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ปีการศกึษา 2562 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สรุชยั มีชาญ  
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การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงคเ์พื่อออกแบบและสรา้ง รวมทั้งประเมินประสิทธิผลของ

โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล การวิจัยนีแ้บ่งเป็น 2 ระยะ ในการวิจัยระยะที่ 1 ออกแบบและสรา้งโปรแกรม ประกอบดว้ย 1) การเก็บขอ้มูลเชิงคณุภาพ 
กับผูใ้หข้อ้มูลหลกัซึ่งเป็นอาจารยพ์ยาบาลผูมี้ประสบการณด์า้นการวิจัยสูง  9 คน ดว้ยแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง และใชว้ิธีการ
วิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา 2) การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย เก็บขอ้มูลกับอาจารยพ์ยาบาลที่ไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 50 คน ดว้ยแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็น และวิเคราะหห์าค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นแบบปรบัปรุง 3) 
ออกแบบและสรา้งร่างโปรแกรม โดยใชข้อ้มูลที่ไดจ้าก ขอ้1 และ 2 ร่วมกับแนวคิดการจัดการความรู  ้(KM) การเรียนรูแ้บบเกลียว
ความรู ้(SECI model) และการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) และในการวิจยัระยะที่ 2 ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นอาจารยพ์ยาบาล 14 คน คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช ้คือ โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย และ
แบบประเมินสมรรถนะการท าวิจัย ซึ่งประกอบดว้ย 1) แบบทดสอบวดัความรูเ้กี่ยวกบัการท าวิจยั 2) แบบวดัทศันคติต่อการท าวิจัย 
3) แบบวัดทักษะการท าวิจัย และวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยการใชส้ถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  1 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) 
แนวทางสู่ความส าเร็จในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย  ไดแ้ก่ การมีที่ปรึกษา/พี่เลีย้ง การบริหารเวลา การพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะการท าวิจัย และการสรา้งเครือข่ายการวิจัย ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการท าวิจัย ไดแ้ก่ ภาระงานมากเหนื่อยลา้ การขาด
แรงจูงใจ การขออนุมตัิจริยธรรมในมนษุยใ์ชเ้วลานาน การขาดการสนบัสนนุในดา้นบริหารจัดการภายในหน่วยงาน บรรยากาศไม่
เอือ้อ านวย และการขาดทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูล  2) ความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยในดา้นการสรา้ง
เครื่องมือวิจยัมีความตอ้งการจ าเป็นการในส่งเสริมมากที่สดุ และ 3) ภายหลงัการเขา้รว่มโปรแกรม อาจารยพ์ยาบาลมีคะแนนเฉลีย่
สมรรถนะการท าวิจยัโดยรวมและรายดา้นทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรูเ้กี่ยวกบัการท าวิจยั ทศันคติต่อการท าวิจยั และทกัษะการท าวจิยั 
สูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ รอ้ยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 (t=21.88) ผลการศึกษาครัง้นีจ้ึงเป็นแนวทางในการ
พฒันาอาจารยพ์ยาบาลใหมี้ศกัยภาพในการท าวิจยัเพ่ือยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษา ของสถาบนัการศกึษาพยาบาล 
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This research aims to construct, design and evaluate the effectiveness of a program to enhance the 

research competency of nursing instructors to improve the quality of education at nursing educational institutions. This 
research was divided into two phases. In phase one, the design and construction of program consisted of the following: 
(1) qualitative data collection, collected by nine key informants, including research experts in nursing education with 
semi-structural interviews and analyzed by content analysis; and (2) needs assessment to enhance research 
competency, collected from 50 nursing instructors who did not have academic positions with a needs assessment form 
and analyzed by a modified priority index. This was the design and construction the draft of the program. In phase two, 
the effectiveness of program was evaluated. The sample consisted of 14 nursing instructors selected by purposive 
sampling. The instruments included programs to enhance research competency and research competency assessment 
form, which included (1) a questionnaire for knowledge of research practice; (2) a questionnaire on attitudes to research 
practice; and (3) a questionnaire on research practice skills. A one sample t-test was used. The results found the 
following: (1) success guidelines to enhance research competency, an advisor or mentor, time management, 
knowledge and skills in research practice and building research networks. The barriers to research practice included 
job burnout, lack of motivation, long waiting time for approval, a lack of management support, an unfavorable climate, 
and no searching skills; (2) needs assessment to enhance research competency in developing the most necessary 
instruments; and (3) after the program, nursing instructors had significant levels at .05 (t=21.88), 60% higher than the 
specified criteria, both overall and in three sub-dimensions: research practice knowledge, attitudes to research practice 
and research practice skills. The implications of this study are to guide nursing instructors to develop the potential of 
their research to improve the quality of education at nursing educational institutions. 

 
Keyword : Research competency, Nursing instructors, Quality of education, Nursing educational, Nursing educational 
institutions 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์นี ้ส าเร็จลุล่วงเรียบรอ้ยดว้ยดี ไดด้ว้ยความเมตตากรุณาอย่างสูง จากคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มีชาญ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีไดเ้มตตาใหค้  าปรกึษา ชีแ้นะแนวทางในการด าเนินงานวิจัยมาตลอด พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน าแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่ ตลอดจนใหก้ าลงัใจเสมอมาดว้ยความปรารถนาดีในความส าเร็จของศิษย์ ผูวิ้จัยขอ
กราบขอบพระคณุอย่างสงู มา ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.พชัรี จนัทรเ์พ็ง ประธานกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์และ
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา กรรมการบริหารหลักสูตร ท่ีช่วยให้ค  าชีแ้นะ แนวทางการปรับปรุงวิจัยนีใ้ห้มี
คณุภาพและใหค้วามรูเ้พิ่มเติมอนัเป็นประโยชนแ์ก่ผูวิ้จยัอย่างยิ่ง ตลอดจนใหค้วามเมตตา ท าใหก้ารสอบส าเรจ็ลลุ่วง 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. องอาจ นัยพฒัน ์ประธานหลกัสตูร ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. มนตา 
ตลุยเ์มธาการ กรรมการสอบเคา้โครงปริญญานิพนธ ์และคณาจารยภ์าควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธิ์ประสาทวิชาการ และองคค์วามรูต้่าง ๆ และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนเ์พิ่มเติมให้
ปริญญานิพนธม์ีความสมบรูณ ์พรอ้มทัง้ใหค้  าปรกึษาท่ีมีประโยชนแ์ละเมตตาต่อผูวิ้จัยตลอดมา 

 
ขอกราบขอบพระคณุ อาจารยพ์ยาบาลทัง้ 9 ท่าน ท่ีไดก้รุณา ใหผู้วิ้จยัไปสมัภาษณแ์ละใหข้อ้มลูแก่ผูวิ้จยัอย่างมี

เมตตากรุณา และเป็นกัลยาณมิตร อีกทั้งยังสนับสนุนเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยมาโดยตลอด  แต่มิสามารถเอ่ยนามได้ ด้วย
ขอ้จ ากัด และขอขอบพระคุณ พ.ต.ท. อภิสิทธิ์ ตามสัตย ์ท่ีชีแ้นะแหล่งขอ้มูลและช่วยประสานงาน ตลอดจนอ านวยความ
สะดวกในการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพใหก้บัผูวิ้จยั เป็นอย่างดี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ นพ. อนันต  ์มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ผูบ้ริหาร คณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย ์ท่ีเมตตาสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลกัสตูร และเอือ้อ านวยสถานท่ีในการจัด
โปรแกรมฯการทดลอง และขอขอบคุณ คณาจารยภ์าควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรแ์ละศัลยศาสตร์ และอาจารยค์ณะ
พยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณยท์กุท่าน ท่ีกรุณาใหค้วามรว่มมือในการท าวิจยัในครัง้นีเ้ป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นก าลงัใจใหผู้วิ้จัย
เสมอมา ขอขอบพระคุณ ท่ีใหโ้อกาสและสละเวลา ตลอดจนสนับสนุนผู้วิจัย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ปริญญานิพนธ์นี ้
ส  าเรจ็ลลุ่วง 

