการสังเคราะหงานวิจัยมากอน การเริ่มตนเพื่อใหไดขอมูลหรือประเด็นมาสังเคราะห
งานวิจัยสามารถใชการทบทวนขอบเขตงานวิจัยได
การทบทวนขอบเขตงานวิจัย (Scoping review) เปนการทบทวนและรวบรวมกรอบแนวคิดได
อยางรวดเร็ว เพราะมีการสรางขอบเขตการทบทวนวรรณกรรมเขามา และเติมความเปนระบบเขาไปใน
ชวงการรีวิวเอกสารแบบดั้งเดิม โดยเริ่มจากการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการสํารวจงานวิจัยอยางมีระบบ
ระบุประเด็นศึกษาอยางมีขอบเขต ทั้งกรอบแนวคิดสําคัญ (Key concepts) ทฤษฎีที่ใช และชองวางของ
งานวิจยั ในขอบเขตทีส่ นใจ ทําใหเห็นวางานวิจยั ทีผ่ า นมาในประเด็นทีผ่ สู นใจศึกษา มีใครไปศึกษาเรือ่ งอะไร
เรียนรูอะไรมาแลวบาง องคความรูเทาที่ไดรวบรวมไวมีอะไรบาง และชวยใหเห็นแนวโนมของการวิจัย
(Arksey & O’Malley, 2005; Levac, Colquhoun, & O’Brien, 2010; Rumrill, Fitzgerald, & Merchant,
2010; Ruiz-Perez & Petrova, 2019; Pham et al., 2014; Sucharew & Macaluso, 2019) นอกจากนี้ยัง
ทําใหไดขอ เสนอเกีย่ วกับประเด็นงานวิจยั ในอนาคต สามารถนําไปเปนแนวทางในการวิจยั สําหรับอาจารย
และบุคลากร ตลอดจนเกิดแนวทางใหมทจ่ี ะนําไปสงเสริมการวิจยั ในประเด็นตาง ๆ ใหมคี ณ
ุ ภาพ (อังศินนั ท
อินทรกําแหง, นิพิฐพนธ แสงดวง, และปยะ บูชา, 2557) มีการศึกษาที่ใชการทบทวนขอบเขตงาน
วิจัยโดย ดาราวรรณ รองเมือง, ยศพล เหลืองโสมนา, สุกัญญา ขันวิเศษ, จรัญญา ดีจะโปะ, และสุปราณี
ฉายวิจิตร (2561) ศึกษาขอบเขตเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย จากบทความวิจัยของอาจารยของวิทยาลัย
พยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี จํานวน 71 บทความ พบวาจุดออนทีพ่ บมาก คือ ไมมกี ารคํานวณขนาดตัวอยาง
มักเลือกตัวอยางแบบเจาะจง มีการรายงานคาดัชนีความตรงตามเนือ้ หานอย มีการควบคุมตัวแปรแทรกซอน
นอยและรายงานคาขนาดของผล (Effect size) นอย จากการศึกษาดวยวิธีการทบทวนขอบเขตงานวิจัยนี้
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เปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นจุดออนดานระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยของอาจารย นําไปสูการพัฒนาศักยภาพ
การทําวิจัยใหกับอาจารยของวิทยาลัยไดตรงประเด็นปญหามากขึ้น
สถาบันพระบรมราชชนกเปนองคกรขนาดใหญที่ดูแลวิทยาลัยในสังกัดถึง 39 แหง กระจายอยู
ทุกภูมิภาค ซึ่งมีการผลิตผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง มีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งที่จะทบทวนขอบเขต
งานวิจยั ดานสุขภาพของบุคลากรในสังกัด จะทําใหทราบถึงสถานการณ ขอจํากัดของงานวิจยั และชองวาง
ของความรูท ค่ี วรพัฒนาเพิม่ เติม นําไปสูข อ เสนอเชิงนโยบายตอผูบ ริหารของสถาบันพระบรมราชชนก เพือ่
ขับเคลือ่ นการทําวิจยั ในการพัฒนาองคความรูด า นสาธารณสุขทีส่ อดคลองกับปญหาและความตองการดาน
สาธารณสุขของประเทศ และไดแนวทางใหมทจ่ี ะนําไปสงเสริมการวิจยั ในประเด็นตาง ๆ ใหมคี ณ
ุ ภาพตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อทบทวนขอบเขตงานวิจัยดานสุขภาพของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชการทบทวนขอบเขตงานวิจัย ตามกรอบแนวทางของ Arksey และ O’Malley
(Arksey and O’Malley Framework) ประกอบด ว ย 6 ขั ้ น ตอน (Arksey & O’Malley,
2005) ไดแก 1) ระบุปญหาของการวิจัยแบบกวาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา 2) กําหนดงาน
ศึ ก ษาที ่ เ กี ่ ย วข อ งให ก ว า งที ่ ส ุ ด เท า ที ่ จ ะเป น ไปได 3) สร า งเกณฑ ชิ ้ น งานที ่ จ ะศึ ก ษา เพื ่ อ เตรี ย ม
รวบรวมงาน 4) จั ด กลุ  ม ข อ มู ล งานศึ ก ษาที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ ประเด็ น หลั ก และประเด็ น ที ่ ผ ู  วิ จ ั ย สนใจ
5) สรุปขอมูลและรายงานผลงานศึกษา และ 6) นําผลงานศึกษาปรึกษาผูเชี่ยวชาญ โดยงานวิจัยนี้
ดําเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 สรุปขอมูลและรายงานผลงานศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ งานวิจัยดานสุขภาพที่บุคลากรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกจัดทําขึ้น เผยแพรใน ป พ.ศ. 2550-2559 จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
จํานวน 39 แหง จัดเปนเครือขายวิทยาลัย 5 เครือขาย ไดแก ภาคเหนือ 7 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 แหง ภาคกลาง 1 ซึ่งประกอบดวยวิทยาลัยที่อยูภาคกลางตอนลางและภาคตะวันออก 7 แหง ภาคกลาง
2 ซึ่งประกอบวิทยาลัยที่อยูภาคกลางตอนบน 8 แหง ภาคใต 7 แหง และวิทยาลัยที่ไมไดอยูในเครือขาย
2 แหง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก และวิทยาลัยการแพทยแผนไทย
อภัยภูเบศร
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การคัดเอกสาร คัดเลือกงานวิจัยที่เผยแพรในรูปแบบบทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในประเทศ
และตางประเทศ หรือนําเสนอในเวทีวิชาการทั้งระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนรายงานวิจัยที่เผย
แพรในหองสมุด โดยเปนรูปแบบวิจัยในชั้นเรียน วิจัยจากงานประจํา (Routine to Research [R2R])
วิจัยระดับสถาบัน วิจัยนวัตกรรม หรือวิจัยในคลินิก รวมทั้งงานวิจัยที่เปนวิทยานิพนธทั้งปริญญาโทและ
ปริญญาเอกของอาจารยของวิทยาลัย โดยกําหนดเกณฑคัดออก คือ งานวิจัยที่นําเสนอเพียงบทคัดยอ
หรือไมสามารถเขาถึงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณได รวมทั้งเปนงานวิจัยของอาจารยที่เขียนรวมกับ
นักศึกษาในการเรียนการสอนรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล
การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
การวิจัยนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค แบบยกเวน (Exemption review) เลขที่ 1/2560 ผูวิจัยทําหนังสือเชิญ
ประชุมเพือ่ อบรมวิธกี ารลงขอมูลและหนังสือขออนุญาตใชงานวิจยั เพือ่ การวิเคราะหจากวิทยาลัย 39 แหง
โดยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และวิธีเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงชี้แจงผลการวิจัย
ที่จะใชในการเผยแพร จะนําเสนอในภาพรวมเทานั้น
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับบันทึกงานวิจัยของสถาบัน
พระบรมราชชนก (Praboromarajchanok Institute [PI]) ซึ่งตอไปจะเรียกวาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
บันทึกงานวิจยั PI ทีผ่ วู จิ ยั พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมและการประชุมจากอาจารยผรู บั ผิดชอบงาน
วิจัยจาก 39 วิทยาลัย โดยโปรแกรม มีรายการบันทึก 16 รายการ ดังนี้
1. งานวิจัยตามปที่แลวเสร็จ พ.ศ. 2550-2559
2. ลักษณะผลงานของบุคลากร ไดแก งานวิทยานิพนธ งานดุษฎีนิพนธ และงานวิจัยของอาจารย
หรือบุคลากร
3. งานวิจัยจําแนกตามหลักสูตร ไดแก หลักสูตรปริญญาตรี ประกอบดวย พยาบาลศาสตรบัณฑิต
การแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึง่ มี 3 สาขาวิชา ไดแก
สาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข และเวชระเบียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 สาขาวิชา
ไดแก เทคนิคเภสัชกรรม ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย เวชระเบียน และโสตทัศนศึกษาทางการแพทย
4. ประเภทของงานวิจัย ไดแก วิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงบรรยาย วิจัยเชิงสํารวจ วิจัยเชิงทดลอง
วิจัยกึ่งทดลอง วิจัยศึกษาความสัมพันธ วิจัยเชิงประเมิน และวิจัยปฏิบัติการ
5. ลักษณะของงานวิจัย ไดแก วิจัยการเรียนการสอน งานวิจัยสถาบันหรือองคกร วิจัยนวัตกรรม
วิจัยเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข วิจัยทางคลินิก วิจัยในชุมชน และ อื่น ๆ
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6. วิจยั วิธกี ารจัดการเรียนการสอน 35 วิธี ไดแก การใชสถานการณจาํ ลอง การเรียนรูเ ชิงสถานการณ
กรณีศึกษา การบูรณาการ การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน CAI การใช E-learning การเรียนรู
แบบรวมมือ การเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลาง CIPPA แนวคิดการเรียนรูต ามสภาพจริง และอืน่ ๆ
7. งานวิจัยองคประกอบของคุณภาพการศึกษา 9 องคประกอบ ไดแก คุณลักษณะนักศึกษา
คุณลักษณะอาจารย คุณลักษณะผูบ ริหาร ดานกระบวนการ ความรวมมือระหวางฝายการศึกษา และฝายบริการ
คุณลักษณะหลักสูตร ทรัพยากรสนับสนุน กระบวนการบริหารองคกร การประกันคุณภาพการศึกษา
8. งานวิจัยตามแผนบริการสุขภาพเครือขาย (Service plan) 18 สาขา เชน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด การรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ สุขภาพจิตและจิตเวช ตา ไต
สุขภาพชองปาก เปนตน
9. งานวิจยั ตามประเด็นการดูแลทีจ่ าํ เปนในระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District health system [DHS])
10 ประเด็น ไดแก การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค สุขภาพแมและเด็ก ระบบการแพทยฉุกเฉิน
เจ็บปวยเล็กนอยแบบเฉียบพลัน สุขภาพฟน โรคเรื้อรัง โรคทางจิตเวชและสุขภาพจิต ผูพิการ การดูแล
ผูป ว ยแบบประคับประคองหรือผูป ว ยระยะสุดทาย และกลุม เสีย่ งสูง เชน เด็ก/วัยรุน /ผูส งู อายุ/ผูด อ ยโอกาส
10. งานวิจัยจําแนกตามประชากรหรือกลุมตัวอยาง 21 กลุม เชน อาจารย นักศึกษา บุคลากร
ดานสาธารณสุข บุคลากรสายสนับสนุน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สมณเพศ/นักบวช สัตว พืช เชื้อโรค
กลุมเปราะบาง เปนตน
11. รูปแบบการเผยแพรงานวิจัย ไดแก ประชุมวิชาการระดับชาติที่มีเอกสารสืบเนื่อง ประชุมวิชา
การระดับชาติที่ไมมีเอกสารสืบเนื่อง ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีเอกสารสืบเนื่อง ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไมมีเอกสารสืบเนื่อง วารสารภาษาไทย วารสารนานาชาติ และเผยแพรในหองสมุด
12. การนําวิจัยไปใชประโยชน ไดแก เชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย และเชิงนโยบาย
13. แหลงทุนวิจัย ไดแก ภายในสถาบัน ภายนอกสถาบัน (ในประเทศ ทุนรัฐบาล หนวยงานอื่น)
ภายนอกสถาบัน (ตางประเทศ) และทุนสวนตัว
14. รายนามผูวิจัย
15. การอัปโหลดบทคัดยอ
16. การอัปโหลดรายงานฉบับเต็ม
การสรางและพัฒนาโปรแกรม มีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดการทบทวนขอบเขตรายงานวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้น
ออกแบบบันทึกลงในกระดาษมีลักษณะเปนแบบสอบถาม เสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ แลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
2. นําแบบบันทึกทีผ่ า นการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือแลวมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ หรับ
บันทึกงานวิจยั PI เพือ่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยโปรแกรมนีถ้ กู เขียนบนเว็บไซต bcnspresearch.org