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา สามี บุตร นอ้งสาว นอ้งชาย และญาติพี่นอ้งทุกท่านท่ีเป็นก าลงัใจใหผู้วิ้จัย ฝ่าฟัน
อปุสรรคและมีความอตุสาหะ เรียนและท าปริญญานิพนธนี์จ้นส าเร็จลลุ่วงเป็นอย่างดี นอกจากนีผู้วิ้จยัขอขอบพระคณุผูท่ี้ได้
ใหค้วามอนเุคราะหอ์ีกหลายท่านท่ีไม่สามารถกล่าวนามไดท้ัง้หมด หากงานวิจยันี ้มีคณุประโยชนต์่อสงัคม 

ผูวิ้จยัขอมอบเป็นกตญัญกูตเวทิตา แด่ บิดา มารดา บรูพาจารยท์กุท่านท่ีประสิทธิประสาทความรู ้อบรมสั่งสอน
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 

ในปัจจบุนั การวิจยัและนวตักรรมเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ การพฒันา
สงัคม และการรกัษาสิ่งแวดลอ้มของประเทศ สามารถน าพาประเทศหลุดพน้จากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล า้ทางสังคม รวมทั้งท าให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และสรา้งความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อใหป้ระเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคลอ้งกับเป้าหมายของ  ยุทธศาสตรช์าติระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 โดยไดจ้ดัท า “ยุทธศาสตรก์ารวิจยัและ
นวตักรรม 20 ปี (พ.ศ.  2560 – 2579)” ขึน้เพื่อเป็นกรอบแนวทางของประเทศในการสรา้งงานวิจยั
และนวัตกรรม โดยก าหนดวิสัยทัศนว์่า “ประเทศไทยใชก้ารวิจัยและนวัตกรรมเป็นก าลงัอ านาจ
แห่งชาติ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแลว้  ภายใน 20 ปี ดว้ยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  (สภา
นโยบายวิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ.  2560)  และความส าคญัของการวิจยัยงัเป็นส่วนหนึ่งที่แสดง
ถึงมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาอีกดว้ย  ซึ่งส  านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2557) ได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยโดยใช้เป็นเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในองคป์ระกอบที่ 2 ดา้นการวิจัย เป็น 1 ใน 5 องคป์ระกอบที่ใชใ้นการ
ประเมิน ซึ่งเกณฑก์ารวิจยันี ้ประกอบไปดว้ย 3 ตวับ่งชี ้คือ1)จ านวนงานวิจยัที่ตีพิมพใ์นฐานขอ้มลู
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 2) จ านวนเงินสนบัสนุนการวิจยัต่ออาจารยป์ระจ าทัง้หมด และ3) ระบบ
การสนบัสนุนงานวิจยัขององคก์รนัน้ ๆ ที่จะช่วยขบัเคลื่อนใหบุ้คลากรสามารถสรา้งสรรคง์านวิจยั
และนวตักรรมไดเ้ป็นอย่างดี เป็นการบ่งบอกถึงการมีคณุภาพของงานวิจยั สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของประเทศ และในการรบัรองมาตรฐานของสถาบนัการศึกษาพยาบาลและผดงุครรภ์  สภาการ
พยาบาล (2562) ไดก้ าหนดให ้ตวับ่งชีท้ี่ 17 การวิจยั เป็นเกณฑก์ารประเมินเพื่อรบัรองมาตรฐานที่
มีคะแนนมากที่สดุและเป็นเกณฑส์ าคัญ โดยคะแนน แต่ละตวับ่งชี ้ตัง้แต่ 5 - 25 คะแนนและการ
วิจัย ตั้งไว้ที่  25 คะแนน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างมาก และมีผลต่อคะแนนการรับรอง
สถาบันการศึกษาพยาบาล หากสถาบันการศึกษามีบุคลากรที่มีสมรรถนะการท าวิ จัยสูง และ
สามารถสรา้งสรรคง์านวิจยัและนวตักรรมไดท้ัง้ปรมิาณและคณุภาพ  ถือเป็นแนวโนม้ที่จะสามารถ
ยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาลไดเ้ป็นอย่างดี 



  2 

ในขณะที่ประเทศตอ้งการพฒันาระบบการวิจยัอย่างเต็มรูปแบบ แต่ปัจจุบนัจากขอ้มลู
จ านวนประชากรต่อผลงานตีพิมพด์า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จ าแนกตามประเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ปี 2557-2561 (ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวตักรรมแห่งชาติ.  2562) พบว่าในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทย มีจ านวนผลงานวิจยัตีพิมพเ์พียง 
8,524 เรื่องต่อประชากร 69.43 ลา้นคนคิดเป็นอตัราสว่น 0.123 เรื่องต่อ1,000 คน เปรียบเทียบกบั
ประเทศสิงคโ์ปรม์ี 12,527 เรื่องต่อประชากร 5.46 ลา้นคน คิดเป็น 2.221 เรื่องต่อ1,000 คน เกาหลี
ใต้มี 57,408 เรื่องต่อประชากร 51.64 ล้านคน คิดเป็น 1.112 เรื่องต่อ1,000 คน และญ่ีปุ่ นมี 
76,476 เรื่องต่อประชากร 126.53 ลา้นคน คิดเป็น และ 0.604 เรื่องต่อ1,000 คน ซึ่งถือเป็นปัญหา
ของประเทศไทย ที่อาจบ่งชี ้ถึงการขาดแคลนนักวิจัย ดังกล่าว นอกจากนี ้ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัในเอเชียตัง้แต่ ปี ค.ศ. 2000 จนถึงปัจจุบนั ใชเ้กณฑใ์นการจัดอนัดับที่เนน้คณุภาพ
ของงานวิจยัเป็นส าคญั (Research quality) ถึงรอ้ยละ 60 (สทุธิพร สายทอง.2562) การวิจยัเป็น
การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ เพื่อพัฒนางาน ปรบัปรุงงานและสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆใหก้ับองคก์รและ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล รัตน์ศิริ ทาโต (2561) กล่าวว่า การวิจัยจะน าพาซึ่งความ
เจรญิกา้วหนา้ในทกุสาขาวิชาชีพ สาขาการพยาบาลก็เช่นกนั การวิจยัทางพยาบาลศาสตรน์บัว่ามี
ความส าคัญมากเนื่องจากสามารถน าผลการวิจัยมาใชใ้นการปรบัปรุง การปฏิบติัการพยาบาล 
การบริหารการพยาบาล และการพยาบาลศึกษา ซึ่งในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการน าหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในการพัฒนางาน พยาบาลในยุคปัจจุบันจึงมีความเก่ียวข้องกับการวิจัยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได ้ฉะนัน้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลจักตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับการท า
วิจัยอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถท าวิจัย หรือน าผลการวิจัยไปใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เพิ่มคุณภาพการบริการการพยาบาลและการบริหารการพยาบาล ท าให้
ผูร้บับรกิารมีคณุภาพชีวิตที่ดีในยามปกติ หรือแมย้ามเจ็บป่วยก็ตาม   

ภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนที่มีความซับซอ้น มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึน้อย่างฉับพลัน
และในวงกวา้ง บคุลากรในทีมสขุภาพรวมทัง้พยาบาล จึงตอ้งพฒันาองคค์วามรูอ้ย่างต่อเนื่อง โดย
อาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งสรา้งสรรคน์วตักรรมและงานวิจยั องคค์วามรูใ้หม่ๆ เก่ียวกบัการพยาบาล 
การพฒันาการเรียนการสอน โดยการพฒันางานวิจยัใหม้ีคณุภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือส าคญัในการ
คน้หาองคค์วามรูใ้หม่ๆในศาสตรส์าขาพยาบาล ดงันัน้งานวิจยัและนวตักรรมจึงเป็นตวัชีว้ดัส  าคญั
ในการประเมินมาตรฐานของสถาบนัการศึกษาพยาบาล แต่อาจารยพ์ยาบาลในหลายสถาบนั ยงั
สรา้งสรรคน์วตักรรมและงานวิจยัไดค่้อนขา้งนอ้ย หรือบางสถาบนัไดต้ ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานเมื่อ
เทียบกับจ านวนอาจารยป์ระจ า  ผูว้ิจัยการศึกษาขอ้มูลในระบบ CHEAQA online ปีการศึกษา 
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2559-2560 (Office of the Higher Education Commission; OHEC, 2018)  พ บ ว่ า
สถาบนัการศึกษาพยาบาล มีจ านวนงานวิจัยแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 - 55.5 
ของจ านวนอาจารยป์ระจ า ทัง้นีอ้าจเนื่องจาก หลายปัจจยั อาทิ: ความรู ้ทกัษะการบริหารจดัการ
ตนเอง การมีภาระงานสอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั จึงท าใหใ้ชเ้วลาสว่นมากในการเรียนการ
สอนและงานประจ า ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศึกษาคณุภาพชีวิตการท างานและปัจจัยที่เก่ียวขอ้งของ
อาจารยพ์ยาบาล พบว่าจ านวนวนัที่อาจารยพ์ยาบาลปฏิบติังานสอนบนหอผูป่้วยเฉลี่ย 10.77 วนั
ต่อเดือน สูงสุด 20 วันต่อเดือน และพบว่าจ านวนวันการปฏิบัติงานสอนบนหอผู้ป่วยมี
ความสมัพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตของอาจารยพ์ยาบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (กมลรตัน ์
เทอรเ์นอร;์ ดวงเนตร ธรรมกลุ; มาสรนิ ศกลุปักษ;์ และรชันี ศจุิจนัทรรตัน.์  2559)   สว่น มาสรนิ 