14

»‚·Õè 27 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564
Vol. 27 No. 1 (January-June) 2021

ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
Journal of Health and Nursing Education

ภาษาที่ใชเขียนในการพัฒนาฐานขอมูล คือ PHP ที่เชื่อมกับฐานขอมูล MYSQL ที่สามารถดึงขอมูลมา
แสดงผลหนาเว็บไซต โดย MYSQL นีส้ ามารถเก็บขอมูลวิจยั ได 4,000 record แสดงผลเปนคาความถี่ รอยละ
และแสดงกราฟแทงได และเปนโปรแกรมที่แสดงผลแบบทันที (Real time) หรือ ขอมูลที่ผูชวยวิจัยลงใน
โปรแกรมจากวิทยาลัยและขอมูลที่ผูวิจัยหลักเห็นเปนขอมูลเดียวกันในเวลาเดียวกัน
3. กําหนดรหัสสําหรับเขาใชลงขอมูล 39 รหัส ให 1 รหัสตอ 1 วิทยาลัย โดยสามารถดึงขอมูลออก
มาตรวจสอบความถูกตองของการลงขอมูลวิทยาลัยของตนไดเทานั้นในรูปแบบ Excel และกําหนดรหัส
สําหรับนักวิจัยหลักที่สามารถดึงขอมูลของทุกวิทยาลัยมาตรวจสอบและวิเคราะหได
4. นักวิจยั หลักทดลองบันทึกขอมูลและตรวจสอบผลการลงขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ หรับ
บันทึกงานวิจัย PI และแกไขปรับปรุงจนสามารถใชลงขอมูลและวิเคราะหผลไดถูกตอง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) ผูวิจัยนําแบบบันทึกแบบกระดาษเสนอให
ผูท รงคุณวุฒติ รวจสอบความชัดเจน และเหมาะสมของภาษา ความครอบคลุมของเนือ้ หาทีป่ ระเมิน และความ
ถูกตองของมิตทิ ต่ี อ งการศึกษา แลวจึงนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ โดยผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิดานการสรางเครื่องมือวิจัย ดานการศึกษาพยาบาล และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา
สาธารณสุขและวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ดานละ 1 ทาน หาคาดัชนีความตรงตามเนือ้ หา (Content validity index
[CVI]) ขอมูลจากงานวิจยั แตละเรือ่ ง จํานวน 5 เรือ่ ง ได CVI เทากับ 1.00 โดยพบวามีความชัดเจนของภาษา
และความครอบคลุมในการเก็บขอมูลดานคุณลักษณะงานวิจัย
2. การตรวจสอบความเชือ่ มัน่ (Reliability) ผูว จิ ยั หาความเชือ่ มัน่ ของโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ หรับ
บันทึกงานวิจยั PI โดยทดลอง 2 ขัน้ คือ ขัน้ หนึง่ ตอหนึง่ นักวิจยั 1 คน ลงขอมูลงานวิจยั ในโปรแกรม 1 เรือ่ ง
และขั้นกลุมเล็กหาความเชื่อมั่นระหวางผูประเมิน (Inter-rater reliability) โดยผูประเมินที่ไมใชนักวิจัย
หลัก 2 คน ลงวิจัยเรื่องเดียวกัน คนละ 5 เรื่อง พิจารณาดัชนีความเห็นพองของผูประเมิน (Rater agreement
index [RAI]) เทากับ .89 หลังจากนัน้ คณะผูว จิ ยั หลักทบทวนผลการลงขอมูล โดยมีการอภิปรายและตรวจ
สอบซํา้ เมือ่ มีผลงานตางกันเพือ่ ใหไดผลสรุปทีต่ รงกัน จึงนําเครือ่ งมือไปใชในการเก็บขอมูลในขัน้ ภาคสนาม
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
1. สงหนังสือเรียนผูอํานวยการทุกวิทยาลัยเพื่อประสานความรวมมือจากทุกวิทยาลัย และขอเชิญ
ผูร บั ผิดชอบงานวิจยั ของแตละวิทยาลัยมาประชุมชีแ้ จงวัตถุประสงคของการวิจยั ใหความรูเ รือ่ งการทบทวน
ขอบเขตงานวิจัยและตั้งเปาหมายรวมกัน
2. ฝกผูชวยวิจัยใหสามารถลงขอมูลไดถูกตอง โดยสงหนังสือเชิญผูชวยวิจัยของแตละวิทยาลัย
ซึ่งเปนหัวหนางานวิจัย หรือผูที่ไดรับมอบหมายของแตละวิทยาลัยมาประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร อ มโดยการให ค วามรู  เ รื ่ อ งการทบทวนขอบเขตงานวิ จ ั ย และการลงข อ มู ล ในโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับบันทึกงานวิจัย PI โดยใหทดลองลงขอมูลคนละ 5-10 เรื่อง จากนั้นนําเสนอผลการ
ลงขอมูลของแตละคน นักวิจัยหลักวิพากษและใหขอเสนอแนะ โดยในระหวางนี้หากมีขอเสนอแนะ หรือ
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ความเห็นตอการลงขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับบันทึกงานวิจัย PI ผูเขียนโปรแกรมจะแกไข
ตามขอสรุปของผูวิจัยหลัก จากนั้นแบงความรับผิดชอบลงขอมูลแตละวิทยาลัย
3. กําหนดวิธีประสานงานเพื่อใหการชวยเหลือหากพบปญหาการใชงานของโปรแกรมสามารถ
ติดตอผูวิจัยหลักและผูเขียนโปรแกรมเพื่อใหการชวยเหลือในการลงขอมูลในโปรแกรมใหสมบูรณ
และกําหนดเวลาในการลงขอมูลวิจัยใหแลวเสร็จโดยใชเวลา 2 เดือน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลรายการที่ 1-13 ใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก ความถี่ รอยละ สวนรายการที่ 16
เปนขอมูลบทความหรือรายงานวิจัย ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 4 ขั้นตอน ของ Power &
Hubbard (1999) ดังนี้
1. จัดเตรียมขอมูล
2. ทบทวนคําถามการวิจัย
3. จัดการขอมูลโดยเขารหัส จัดรูปแบบ และจัดรวมหมวดหมู
4. วิเคราะหขอมูลโดยกําหนดประเด็นหลักและประเด็นรอง

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
งานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 3,672 เรื่อง มีการเผยแพรกอนป
พ.ศ. 2555 นอย เปนงานดุษฎีนิพนธนอยที่สุด เปนงานวิจัยเชิงบรรยายและเชิงสํารวจมากที่สุด เปน
การวิจัยแบบการทบทวนเอกสารอยางเปนระบบ และกรณีศึกษานอย มีการตีพิมพในวารสารระดับ
ชาติคอนขางนอย มีการใชประโยชนจากงานวิจัยเชิงสาธารณะมาก สวนใหญใชทุนวิจัยจากในสถาบัน
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของงานวิจยั ทีผ่ ลิตโดยบุคลากรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ในชวงป พ.ศ. 2550-2559 จําแนกตามขอมูลทั่วไป (N = 3,672)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน
รอยละ
ปที่เผยแพร
ป พ.ศ. 2550-2554
ป พ.ศ. 2555-2559
ลักษณะของผลงานวิจัย
งานวิจัย
งานวิทยานิพนธ
งานดุษฎีนิพนธ

1,275
2,397

34.72
65.28

3,333
3,210
3, 129

90.77
95.72
93.51
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ขอมูลทั่วไป

ประเภทงานวิจัย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
บรรยาย (Descriptive study)
สํารวจ (Survey)
ทดลอง (Experimental study)
กึ่งทดลอง (Quasi-experimental study)
ความสัมพันธ (Correlational study)
ประเมิน (Evaluation research)
ปฏิบัติการ (Action research)
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR: Participatory
action research)
วิจัยและพัฒนา (Research and development)
เปรียบเทียบ (Comparative study)
ผสานวิธี (Mixed method research)
กรณีศึกษา (Case study)
การทบทวนเอกสารอยางเปนระบบ (Systematic review)
ลักษณะการเผยแพร
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ตีพิมพในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
ตีพิมพในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
รายงานวิจัยในหองสมุด
การใชประโยชนจากงานวิจัย
เชิงสาธารณะ
เชิงนโยบาย
เชิงพาณิชย
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จํานวน

รอยละ

3,157
x,515
x, 636
x, 636
x, 145
x, 556
x, 331
x, 128
x, 155

85.97
14.03
20.15
20.15
4.59
17.61
10.48
4.05
4.91

116
x, 213
x, 78
x, 85
x, 34
x, 44

3.67
6.75
2.47
2.69
1.08
1.39

1,143
224

31.13
6.10

660

17.97

243
1,402

6.62
38.18

2,811
12
849

76.55
0.33
23.12
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ขอมูลทั่วไป

แหลงทุนสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน (ในประเทศ)
ภายนอกสถาบัน (ตางประเทศ)
ภายในสถาบัน
ทุนสวนตัว
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จํานวน