ศกุลปักษ์และคณะ (2554) ศกึษาสภาพการวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลวิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี จงัหวดันนทบรุี พบว่างานวิจยัทางการพยาบาลของอาจารยพ์ยาบาลมีนอ้ยเพียงรอ้ย
ละ 14.29-17.14  

ประเด็นปัญหาและอปุสรรคในการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล อาจเกิดจากหลายปัจจยั
แต่ปัจจยัดา้นภาระงานมาก ถือเป็นปัจจยัที่เป็นขอ้มลูเชิงประจกัษจ์ากงานวิจยัและบทความต่าง ๆ 
เพราะโดยบริบทของอาจารยพ์ยาบาลจะตอ้งสอนภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาพยาบาลบนหอผู้ป่วย 
สปัดาหล์ะ 2-3 วนั ตัง้แต่เวลา 07.30-16.00 น. ซึ่งเป็นไปตาม “ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล ว่าดว้ย
การใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภร์ะดบัวิชาชีพ พ.ศ. 
2560” โดยในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 120 หน่วย
กิต และไม่เกิน 150 หน่วยกิตและหมวดวิชาเฉพาะหลกัสูตรปริญญาตรี ใหม้ีจ านวนหน่วยกิตไม่
นอ้ยกว่า 72 หน่วยกิต ในรายวิชาทฤษฎี ไม่นอ้ยกว่า 24 หน่วยกิต และรายวิชาภาคปฏิบติั ไม่นอ้ย
กว่า 36 หน่วยกิต มีจ านวนการฝึกปฏิบติั 45 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิต (ราชกิจจานุเบกษา.  2560) 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของรชันี ศจุิจนัทรรตันแ์ละคณะ (2555) เรื่อง ปัจจยัท านายความตอ้งการ
การออกจากงานของอาจารยพ์ยาบาล พบว่าอาจารยพ์ยาบาลมีระยะเวลาในการสอนบนหอผูป่้วย
เฉลี่ย 12.39 วนั/เดือน  แมก้ารท าวิจยัจะมีประโยชนต่์อความรูด้า้นการพยาบาลและการเรียนการ
สอนของนกัศกึษาพยาบาลเพียงใด แต่การท าวิจยัตอ้งอาศยัพละก าลงัแรงกาย แรงใจ และใชเ้วลา
ค่อนขา้งมากในการคน้หาความรูจ้นท าใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม่ จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ท าให้
อาจารยพ์ยาบาลตอ้งอาศัยการปรบัตัวและสรา้งสมรรถนะการท าวิจัยใหเ้กิดขึน้กับตนเอง จึงจะ
ตอบสนองต่อหน้าที่ความรับผิดชอบพันธกิจด้านการวิจัยในฐานะอาจารย์พยาบาลได้อย่ าง
สมบรูณ ์
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แมคเคิลแลนด์ (McClelland.  1973) นักจิตวิทยา ที่ถือว่าเป็นต้นก าเนิดของแนวคิด 
สมรรถนะ กล่าวว่า “สมรรถนะ” หรือ competency ไม่ใช่คณุลกัษณะทั่วไป แต่เป็นคณุลกัษณะที่
ซ่อนอยู่ในตวับุคคล ท าใหส้ามารถปฏิบติังานที่รบัผิดชอบไดดี้และเด่นกว่าบุคคลอ่ืน ซึ่งต่อมาในปี 
ค.ศ.  1973 McClelland ได้แสดงแนวคิดเรื่ องสมรรถนะ ไว้ ในบทความชื่ อ  “Testing for 
Competence Rather Than Intelligence” ว่า IQ ซึ่งประกอบดว้ยความถนดัหรือความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการ ความรู ้และความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ ไม่ใช่ตัวชีว้ัดที่ดีของผลงานและ ความส าเร็จ
โดยรวม แต่สมรรถนะบุคคลกลับเป็นสิ่งที่สามารถคาดหมายความส าเร็จในงานได้ ดีกว่า) 
สอดคล้องกับนักทฤษฎีจิตวิทยาชาวอเมริกัน เจ้าของทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s 
taxonomy) (1956) กลา่วไวว้่า มี 3 ประเด็นหลกัที่ท าใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะ ไดแ้ก่ 1) ความรู ้
(Cognitive: mental skills: knowledge) 2) ทศันคติ (Affective: growth in feelings or emotional 
areas: attitude or self) และ 3) ทกัษะ (Psychomotor: manual or physical skill: skill)  แสดงว่า
หากจะพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัย อาจารยพ์ยาบาลจะต้องมีทั้ง 3 องคป์ระกอบ คือ ความรู้
เก่ียวกับการวิจัย ทัศนคติต่อการวิจัย และทักษะการท าวิจัย  สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า 
ประสบการณ์การท าวิจัย ความรูด้้านการวิจัย การมีแรงจูงใจ และการสนับสนุนทางสังคมที่
แตกต่างกนัท าใหม้ีความพรอ้ม และมีผลงานวิจยัแตกต่างกนั (บุบผา เป็ดทิพย,์ 2543; ปรชัญา เว
สารกัษ,์ 2546; วิไลลกัษณ ์ลงักา, 2546)  

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและให้ความสนใจในกระบวนการจัดการความรูเ้พื่อส่งเสริม
สมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล ซึ่งมีผูก้ล่าวถึงการจัดการความรู ้(KM: knowledge 
management) ไวว้่าเป็นกระบวนการที่จะท าใหเ้กิดการพัฒนางาน เกิดความรูแ้ละสมรรถนะใน
การท างานไดเ้ป็นอย่างดี  ความส าคญัของการจดัการความรูจ้ึงเป็นที่ประจกัษ์ในการน ามาใชเ้ป็น
กระบวนการในการพัฒนางาน  เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้
ก าหนดใหทุ้กส่วนราชการตอ้งด าเนินการจัดการความรู ้ใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี ตัง้แต่พ.ศ. 2546 และส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (2552) ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการจดัการความรูว้่าเป็นกระบวนการส าคญั จึงจดัท า 
“แผนการจดัการความรู ้ของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552” 
ขึน้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ตัง้แต่นัน้ต่อเนื่องเป็นตน้มา
จนถึงปัจจุบนั  ในส่วนของ วิจารณ ์พานิช (2562) ไดใ้หค้วามหมายของการจัดการความรูไ้ว้ว่า
หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรูท้ี่มีอยู่ในองคก์ร ซึ่งกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสาร มา
พัฒนาใหเ้ป็นระบบเพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเข้าถึงความรู ้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู ้
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รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด โดยที่ความรูม้ี 2 ประเภท คือ 1) ความรูท้ี่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) 2) ความรูท้ี่ชัด
แจง้ (Explicit Knowledge) มีการอธิบายการจัดการความรูเ้ป็นการด าเนินการตามขัน้ตอนอย่าง
นอ้ย 6 ประการไดแ้ก่ 1) การก าหนดความรูห้ลกัที่จ  าเป็นหรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่ม
หรือองคก์ร 2) การเสาะหาความรูท้ี่ตอ้งการ 3) การปรบัปรุง ดดัแปลง หรือสรา้งความรูบ้างส่วนให้
เหมาะต่อการใชง้านของตน 4) การประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นกิจการงานของตน 5) การน าประสบการณ์
จากการท างาน และการประยุกตใ์ชค้วามรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละสกดัขุมความรู ้ออกมาบนัทึก
ไว้ 6) การจดบันทึกขุมความรูแ้ละแก่นความรู ้ส  าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถว้น ลุ่มลึกและเชื่อมโยง เหมาะต่อการใชง้านมากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดการเรียนรู้
แบบเกลียวความรูข้องโนนากะและทาเคอุชิ (Nonaka & Takeuchi.  1995) ซึ่งบริษัทญ่ีปุ่ นไดน้ า
แนวคิดนีม้าประยุกตใ์ชอ้ย่างเขม้ขน้จนประสบความส าเร็จ ท าใหบ้ริษัทโซนี่ พานาโซนิค โตโยตา้ 
แคนนอน สามารถสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆใหก้ับโลกไดต้ลอดเวลา (ประสิทธิชัย พิบูลรตัน.์  2560) 
Nonaka & Takeuchi ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเรียนรูแ้บบเกลียวความรู ้(knowledge spiral) หรือ 
SECI Model โดยแนวคิดนี ้ แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะส าคัญ ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Socialization) 2)  การสกัดความ รู้จ ากตั วคน  (Externalization) 3)  การผนวกความ รู้  
(Combination) และ 4) การผนึกหรือฝังความรู ้(Internalization)  

อย่างไรก็ตามผูว้ิจัยสนใจในแนวคิดการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning: PBL) มาพัฒนาทักษะด้านการท าวิจัยร่วมด้วย เนื่องจากความโดดเด่นของ 
PBL คือ การตัง้ค าถามที่มีความทา้ทายเพื่อกระตุน้หรือเป็นสิ่งเรา้ใหผู้เ้รียนได้คิดจนน าไปสู่การคิด
วิเคราะห ์เชื่อมโยง มีทักษะของการค้นหาความรูท้ี่เป็นพืน้ฐานส าคัญต่อการท าวิจัย รวมถึงมี
กระบวนการกลุม่ที่ช่วยผลกัดนัใหเ้กิดความเชื่อมั่นต่อการท าวิจยัใหก้บัอาจารยพ์ยาบาลดว้ยกันได้
เป็นอย่างดี  การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem Based Learning: PBL) หมายถึง
การสอนที่ใหผู้ ้เรียนเป็นศูนยก์ลาง โดยผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ในการแก้ไข
ปัญหาจากโจทยส์ถานการณน์ ามาซึ่งความรูก้ารท างานรว่มกบัผูอ่ื้นและการสื่อสารวิธีนีเ้ปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนพัฒนาทักษะที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นอนาคต ไดแ้ก่ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
อา้งอิงขอ้มูลที่ไดจ้ากการสืบคน้และการเรียนรูจ้ากกระบวนการกลุ่ม (Wikipedia.  2017; อา้งอิง
จาก  สิรีวฒัน ์อายวุฒัน.์  2560)   

จากการศึกษาคน้ควา้ผูว้ิจยัพบว่า มีอาจารยพ์ยาบาลที่มีชื่อเสียงดา้นการวิจัย สามารถ
สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในวารสารที่ เป็น
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ฐานขอ้มลูที่มีชื่อเสียงทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ ในขณะที่ปฏิบติัหนา้ที่เป็นอาจารยพ์ยาบาล
เต็มเวลาในฐานะอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรแ์ละหรือเป็นอาจารย์ผู้ร ับผิดชอบ
หลกัสตูรซึ่งมีภาระงานมาก  ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจที่รูว้่าอาจารยพ์ยาบาลเหลา่นัน้ มีประสบการณแ์ละ
วิธีการอย่างไรจึงสามารถท างานวิจยัในขณะที่ปฏิบติัหนา้ที่อย่างเต็มเวลา   

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี ้ผู ้วิจัยจึงได้ออกแบบการศึกษาเป็นแบบวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R&D) เนื่องจากรูปแบบการวิจยัดงักลา่วมีจดุเด่นคือ เพื่อน ามาใช้
ในการแกปั้ญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยการแกไ้ขดังกล่าวเกิดขึน้จากขอ้มูลเนือ้หาที่สอดคลอ้งกับ
สถานการณจ์ริง น าไปใชแ้กปั้ญหา มีกระบวนการพฒันาแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการวิจัย และ
น าไปสู่การขยายออกไปในขอบเขตที่กวา้งขึน้ โดยผูว้ิจยัมีความมุ่งหมายในการวิจยั คือ สรา้งและ
พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์พยาบาลเพื่อยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันการพยาบาล และผูว้ิจัยหวังว่าผลการวิจัยนีจ้ะเป็นประโยชนใ์ห้
อาจารย์พยาบาลได้พัฒนาตนเอง  และพัฒนาการ เรียนการสอนให้มี ประสิท ธิภาพ 
สถาบันการศึกษาพยาบาลก็จะสามารถผลิตนักศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพต่อสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 

ค าถามการวิจัย  
1. แนวทางสู่ความส าเร็จในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 

คืออะไร 
2. ความตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลคือ

อะไร 
3. โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการ

ประเมินคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการพยาบาล เป็นอย่างไร 
4. ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล 

หลงัเขา้รว่มโปรแกรมเป็นอย่างไร 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อออกแบบและสรา้งร่างโปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารย์

พยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล  
1.1 เพื่อคน้หาแนวทางสู่ความส าเร็จ รวมทัง้ปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัยของ

อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล  



  7 

1.2 เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล  

1.3 เพื่อออกแบบและสรา้งร่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล 

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล  

 
ความส าคัญของการวิจัย 

งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์
พยาบาล เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบนัการศึกษาพยาบาล”  ผูว้ิจัยได้
ตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาวิจัยนี ้เป็นอย่างมาก โดยได้รวบรวมประเด็นส าคัญที่ท าให้
ตดัสินใจศกึษาวิจยั ดงันี ้

1. ผลการวิเคราะหแ์นวทางสู่ความส าเร็จในการท าวิจยัและการจดัการกบัปัญหา
อุปสรรคด้านต่าง ๆ ของอาจารย์พยาบาลในการท าวิจัย โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
อาจารย์พยาบาลผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัยสูง น ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดกิจกรรมใน
โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย ผลลพัธ์จากการพัฒนาโปรแกรมนี ้มีแนวโนม้ที่ส่งผลให้
อาจารยพ์ยาบาลมีสมรรถนะการท าวิจัยเพิ่มขึน้ มีผลงานวิจยัที่มีคุณภาพ และมีโอกาสตีพิมพใ์น
วารสารระดับชาติและนานาชาติ ไดร้บัทุนสนับสนุนการวิจัยทัง้จากองคก์รภายในและภายนอก 
ตลอดจนการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยขนใ์นดา้นการเรียนการสอนและวิชาชีพการพยาบาล 

2. การเกิดองคค์วามรูใ้หม่ นวตักรรมในการเรียนการสอนสาขาการพยาบาล และ
ดา้นสาธารณสขุในการดแูลสขุภาพประชาชน จากผลงานวิจยัที่มีคณุภาพ   

3.  ผลที่เกิดจากงานวิจัยนีต่้อยอดไปสู่การรบัรองมาตรฐานสถานศึกษาวิชาชีพ
พยาบาลจาก สภาการพยาบาล และในการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของสถาบนัการศึกษา
พยาบาล ในองคป์ระกอบที่ 2 การวิจยั  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and development: R&D) โดย
ความมุ่งหมายหลกัของการวิจยั คือ เพื่อออกแบบและสรา้งโปรแกรมสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยั
ของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล 
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โดยก าหนดขอบเขตใน 3 ด้าน คือ ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ระยะเวลาในการ แบ่ง
การศกึษาออกเป็น 2 ระยะ  ดงันี ้

การวิจัยระยะที่ 1: การออกแบบและสร้างร่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ
การท าวิจัยของอาจารย์พยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที ่1  
- การคน้หาแนวทางสู่ความส าเร็จ รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคในการท าวิจยัของอาจารย์

พยาบาลเพื่อยกระดบัคณุภาพสถาบนัการศกึษาพยาบาล ดว้ยการวิจยัเชิงคณุภาพ  
- ผูใ้หข้อ้มลูหลกั คือ อาจารยพ์ยาบาลผูม้ีประสบการณด์า้นการวิจยัสงู ที่มีคณุสมบติั