รอยละ

596
33
2,850
193

16.23
0.90
77.61
5.26
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ผลการวิเคราะหตามประเด็นของการวิจัย แบงไดเปน 7 ประเด็น ดังนี้
1. หลักสูตร พบวา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีมากที่สุด (รอยละ 72.47) รองลงมา (รอยละ
0.92) คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สวนหลักสูตรที่ทําวิจัยนอย
ที่สุด (รอยละ 0.19) คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
2. พื้นที่ศึกษา พบวา งานวิจัยของวิทยาลัยสวนใหญ (รอยละ 29.71) เปนการทําวิจัยในชุมชน
รองลงมา (รอยละ 26.82) คือ การเรียนการสอน และการวิจัยทางคลินิก (รอยละ 14.95) ตามลําดับ
สวนวิจัยนวัตกรรมมีนอยที่สุด (รอยละ 1.58)
3. วิธีการเรียนการสอน พบวา งานวิจัยของวิทยาลัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด
(รอยละ 34.97) ดังนี้ การจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการ (รอยละ 15.25) รองลงมา คือ การใชสถานการณจาํ ลอง
(รอยละ 12.71) และการเรียนรูตามสภาพจริง (รอยละ 10.59) ตามลําดับ สวนวิจัยวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่พบนอยที่สุด คือ การฝกสมาธิแบบโยนิโสมนสิการ การฝกจิตแบบประคับประคอง และ
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain based learning [BBL]) พบรอยละ 0.14
4. กลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูล พบวาเปนนักศึกษามากที่สุด (รอยละ 26.54) รองลงมา ไดแก
บุคลากรดานสาธารณสุข (รอยละ 11.16) และกลุม เด็กวัยรุน และวัยทํางาน (อายุ 15-59 ป) สุขภาพดี (รอยละ
9.17) ตามลําดับ และพบวามีการศึกษาในสัตวนอยที่สุด (รอยละ 0.10)
5. องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา งานวิจัยของวิทยาลัย ที่เกี่ยวของ
กั บ องค ป ระกอบของคุ ณ ภาพการศึ ก ษา พบมากที ่ ส ุ ด คื อ คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษา (ร อ ยละ 31.75)
ดานกระบวนการเรียนการสอน (รอยละ 30.83) และคุณลักษณะอาจารย (รอยละ 14.18) ตามลําดับ
สวนดานการประกันคุณภาพการศึกษาภาพรวม มีการศึกษานอยที่สุด (รอยละ 2.54)
6. สาขาตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สวนใหญศึกษาในกลุมโรคไมติดตอ
(รอยละ 41.23) รองลงมา ไดแก 3 สาขาหลัก (สูต-ิ นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม และออรโธปดกิ ส) พบรอยละ
25.17 และสุขภาพจิตและจิตเวช (รอยละ 20.27) ตามลําดับ สาขาที่ทําวิจัยนอย คือ โรคไต (รอยละ 0.98)
7. การดูแลที่จําเปนตามประเด็นในบริการสุขภาพระดับอําเภอ พบมากที่สุด คือ การสงเสริม
สุขภาพและการปองกันโรค (รอยละ 42.15) รองลงมาเปนกลุมเสี่ยงสูง ไดแก เด็ก/วัยรุน/ผูสูงอายุ/
ผูดอยโอกาส (รอยละ 18.55) และ โรคเรื้อรัง (รอยละ 15.36) ตามลําดับ
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ผลการสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
พบวามีองคความรู แบงไดเปน 3 ดาน ดังนี้
1. ดานเนื้อหางานวิจัย แบงไดเปน 2 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน และการบริการสุขภาพ ดังนี้
1.1 ด า นการเรี ย นการสอน มี 6 ประเด็ น ได แ ก 1) รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
และการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน 2) การเสริมสรางความรูและสมรรถนะแกนักศึกษา เปนโครงการ
เสริมหลักสูตร เนื่องจากตามแผนการศึกษาของหลักสูตรมีนอย 3) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
4) การติดตามผลการจัดการศึกษาหรือการศึกษาติดตามบัณฑิต เพือ่ ใหมกี ารปรับปรุงหลักสูตรทัง้ ในระหวาง
การจัดการเรียนการสอนและเพื่อเตรียมขอมูลเพื่อใชปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 5) การบูรณาการการเรียน
การสอนกับพันธกิจวิจยั บริการวิชาการแกสงั คม และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมเพือ่ ใหสอดรับกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ 6) การวิจัยนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรูใหกับนักศึกษา
1.2 ดานการบริการสุขภาพ มี 7 ประเด็น ไดแก 1) การบริการสุขภาพตามแผนพัฒนาบริการ
สุขภาพระดับอําเภอ 2) การมีสว นรวมของชุมชนในการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ซึง่ เลือกประเด็น
การวิจัยที่แกปญหาสุขภาพของพื้นที่และแนวโนมปญหาสุขภาพของประเทศ 3) การศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใ ชบริการสุขภาพ 4) การใชภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ หรือการแพทยทางเลือกเพือ่ การบําบัดรักษา 5) การวิจยั
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพซึ่งมีอยูนอย แตมีแผนในการพัฒนาใหมีการวิจัยนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น 6) การเผยแพรความรูดานสุขภาพแกประชาชน และ7) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพ
ทั้งดานสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ
2. ดานระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย เมื่อสังเคราะหงานวิจัยในแงระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย พบวา
สวนใหญเปนเชิงปริมาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ สวนการวิจยั และพัฒนา และวิจยั แบบกรณีศกึ ษายังมีนอ ย
กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาพยาบาล มีทั้งการศึกษาจากประชากรโดย ไมคํานวณขนาด
ตัวอยาง และการคํานวณขนาดกลุม ตัวอยางหลายวิธี ไดแก จากประชากร ตารางเลขสุม ขอมูลวิจยั กอนหนา
หรือสถิตทิ ดสอบมาตรฐาน วิธเี ลือกตัวอยางสวนใหญเปนแบบเจาะจง มีการกําหนดเกณฑคดั เขาและคัดออก
เครื่องมือวิจัยสวนใหญเปนแบบสัมภาษณ และมีการรายงานดัชนีความตรงตามเนื้อหาและคาความ
เชื่อมั่น สวนงานวิจัยในชั้นเรียนพบการรายงานดัชนีความตรงตามเนื้อหาและคาความเชื่อมั่นนอย
ตัวแปรที่ศึกษาพบดานพฤติกรรม และผลลัพธทางคลินิกเปนสวนใหญ
3. ดานแนวโนมการพัฒนาการวิจัย พบวาแนวโนมของการวิจัยของวิทยาลัย จําแนกตามสาขาวิชา
มักปรับตามนโยบายของกระทรวง หรือของประเทศ ซึ่งสอดคลองทิศทางของแผนพัฒนาสาธารณสุขใน
แตละชวง โดยสะทอนใน 2 ประเด็นหลัก คือ การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และการปรับปรุงดาน