ตามเกณฑค์ดัเขา้ ขอ้มลูอิ่มตวัที่ จ านวน 9 คน  
- ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู ตัง้แต่เดือน กมุภาพนัธ-์มีนาคม พ.ศ. 2563  
ขั้นตอนที ่2  
- การศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์

พยาบาลเพื่อยกระดบัคณุภาพสถาบนัการศกึษาพยาบาล ดว้ยการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
- กลุ่มตวัอย่าง ที่ใชใ้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น คือ อาจารยพ์ยาบาล คณะ

พยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย ์มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ที่ส  าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 50 คน  

- ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
ขั้นตอนที ่3  
การออกแบบและสรา้งร่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์

พยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล ท าเมื่อเสร็จ
สิน้ขัน้ตอนที่ 1 และ 2 แลว้ 

 
การวิจัยระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ

การท าวิจัยของอาจารย์พยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล  

ขั้นตอนที่ 1 การทดลองใชโ้ปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์
พยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล ในกลุ่ม
อาจารยพ์ยาบาลที่เป็นกลุม่ย่อย  
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-  ประชากร   คือ  อาจารย์ที่ ปฏิบั ติ ง านในบทบาทอาจารย์ผู้ส อนใน
สถาบนัการศกึษาพยาบาลแบบเต็มเวลา จากสถาบนัการศกึษาพยาบาลของรฐัและเอกชน 

- กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัไดท้ าการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง คือ อาจารยพ์ยาบาล ดว้ย
วิธีการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ที่มีคณุลกัษณะตรงตามเกณฑค์ัดเขา้ 
จ านวน 5 คน 

- ระยะเวลาในการเขา้รว่มโปรแกรมและเก็บขอ้มลู คือ เดือนเมษายน พ.ศ.  2563  
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการสง่เสริมสมรรถนะการท าวิจยั

ของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล  
- ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ เป็นอาจารยท์ี่ปฏิบัติงานในบทบาทอาจารย์

ผู้สอนในสถาบันการศึกษาพยาบาลแบบเต็มเวลา ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื ้อการุณย์ 
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

- กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ เป็นอาจารยท์ี่ปฏิบัติงานใน
บทบาทอาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัการศึกษาพยาบาลแบบเต็มเวลา ของคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้
การุณย ์มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ที่มีคณุลกัษณะตรงตามเกณฑค์ดัเขา้ จ านวน 14 คน 

- ระยะเวลา ในการเข้าร่วมโปรแกรมและเก็บข้อมูล คือ เดือน เมษายน -
พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ตัวแปรทีศ่ึกษา ในการศึกษานี ้ประกอบด้วย 
1. ตัวแปรอิสระ คือ การใช้โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์

พยาบาล เพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล  
2. ตวัแปรตาม คือ สมรรถนะการท าวิจยั ประกอบดว้ย  
2.1 ความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั  
2.2 ทศันคติต่อการท าวิจยั  
2.3 ทกัษะการท าวิจยั  

    

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.  โปรแกรมส่ง เสริมสมรรถนะการท าวิจัย  (Program to enhance research 

competency) หมายถึง ชุดกิจกรรมที่ผู ้วิจัยสร้างขึน้ จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) และการประเมินความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริม
สมรรถนะการท าวิจัย น าขอ้มูลที่ไดม้าออกแบบและสรา้งร่างโปรแกรมร่วมกับการใชแ้นวคิด 3 
แนวคิด ไดแ้ก่ 1) การจัดการความรู ้(KM) ของ วิจารณ ์พานิช  2) การเรียนรูแ้บบเกลียวความรู ้
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(SECI model) ของ Nonaka &Takeuchi  และ 3) การเรียนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL)  ในการ
ก าหนดกิจกรรม ทัง้สิน้ 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 สรา้งคณุลกัษณะการเป็นนกัวิจยั  กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมใหค้วามรู ้กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประยุกตค์วามรู  ้
และกิจกรรมที่ 5 วิพากษค์วามรู ้

1.1  การจัดการความ รู้ (Knowledge management: KM)  หมายถึ ง  การ
ด าเนินการเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล อย่างเป็นระบบ ตามแนวคิดการ
จดัการความรูข้อง วิจารณ ์พานิช ซึ่งมี 6 ขัน้ตอน คือ 1) การก าหนดความรูห้ลกัที่จ  าเป็นหรือส าคญั
ต่อการท าวิจยั 2) การเสาะหาความรูต้ามที่ก าหนดไวใ้นขัน้ตอนที่ 1  3) การปรบัปรุง ดดัแปลง เป็น
รูปแบบการท าวิจัยใหเ้หมาะต่อการใชง้าน 4) การประยุกตใ์ชรู้ปแบบการท าวิจัยมาใชจ้ริงในการ
ปฏิบติัการท าวิจยั 5) การน าประสบการณจ์ากการประยุกตใ์ชรู้ปแบบการท าวิจยัมาใชจ้ริงในการ
ปฏิบัติการท าวิจัยแล้ว มาแลกเปลี่ยนเรียนรู)้ และสกัดขุมความรู ้ออกมาบันทึกไว้อย่างเป็น
รูปธรรม 6) การจดบันทึก ขุมความรูแ้ละแก่นความรู ้ที่ไดจ้ากกระบวนการจัดการคว ามรู ้ เป็น
รูปแบบการจดัการความรูด้า้นการท าวิจยั ที่เหมาะต่อการใชง้านของอาจารยพ์ยาบาล  

1.2 การเรียนรูแ้บบเกลียวความรู  ้(SECI model/ knowledge spiral) ของโนนา
กะและทาเคอุชิ (Nonaka & Takeuchi) หมายถึง ความรู้ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ ความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit knowledge) และความรูท้ี่ฝังอยู่ในตวัคน (Tacit knowledge) โดยความรูท้ัง้ 2 ประเภท
สามารถเปลี่ยนสถานะระหว่างกนัไดต้ลอดเวลา ขึน้อยู่กบัว่าสถานการณจ์ะท าใหเ้กิดความรูใ้หม่ๆ 
ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า เกลียวความรู ้(Knowledge spiral) ลกัษณะของการเรียนรูแ้บ่งออกเป็น 
4 ลกัษณะส าคญั ไดแ้ก่ 1) การแลกเปลี่ยนความรู ้(Socialization) 2)  การสกดัความรูจ้ากตัวคน 
(Externalization)  3)  การผนวกความรู้ (Combination) และ 4)  การผนึกหรือฝังความรู้ 
(Internalization)  

1.3 การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL) หมายถึง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการเขียนโครงร่างวิจัย จากกรณีศึกษา 
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนหลัก ไดแ้ก่ 1) การก าหนดปัญหา 2) ท าความเขา้ใจปัญหา 3) ด าเนิน
การศึกษาค้นคว้า 4) สังเคราะห์ความรู้ 5) สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 6) น าเสนอและ
ประเมินผลงาน  

1.4 ความต้องการจ าเป็นในการส่ง เสริมสมรรถนะการท าวิจัย (Needs 
assessment to enhance research competency) หมายถึง การแสดงออกของตนเองว่ามีความ
ตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยั ในเรื่องที่เก่ียวกบั ความรูใ้นการเขียนโครงร่ าง
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วิจัย โดยการประเมินระดับความเป็นจริงของตนเองในขณะนั้น (สภาพที่เป็นจริง) และความ
ตอ้งการที่จะเป็น (สภาพที่น่าจะเป็น)  

2. สมรรถนะการท าวิจัย (Research competency) หมายถึง ความสามารถที่บุคคล
แสดงออกในเรื่องที่เก่ียวกับการท าวิจัย แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความรู้เก่ียวกับการท าวิจัย 2) 
ทศันคติต่อการท าวิจยั และ 3) ทกัษะการท าวิจยั เพื่อน าไปสูค่วามสามารถในการด าเนินการวิจยัที่
ถกูตอ้งตามหลกัการท าวิจยัอย่างมีคณุภาพ  

2.1  ความรู้เ ก่ียวกับการท าวิจัย (Knowledge of research practice) หมายถึง 
ความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการเขียนโครงร่างการวิจยั ตลอดจนการท าวิจัยตัง้แต่บทที่ 1-5  ทุกขัน้ตอน
ของการด าเนินการวิจัย ไดแ้ก่  การเลือกหัวขอ้/ ปัญหาการท าวิจัย   ภูมิหลัง/ความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา ความมุ่งหมายของการวิจัย  ขอบเขตของการวิจัย  นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
กรอบแนวคิดในงานวิจัย  สมมติฐานในการวิจัย  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง  การก าหนด
ประชากรและการเลือกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ  การ
เก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  การอภิปรายผล การเขียน
บรรณานุกรม  การตีพิมพเ์ผยแพร่ เป็นต้น โดยวดัความรูจ้ากแบบทดสอบวดัความรูท้ี่เก่ียวกบัการ
ท าวิจยั จ านวน 25 ขอ้ เป็นแบบ 4 ตวัเลือก  

2.2 ทศันคติต่อการท าวิจยั (Attitudes to research practice) หมายถึง ความรูส้กึนึก
คิด ความคิดเห็น ความเชื่อ ที่อาจเป็นความรูส้กึทางบวก หรือทางลบ ต่อการท าวิจยั รวมถึงสภาพ
จิตใจที่มีส่วนกระตุน้ใหผู้ท้  าวิจยัไดป้ระสบผลส าเร็จในการท าวิจัย และตระหนกัในคณุค่าของการ
วิจัย  โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ที่มี 5 ระดับ ขอ้ค าถามมีทัง้เชิงบวกและเชิง
ลบ จ านวน 20 ขอ้ โดยการแปลผลคะแนน แบ่งเป็น 4 ระดบั คือ ทศันคติต่อการท าวิจยัดีมาก/ ดี/ 
ปานกลาง และไม่ดี 

2.3 ทักษะการท าวิจัย (Research practices skills ) หมายถึง การมีความสามารถ
ในการเขียนโครงร่างวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย โดยก าหนดประเด็นการเขียนและการประเมินให้
คะแนนในแต่ละหัวข้อ ไว้ 13 หัวข้อ ได้แก่ (1) ปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์วิจัย (2) ที่มาและ
ความส าคัญของปัญหาวิจัย (3) การประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง (4) การสรา้งกรอบ
แนวคิดการวิจัย (5) สมมติฐานการวิจัย (6) นิยามตัวแปร (7) แบบแผนการวิจัย (8) การก าหนด
ขนาดตัวอย่าง (9) วิธีการเลือกตัวอย่างถูกตอ้ง (10) กระบวนการสรา้งเครื่องมือวิจัย (11) การ
ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั (12) การเก็บรวบรวมขอ้มลู และ (13) สถิติที่ใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มูล และมีเกณฑก์ารประเมิน 3 ระดับคุณภาพ ไดแ้ก่ ระดับสูง ระดับปานกลาง และ
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ควรปรบัปรุง โดยมีการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบมาตรประเมินค่าเชิงคุณภาพ (Scoring 
rubrics)  

3. อาจารยพ์ยาบาล (Nursing instructors) หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในบทบาท
อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัการศกึษาพยาบาลแบบเต็มเวลา ปฏิบติังานตัง้แต่ 1– 10 ปี ไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ โดยจบการศึกษาดา้นการพยาบาลในระดบัปริญญาโทขึน้ไป มีงานวิจยัที่ตีพิมพเ์ฉลี่ย
นอ้ยกว่า 5 เรื่อง (ไม่รวมวิทยานิพนธ)์ และไม่เคยมีผลงานวิจยัตีพิมพว์ารสารนานาชาติ 

4. อาจารยพ์ยาบาลผูม้ีประสบการณ์สูงด้านการวิจัย (Research experts in nursing 
education) หมายถึง อาจารยพ์ยาบาลที่มีประสบการณก์ารท างานมากกว่า 15 ปี มีต าแหน่งทาง
วิชาการ มีงานวิจัยตีพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 10 เรื่องและมีผลงานวิจัยตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ตลอดจนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากองค์กรภายในและภายนอก โดย
งานวิจัยเกิดขึน้ในขณะที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์พยาบาลแบบเต็มเวลา ในสถาบันการศึกษา
พยาบาล 

5. การประกนัคณุภาพการศึกษา (Quality of education) หมายถึง การพฒันาคณุภาพ
ของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อ
พฒันาคณุภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเนื่องและสรา้งความมั่นใจใหผู้ร้บับริการทางการศกึษา โดยเนน้
การพฒันาคณุภาพตามเกณฑก์ารประกนัคณุภาพภายในระดบัคณะ ในสว่นขององคป์ระกอบที่ 2 
การวิจัย ประกอบไปดว้ย 3 ตัวบ่งชี ้คือ 2.1) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรา้งสรรค ์ 2.2) เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์และตวับ่งชีท้ี่ 2.3) ผลงานวิชาการ
ของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั และในการรบัรองสถาบนัการศึกษาพยาบาลโดยสภาการพยาบาล 
ที่มีระดบัการรบัรองที่แตกต่างกนั (0-5 ปี) ในสว่นของมาตรฐานการวิจยั 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development: 

R&D) โดยแบ่งการด าเนินการวิจยัเป็น 2 ระยะ  
การวิจัยระยะที ่1  

ผู้วิจัยศึกษาแนวทางสู่ความส าเร็จในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลฯ เพื่อน ามาออกแบบและสรา้งร่างโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาล เพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล โดย
ใชก้ระบวนการใน 3 สว่น ไดแ้ก่ 1) การเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพ ในรูปแบบกรณีศกึษา (Case study) 
เพื่อค้นหาสิ่งที่ไม่มีใครศึกษามาก่อนรวมทั้งประเด็นที่เป็นปัญหาที่เป็นจริงตามธรรมชาติ ปราศจาก
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การควบคุมใด ๆ (Creswell, 2009) 2) สอบถามความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการ
ท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลฯ ซึ่ง สวุิมล ว่องวาณิช (2548 : 12) ใหค้วามหมายของความตอ้งการ
จ าเป็นไวว้่า เป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มุ่งหวงัหรือสิ่งที่ตอ้งการ กบัสิ่งที่เป็นจรงิในปัจจบุนั โดย
ความแตกต่างที่เกิดขึน้ จะบอกสภาพปัญหาที่มีอยู่ โดยระบุสิ่งที่ตอ้งการใหเ้กิดขึน้ ว่ามีลกัษณะ
เช่นใด และประเมินสิ่งที่เกิดขึน้จรงิว่ามีลกัษณะเช่นใด จากนัน้น าผลที่ไดม้าวิเคราะหป์ระเมินสิ่งที่
เกิดขึน้จริงว่าสมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบา้ง การประเมินความต้องการจ าเป็นท าใหไ้ดข้้อมูลที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  และ 3) แนวคิดทฤษฎี 3 แนวคิด คือ การจดัการความรู ้(KM) 6 ขัน้ตอน 
ของ วิจารณ ์พานิชย ์การเรียนรูแ้บบเกลียวความรู ้(SECI Model) ของ Nonaka & Takeuchi และ 

การใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) โดยใชก้ระบวนการวิจยัแบบวิจยัและพฒันา (R&D) อธิบายไดว้่า  1) 
แนวคิดการจดัการความรู ้เป็นการรวบรวมองคค์วามรูท้ี่มีอยู่ในองคก์รซึ่งกระจดักระจายอยู่ในตัว
บคุคลหรือเอกสาร มาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหท้กุคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรูแ้ละพฒันา
ตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้รวมทัง้ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะสง่ผลใหอ้งคก์รมีความสามารถใน
เชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรูม้ีทั้ง 2 ประเภท คือ (1) ความรูท้ี่ฝังอยู่ในคน (Tacit knowledge) 
เป็นความรูท้ี่ไดจ้ากประสบการณ ์พรสวรรค ์หรือสญัชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความ
เขา้ใจในสิ่งต่าง ๆ  เป็นความรูไ้ม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้
โดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห ์บางครัง้จึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม และ (2) ความรูท้ี่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) เป็นความรูท้ี่สามารถรวบรวม 
ถ่ายทอดไดโ้ดยผ่านวิธีต่าง ๆ  ศาสตราจารยน์ายแพทย ์วิจารณ ์พานิช เนื่องจากแนวคิดนีม้ีความ
โดดเด่นในเรื่องการสรา้งเป้าหมายที่ชดัเจนในการจดัการความรู ้และใกลเ้คียงกบับริบทวฒันธรรม
ของไทยมากที่สดุ ดงันัน้ ผูว้ิจยัไดม้ีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินการตามแนวคิดดงักล่าว 
พบว่า มีการอธิบายการจดัการความรูเ้ป็นการด าเนินการอย่างนอ้ย 6 ประการ  