การบริการสุขภาพ ซึ่งเปนทิศทางเดียวกับปญหาสุขภาพ ผลกระทบ และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดาน
สุขภาพของประเทศและของโลก
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ผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกยอนหลัง 10 ป (พ.ศ. 2550-2559)
พบวาในระยะตน ๆ คือ ป พ.ศ. 2550-2554 วิทยาลัยยังมีผลงานวิจัยนอย อาจเนื่องจากระบบการจัดเก็บ
งานวิจัยยังไมชัดเจน การสนับสนุนการทําวิจัยยังมีนอยทั้งดานทุนสนับสนุนและการใหเวลาสําหรับ
ทําวิจยั รวมทัง้ การตีพมิ พเผยแพรยงั มีนอ ย โดยระยะตอมางานวิจยั เปนองคประกอบในประกันคุณภาพการ
ศึกษาทั้งระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน เปนตัวบงชี้ 3 ขอ คือ 1) ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 3) ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําและนักวิจัย (สถาบันพระบรมราชชนก, 2564) จึงมีการเรงผลิตผลงานวิจัยและ
สนับสนุนใหเกิดการเผยแพรมากขึ้น มีระบบสนับสนุนการทําผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ อยางเปนระบบ
ทั้งกระบวนการสรางนักวิจัยหนาใหม การสนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน สนับสนุน
กับขอเสนอผลการวิเคราะหทิศทางการวิจัยทางการพยาบาลของ ประณีต สงวัฒนา (2552) วาพยาบาล
มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่มุงความเปนเลิศในการปฏิบัติและการพัฒนาเครือขาย
การวิจยั และสรางองคความรูเ พือ่ แกปญ
 หาระดับประเทศ อาจารยของวิทยาลัยพบวาในปทผ่ี ลงานวิจยั ของ
วิทยาลัยฯ มีจํานวนมากนั้นขึ้นอยูกับเปนปที่เตรียมสําหรับถูกรับการตรวจเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา
พยาบาลและการผดุงครรภจากสภาการพยาบาล การสังเคราะหงานวิจยั ครัง้ นี้ มีขอ คนพบทีน่ าํ มาอภิปราย
ดังนี้
คุณลักษณะของงานวิจัยดานสุขภาพของวิทยาลัย ไดแก
1. ประเด็นทีศ่ กึ ษา ประเด็นทีพ่ บมากทีส่ ดุ เปนการทําวิจยั ในชุมชน การออกแบบการเรียนการสอน
และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง ทัง้ นีเ้ ห็นไดวา ลักษณะงานวิจยั ของวิทยาลัยสวนใหญเปนวิจยั การเรียนการสอน ซึง่ สอดคลอง
กับนโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกที่สนับสนุนใหทําวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยสถาบัน รวมทั้ง
สอดคลองกับเกณฑประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. (คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2558) ซึ่งเปนหนึ่งในหาองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
มี ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ทํ า หน า ที ่ ใ นการดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
โดยมีตัวชี้วัดที่สําคัญคือ คุณภาพของอาจารยที่ตองมีงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร จึงมีการขับเคลื่อนดวย
กลยุทธที่หลากหลายใหอาจารยทําวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีผูเรียนเปนสําคัญ
มีขอพิจารณาเชิงจริยธรรม ที่พบวาการวิจัยมีแนวโนมที่จะเก็บขอมูลกับนักศึกษามากกวา 1 ใน 4
ของการวิจัยทั้งหมด แมจะมีความสะดวก เนื่องจากเปนกลุมเปาหมายที่เขาถึงงาย แตนักศึกษาในสถาบัน
การศึกษานับเปนกลุมที่มีความเปราะบาง (Vulnerable groups) จึงตองนําหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
เปนแนวทางในการทําวิจัย เชนเดียวกับผลการศึกษาพบวา วิจัยที่เปนนวัตกรรมยังมีอยูนอย เนื่องจากการ
ทําวิจัยนวัตกรรมตองใชเวลามากในการทดสอบนวัตกรรมโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผูใช
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นวัตกรรมที่เปนผูปวย หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่อาจทําใหผูเรียนไดรับกิจกรรมการทดลองที่
แตกตางกัน จึงมีความจําเปนตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ซึ่งใชเวลาคอนขางนานจึงจะวิจัยไดสําเร็จ นอกจากนี้ ยังมีวิจัยทางคลินิกและวิจัยในชุมชน ซึ่งสภาการ
พยาบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลผานการวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการดาน
สุขภาพของผูใชบริการสุขภาพโดยตรง (สภาการพยาบาล, 2561) สวนการศึกษาติดตามผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรตาง ๆ เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรใหมมี าตรฐานมากขึน้ รวมทัง้ ศึกษาติดตามผูผ า นการอบรม
หลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลาง และผูผานการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ซึ่งวิทยาลัยเปน
ผูจัดการอบรมจึงมีความจําเปนที่ตองศึกษาจากผูใชผลผลิตของวิทยาลัย
2. คุณลักษณะของการวิจัย คุณลักษณะของการวิจัยที่พบมากที่สุด คืองานวิจัยเชิงปริมาณ
ประเภทการวิจัยแบบบรรยาย รองลงมาเปนการวิจัยกึ่งทดลอง และการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามลําดับ การที่
การวิจัยแบบบรรยายมากที่สุดอาจเกิดจากระยะแรกของการผลิตผลงานวิจัยของนักวิจัยหนาใหมเริ่มจาก
ระเบียบวิธีวิจัยที่ไมยากจนเกินไป อีกทั้งบางงานวิจัยเปนวิจัยและพัฒนา หรือวิจัยปฏิบัติการ การเขียน
ตีพมิ พเผยแพรอาจมีการแยกประเด็นในการเผยแพรได สวนงานวิจยั ทีพ่ บนอยทีส่ ดุ คือ วิจยั แบบกรณีศกึ ษา
นั้นอาจเกิดจากโจทยวิจัยไมไดตองการหาคําตอบดวยการวิจัยแบบกรณีศึกษา
นอกจากนี้ การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน พบวามีองคประกอบ
คือ การกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรม สื่อ และการประเมินผล ซึ่งสัญญา เคณาภูมิ (2562) ไดเสนอ
หลักและแนวทางการสังเคราะหงานวิชาการ เกีย่ วกับการอธิบายความ (Explanation) โดยจําแนกตามลักษณะ
ทางวิชาการเชิงระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธและขอมูลยอนกลับ ซึ่งชวยให
เห็นภาพการสังเคราะหงานวิจัยชัดเจนมากขึ้น
3. ดานวิธีวิทยาการวิจัย
3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล พบวา งานวิจัยของวิทยาลัย จําแนกตามเครื่องมือที่ใชเก็บ
ขอมูล ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ แบบสอบถาม โดยสวนใหญเปนการแสดงความคิดเห็น เนือ่ งจากบุคลากรทีส่ นใจ