2) แนวคิดการเรียนรูแ้บบเกลียวความรู ้ (SECI Model) ของ Nonaka & Takeuchi  
เป็นการเรียนรูแ้บบเกลียวความรูแ้ละวิธีการสกัดความรูอ้อกจากตัวของบุคคล ซึ่งในที่นีห้มายถึง
อาจารย์พยาบาลที่มีประสบการณ์การท าวิจัยที่ประสบความส าเร็จ เพื่อน ามาสู่การถ่ายทอด
ความรูสู้่ผูอ่ื้น ซึ่งกระบวนการดงักล่าว เกิดขึน้ในจากการสกดัความรูด้ว้ยตวัผูว้ิจยั และน าไปสรา้ง
เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ในการท าโปรแกรม รวมถึงมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อสรา้ง
ปฏิสมัพนัธร์่วมกนัระหว่างผูถ้่ายทอดกบัผูถู้กถ่ายทอด ย่อมท าใหก้ารพฒันาพฤติกรรมการท าวิจยั
ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานี ้เป็นไปอย่างครบวงจร โดยแนวคิดนี ้สามารถ
ลักษณะของการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะส าคัญ ได้แก่  (1) การแลกเปลี่ยนความรู้ 
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(Socialization) (2)  การสกัดความรู้จากตัวคน (Externalization) (3)  การผนวกความ รู้ 
(Combination) (4) การผนึกหรือฝังความรู ้(Internalization)  3) จัดการเรียนรูแ้บบการใชปั้ญหา
เป็นฐานในการศึกษาครัง้นี ้ถูกน ามาใชใ้นกระบวนการพฒันาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท า
วิจัยของอาจารยพ์ยาบาลร่วมกับการจัดการความรู ้(KM) เนื่องจากการใช ้PBL มีลกัษณะที่โดด
เด่นในดา้นการก าหนดสิ่งที่จะเรียนรูแ้ละกระบวนการคน้ควา้หาความรูใ้หม่เพื่ออธิบายต่อปัญหาที่
พบลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรูแ้บบการใชปั้ญหาเป็นฐาน ประกอบดว้ย (กมลฉตัร กลอ่ม
อ่ิม.  2560) (1) ใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลางของการเรียนรูอ้ย่างแทจ้รงิ (Student-Centered learning) 
(2) จดัผูเ้รียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ ใหม้ีจ านวนกลุ่มประมาณ 5-8 คน (3) ผูส้อนท าหนา้ที่เป็นผูอ้  านวย
ความสะดวก (Facilitator) หรือผูใ้หค้  าแนะน า (Guide) สอดคลอ้งกบั กมลฉัตร กล่อมอ่ิม (2560) 
ที่กล่าวว่าบทบาทของครูผูส้อนจะแตกต่างไปจากการเรียนการสอนแบบเดิม คือ ไม่ใช่ผูเ้ชี่ยวชาญ
ที่ท าหน้าที่ ในการให้ความรู้ ถ่ายทอดความรู้แก่ผู ้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นผู้จัด
ประสบการณใ์หก้ับผูเ้รียน เสริมสรา้งสติปัญญาในระดับสงู และยงัมีบทบาทในการอ านวยความ
สะดวกในการเรียน สรา้งบทเรียนที่เป็นสถานการณปั์ญหาที่จะกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูใ้นเนือ้หา
ที่เป็นแนวคิดส าคญัของปัญหานัน้ ตลอดจนประเมินผลการเรียน (4) ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้หรือ
เป็นสิ่งเรา้เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ (5) ลักษณะของปัญหาที่น ามาใช ้ตอ้งมีลักษณะคลุมเครือ ไม่
ชัดเจน มีวิธีการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างหลากหลาย อาจมีค าตอบไดห้ลายค าตอบ (6) ผูเ้รียนเป็นผู้
แกปั้ญหาโดยการแสวงหาขอ้มลูใหม่ๆ ดว้ยตวัเอง (Self-Directed learning)  

 
การวิจัยระยะที ่2  

เป็นการวัดประสิทธิผลของโปรแกรม ด้วยการวัดสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาล จากแนวความคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (Competency) หรือความสามารถของ
บุคคล แมคเคิลแลนด์ (McClelland. 1960) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย ฮาวารด์ ได้แสดง
แนวคิดเรื่องสมรรถนะ ไว้ในบทความชื่อ “Testing for Competence Rather Than Intelligence” 
ว่า IQ ซึ่งประกอบด้วยความถนัดหรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ความรู้ และความมุ่งมั่นสูง
ความส าเรจ็ ไม่ใช่ตวัชีว้ดัที่ดีของผลงานและ ความส าเรจ็โดยรวม แต่สมรรถนะบคุคลกลบัเป็นสิ่งที่
สามารถคาดหมายความส าเร็จในงานได้ดีกว่า ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่าผูท้ี่ท  างานเก่ง 
มิไดห้มายถึงผูท้ี่เรียนเกง่เสมอไป แต่ผูท้ี่ประสบผลส าเรจ็ในการท างาน ตอ้งเป็นผูท้ี่มีความสามารถ
ในการประยุกตใ์ชห้ลกัการ หรือวิชาการที่มีอยู่ในตวัเองเพื่อกก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นงานจึงจะกล่าว
ไดว้่าบคุคลนัน้มี “สมรรถนะ” และสมรรถนะประกอบดว้ย ความรู ้ทศันคติและทกัษะในเรื่องนัน้ ๆ  



  15 

ผูว้ิจยัจึงใชก้รอบแนวคิดนี ้เป็นการออกแบบและสรา้งโปรแกรมตลอดจนวดัประสิทธิผล
ของโปรแกรม ดว้ยการวัดสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้รอ้ยละ60 ดงัภาพประกอบ 1    

 
 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั  
 
สมมติฐานในการวิจัย 
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์พยาบาล 

อาจารยพ์ยาบาลมีคะแนนสมรรถนะการท าวิจยั สงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้รอ้ยละ 60 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการคน้หา
แนวทางสู่ความส าเร็จในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์พยาบาล เพื่อน าไป
ออกแบบสร้างและพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์พยาบาล เพื่อ
ยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล โดยไดท้ าการศกึษาเอกสาร 
ต าราและงานวิจยัต่าง ๆ  ดงันี ้

1. การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษา  
2. สถาบนัการศกึษาพยาบาลและการรบัรองมาตรฐานสถาบนัการศึกษาพยาบาล  
3. โปรแกรมสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยั 

3.1 สมรรถนะการท าวิจยัและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
3.2 ความรูเ้ก่ียวกบัการวิจยั 
3.3 ทศันคติต่อการท าวิจยั 
3.4 ทกัษะการท าวิจยั 
3.5 แนวคิดการจดัการความรูแ้ละงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
3.6 แนวคิดการเรียนรูแ้บบเกลียวความรูแ้ละงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
3.7 การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2557: 13) กลา่วว่า การประกนัคณุภาพภายใน 

เป็นการสรา้งระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน  การด าเนินงานของ
สถาบนัอุดมศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน  ที่ก าหนด
โดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานตน้สงักดั โดยหน่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษา ก าหนดให้ มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถื้อว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของ กระบวนการบริหารการศกึษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจดัท ารายงานประจ าปี 
ที่เป็นรายงาน ประเมินคณุภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบนั หน่วยงานตน้สงักัด และหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาและ เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและ เพื่อรองรบัการประกัน คุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหม้ีการติดตาม และ ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาโดยค านึงถึงความมุ่งหมายหลกัการ และ แนวการจดัการศกึษาในแต่ละ
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ระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ  การศึกษา(องค์การ
มหาชน)” หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข เพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดใหส้ถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดร้บัการประเมินคุณภาพภายนอก  
อย่างนอ้ย 1 ครัง้ ในทุกรอบ 5 ปี นับตัง้แต่การประเมินครัง้สุดทา้ย และเสนอผลการประเมิน ต่อ
หน่วยงาน ที่เก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

 
1.1 แนวคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา 
ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานการอุดมศึกษา (2561) ไดจ้ัดท า