ในการทําวิจัยมีระยะเวลาการทําวิจัยนอยและตองทําใหแลวเสร็จในแตละปงบประมาณซึ่งการใช
แบบสอบถามความคิดเห็นจะใชกับประชากรที่เปนกลุมใหญไดดี ใชเวลาไมมาก การเก็บขอมูลไมลําบาก
3.2 การวิเคราะหขอมูล งานวิจัยของวิทยาลัย จําแนกตามการวิเคราะหขอมูล โดยสวนใหญ
ใชสถิติเชิงพรรณนา รองลงมาคือการใชสถิติอางอิง สวนการวิเคราะหเนื้อหามีจํานวนนอย เนื่องจากเปน
วิธีวเิ คราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการทําวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีจํานวนนอย สําหรับการใชสถิตเิ ชิงพรรณนา
พบวาสวนใหญใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งใชคาเฉลี่ยเปนสวนใหญ
ทั้งนี้อาจเปนเพราะคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใชตีความหมายของขอมูล และใชคํานวณกอนใช
สถิติอางอิงจากคาเฉลี่ย (อรุณ จิรวัฒนกุล, 2558)
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4. ดานแนวโนมของการวิจัย แนวโนมของการวิจัยของวิทยาลัย จําแนกตามสาขาวิชา มักปรับตาม
นโยบายของกระทรวง หรือของประเทศ ซึ่งสอดคลองทิศทางของแผนพัฒนาสาธารณสุขในแตละชวง
โดยสะทอนใน 2 ประเด็นหลักคือ การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และการปรับปรุงดานการบริการ
สุขภาพซึ่งเปนทิศทางเดียวกับปญหาสุขภาพ ผลกระทบ และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพของ
ประเทศและของโลก
องคความรูของงานวิจัยของวิทยาลัย
1. องคความรูดานคุณลักษณะของงานวิจัย ผลการสังเคราะหงานวิจัยดานสุขภาพของวิทยาลัย
พบวา 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน 2) การเสริมสรางความรู
และสมรรถนะแกนักศึกษา เปนโครงการเสริมหลักสูตร 3) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
4) การติดตามผลการจัดการศึกษาหรือการศึกษาติดตามบัณฑิต 5) การบูรณาการการเรียนการสอนกับ
พันธกิจวิจัย บริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ 6) การวิจัยนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู สวนองคความรูดานการบริการสุขภาพ ไดแก 1) การบริการสุขภาพตามแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 2) การมีสวนรวมของชุมชน 3) การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการสุขภาพ
4) การใชภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ หรือการแพทยทางเลือกเพือ่ การบําบัดรักษา 5) การวิจยั นวัตกรรมเพือ่ สนับสนุน
การบริการสุขภาพ 6) การเผยแพรความรูดานสุขภาพแกประชาชน และ 7) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการดูแล
สุขภาพ
2. ดานระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย พบวา สวนใหญเปนเชิงปริมาณ โดยเปนแบบบรรยายมากที่สุด
รองลงมาเปนการวิจยั กึง่ ทดลอง การวิจยั เชิงคุณภาพ และงานวิจยั และพัฒนา โดยมีงานวิจยั แบบกรณีศกึ ษา
นอยมาก ทั้งนี้ อาจจะเปนเพราะการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ทําใหเกิดความ
เขาใจในสภาพความเปนจริง เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน เกิดสังคมแหงการเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (สัจธรรม พรทวีกุล และจิตราภรณ วงศคําจันทร, 2561) หรือผูทําวิจัยมีวัตถุประสงคที่
จะศึกษาสภาพปญหาในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีต่ นสังกัด หรือในชุมชน หรือพืน้ ทีใ่ หบริการสุขภาพ
ผลการศึกษาดานระเบียบวิธวี ทิ ยาการวิจยั แตกตางจากการศึกษาของ ดาราวรรณ รองเมือง และคณะ (2561)
ที่พบวามีงานวิจัยแบบกึ่งทดลองมากที่สุด อธิบายไดวางานวิจัยสวนใหญเปนวิจัยเชิงปริมาณที่ตองการ
ทดสอบกิจกรรมดานการเรียนการสอนและการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพดวยวิธีตาง ๆ
สําหรับกลุมที่ศึกษาสวนใหญศึกษาจากกลุมตัวอยาง โดยใชการสุมอยางงาย ซึ่งสอดคลองกับ
ประเภทงานวิจัยของสาขาวิชา ตัวแปรที่ใชในการวิจัยสวนใหญ พบวาใชตัวแปรอิสระ ซึ่งสอดคลองกับ
ประเภทของการวิจัย คือการวิจัยแบบบรรยาย รองลงมาคือ งานวิจัยกึ่งทดลองที่ใชตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร
และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร และมักใชกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง เนื่องจากการวิจัยในมนุษย
ตองการความยืดหยุนสูงในการทดลอง การวิจัยกึ่งทดลองไมมีการสุมตัวอยางเขากลุม โดยออกแบบการ
วิจัยใหเกิดความเที่ยงตรงภายในโดยมีวิธีการสราง การควบคุมประเภทตาง ๆ เพื่อขจัดอิทธิพลของตัวแปร
ภายนอกตาง ๆ (อรพินทร ชูชม, 2552)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยสวนใหญใชแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามนี้เหมาะสมในการใชกับ
การแสดงความคิดเห็น เนื่องจากบุคลากรของวิทยาลัยสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นหรือประเมิน
สภาพความคิดเห็น ซึ่งใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสั้นกวาการประเมินหรือติดตามสภาพ
จริง และการใชแบบสอบถามความคิดเห็น จะใชกับประชากรที่เปนกลุมใหญไดดี ใชเวลาไมมาก
และเก็บขอมูลงาย ใชกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงายมากที่สุด โดยมีการหาคุณภาพเครื่องมือดาน
ความตรง ความเที่ยง ความยากและอํานาจจําแนกตามลักษณะเครื่องมือที่ใช การวิเคราะหขอมูล พบวา
สวนใหญใชสถิติพรรณนา รองลงมา คือ สถิติอางอิง ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน
สวนใหญ โดยเฉพาะคาเฉลี่ย ซึ่งสถิติกลุมนี้ใชตีความหมายขอมูลและใชคํานวณกอนที่จะคํานวณหา
คาอื่น ๆ ในกลุมสถิติอางอิง กลุมสถิติพื้นฐานนี้มีประโยชนและใชกันมาก เนื่องจากอยูในรูปสูตร
คณิตศาสตรที่สามารถนําไปหาคาสถิติประเภทอื่น ๆ ที่ตองอางอิง
3. ดานแนวโนมการพัฒนาการวิจยั พบวาแนวโนมของการวิจยั ของวิทยาลัยฯ จําแนกตามสาขาวิชา
มักปรับตามนโยบายของกระทรวง หรือของประเทศ ซึ่งสอดคลองทิศทางของแผนพัฒนาสาธารณสุขใน
แตละชวง โดยสะทอนใน 2 ประเด็นหลัก ไดแก การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และการปรับปรุง
ดานการบริการสุขภาพซึ่งเปนทิศทางเดียวกับปญหาสุขภาพ ผลกระทบ และแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ดานสุขภาพของประเทศและของโลก

สรุปและขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยพบวาสวนมากเปนวิจัยทางการพยาบาล พื้นที่วิจัยสวนมากเปนวิจัยในชุมชน
เปนวิจัยการเรียนรูแบบบูรณาการ มีนักศึกษาเปนกลุมตัวอยาง มุงศึกษาผูปวยกลุมโรคไมติดตอ และเนน
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เมื่อสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยพบวาครอบคลุมตาม
ประเด็นของวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุขตามแนวโนมของนโยบายดานสาธารณสุขระดับ
ประเทศในชวงทีท่ าํ วิจยั โดยนิยมใชการวิจยั เชิงบรรยาย อยางไรก็ตามประเด็นทีย่ งั มีนอ ย คือ การไดรบั การ
สนับสนุนการทําวิจยั จากแหลงทุนวิจยั ภายนอก การทําวิจยั ในคลินกิ การทบทวนเอกสารอยางเปนระบบ
และการทําวิจัยเพื่อการใชประโยชนเชิงพาณิชย
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการศึกษา
1. ควรสงเสริมและเพิ่มแรงจูงใจในการทําวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางชัดเจน เชน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยและพัฒนา การวิจัยนวัตกรรม และการวิจัยทบทวน
เอกสารอยางเปนระบบเพิ่มมากขึ้น
2. ควรสงเสริมและเพิ่มแรงจูงใจในการทําวิจัยในคลินิกเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย (Faculty practice)
3. ควรสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในการดําเนินงานวิจัยที่สามารถนําไปตอยอดใน
เชิงพาณิชยเพื่อสรางมูลคาใหกับผลงานวิจัย
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4. ควรสนับสนุนใหมีการแสวงหาแหลงทุนภายนอกใหมากขึ้น และสนับสนุนบุคลากรที่ไมใช
อาจารยไดทําวิจัยมากขึ้นเพื่อใหเกิดการพัฒนาบุคลากรทั้งองคกรไปพรอม ๆ กัน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. นําประเด็นการศึกษาที่สําคัญแตยังมีการทําวิจัยนอย และตองการหาคําตอบดวยการวิจัยไป
ดําเนินการตอในรูปแบบการสังเคราะหวิจัย
2. ควรเลือกงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงจากการศึกษาครัง้ นี้ เปนจุดเริม่ ตนของการทบทวนวรรณกรรม
อยางเปนระบบ
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