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี  พ.ศ.2561-2580  โดยนายสุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กล่าวไวใ้นค าน าของแผนฯ ไวว้่า  การอดุมศึกษาเป็นหวัใจส าคัญ
ของการผลิตและพฒันาก าลงัคน สร้างงานวิจัยและนวตักรรมขัน้สงู เป็นแหล่งที่สรา้งองคค์วามรู้ 
เพื่อการพัฒนาประเทศ เช่นในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วจะน า
ศักยภาพของอุดมศึกษามาเป็นก าลังส าคัญของการขับเคลื่อน นอกจากนี ้คุณภาพของการ
อดุมศึกษายงัเป็นตวัชีว้ดัหนึ่งของการวดัขีดความสามารถในการแข่งขนั และทุกประเทศในโลกให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศอย่างจริงจัง  นโยบายของรฐับาลประสงค์
ตอ้งการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ใหห้ลุดพน้จากกับดักรายไดป้านกลางรวมทัง้กับดัก
ของความไม่เท่าเทียมกันของคนในชาติเพื่อใหป้ระเทศมีศกัยภาพที่สามารถแข่งขันไดบ้นเวทีโลก  
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาก าลังคน เทคโนโลยี  นวัตกรรม รวมทั้งสรา้งองค์ความรูใ้ห้เกิดความคิด
สรา้งสรรคท์ี่เป็นของประเทศมีอตัลกัษณค์วามเป็นไทยบนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง  บทบาทของ
อุดมศึกษาจึงเป็นกลไกหนึ่งที่ส  าคัญในการผลักดันนโยบาย  ดังกล่าว โดยน าทั้ง 4 พันธกิจ ที่
ประกอบดว้ย การผลิตและพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์ การวิจัยและพัฒนาการบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม มาสนบัสนุน ดงันัน้การจะท าให ้4 พนัธกิจ สามารถสนบัสนุนการ
พฒันาไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพอดุมศกึษาตอ้งปฏิรูปตนเองไปพรอ้มกบัการปฏิรูปประเทศ 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ส่วนที่ 1 ประกอบดว้ย วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค์
และยุทธศาสตรห์ลัก 6 ประการ ซึ่งเป็นการน าเสนอทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในภาพรวมที่
สถาบันอุดมศึกษาและฝ่ายบริหารจะใช้เป็นหลักการร่วมกันในการวางแผนอุดมศึกษาให้
ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ดงันี ้  

วิสัยทัศน์  “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง สรา้งนวัตกรรม ความรูง้านวิจัย ที่ เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนา
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ประเทศ และสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน” วัตถุประสงค ์1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาใหเ้ทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว  2) เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละ
นวตักรรมอย่างกวา้งขวางและครอบคลมุผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกภาคการผลิต  3) เพื่อสนบัสนุนการ
เคลื่อนยา้ยทางสงัคม (Social mobility) 4) เพื่อพฒันาและปรบัปรุงการก ากบัดแูลระบบอดุมศึกษา
ใหม้ีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความเป็นอิสระในการบรหิารตนเอง  

ยทุธศาสตรห์ลกั 6 ประการ ไดแ้ก่  
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสรา้งเสริมศักยภาพทั้ง

ทกัษะความคิด และการรูคิ้ด เพื่อสนบัสนุนการพฒันาประเทศตามยุทธศาสตรช์าติ  ประกอบดว้ย
เปา้หมาย 5 ประการ และตวัชีว้ดัหลกั 3 ตวั  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสรา้งความรูแ้ละ
ทกัษะทางอาชีพ ใหพ้รอ้มรองรบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ประกอบดว้ยเป้าหมาย 3 
ประการ และตวัชีว้ดัหลกั 2 ตวั  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 เสริมสรา้งสมรรถนะหลกัของอุดมศึกษาไทยใหเ้ป็นแหล่งพฒันาต่อ
ยอดความสามารถในการใชค้วามรูส้รา้งผลงานวิจยั คน้หาค าตอบที่จะน าไปใชป้ระโยชน์ ในการ
แกปั้ญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทัง้ระดับทอ้งถิ่นและระดับประเทศ ประกอบดว้ยเป้าหมาย 4 ประการ 
และตวัชีว้ดัหลกั 3 ตวั  

ยุทธศาสตร์ที่  4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไป
แกปั้ญหา ผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและทอ้งถิ่น ประกอบดว้ยเป้าหมาย 3 ประการ และ
ตวัชีว้ดัหลกั 2 ตวั  

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการใหเ้กิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
และ มีระบบการก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน  
ประกอบดว้ยเปา้หมาย 4 ประการ และตวัชีว้ดัหลกั 2 ตวั  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ปรบัระบบโครงสรา้งการตรวจสอบ การจดัสรรงบประมาณ และการ
ติดตาม รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยเปา้หมาย 5 ประการ และตวัชีว้ดัหลกั 2 ตวั 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปีส่วนที่ 2 คือ การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการ
จดัระบบ อดุมศกึษาใหม่โดยเนน้บทบาทภาครฐั ท าหนา้ที่ก ากบัดแูลระบบอดุมศกึษา (regulators) 
ซึ่งจะตอ้งแสดงบทบาทผูน้  าการเปลี่ยนแปลง ส่วนสถาบนัอุดมศึกษา  คือ ผูท้ี่ตอ้งด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ที่โดยอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ ใหเ้กิดผลผลิตตามคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด  
บทสรุปผูบ้ริหาร แผนอดุมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) การจดัระบบอดุมศึกษาใหม่ 
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คือ การปรบับทบาทภาครฐั ใหท้ าหนา้ที่ก าหนดนโยบายและมาตรฐาน การอดุมศกึษาที่ชดัเจน ให้
การสนับสนุนทรพัยากรดว้ยระบบที่มีประสิทธิภาพ และท าหนา้ที่ติดตามตรวจสอบ  ประเมินผล
ดว้ยระบบขอ้มูลและหลกัฐานที่เชื่อถือได้  การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง คือ เริ่มตน้จากการ
ปรบัปรุงกฎระเบียบใหเ้กิดระบบอุดมศึกษาใหม่ ดว้ยการบูรณาการภารกิจของภาครฐั ร่วมกนัท า
หนา้ที่ก ากับดูแลระบบอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดประกอบดว้ย  การเปลี่ยนแปลง 8 ดา้น คือ 
ประเด็นที่เป็นผลลพัธข์องระบบอดุมศกึษา 3 ประเด็น  

1. โอกาสการเขา้ถึงอดุมศกึษาและความเป็นธรรม  
2. สมรรถนะของบณัฑิต  
3. การวิจยั นวตักรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ประเด็นระบบการขบัเคลื่อนอดุมศึกษา 5 ประเด็น  
1. การสรา้งเสรมิบคุลากรคณุภาพสงู  
2. การบรหิารและธรรมาภิบาล  
3. ความมั่นคงทางการเงินในระบบอดุมศกึษา  
4. ภาคีภาครฐั ภาคเอกชน และภาคชมุชน  
5.  อดุมศกึษาดิจิทลั  

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทัง้ 8 ประเด็น ไดก้ าหนดวตัถุประสงค ์กลยทุธก์ารเปลี่ยนแปลง 
และแนวทาง การด าเนินงานเป็นกรอบกวา้ง ๆ ส าหรบัการบรูณาการกรอบอ านาจหนา้ที่ขององคก์ร
ภาครัฐ ที่ต้องแสดงบทบาทน า ในการสรา้งระบบอุดมศึกษาใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อ
สมมติฐานว่า ถ้าระบบอุดมศึกษาใหม่มีความเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพแล้ว ไม่ว่าความ
ตอ้งการในการพัฒนาประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษา  จะสามารถ
ตอบสนองและเป็นกลไกของรฐั เพื่อการพฒันาประเทศใหบ้รรลเุปา้หมายได ้

ในสว่นของการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2557 (ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2557: 17-18) มีหลักการส าคัญในการพัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพการศกึษา ดงันี ้

1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความ
สอดคลอ้ง กับหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑแ์ละวิธีการประกัน
คณุภาพ การศกึษา พ.ศ. 2553  

2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า และ
กระบวนการ ซึ่งสามารถสง่เสรมิและน าไปสูผ่ลลพัธข์องการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  
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3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่  
ประกอบดว้ย การประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยจะเริ่มใชใ้นปี
การศึกษา 2557 - ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาระดบัหลกัสตูร มีการด าเนินการตัง้แต่ การ  
ควบคมุคณุภาพ การติดตามตรวจสอบคณุภาพ และการพฒันาคณุภาพ การพฒันาตวับ่งชี ้และ
เกณฑก์ารประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน  คณุภาพ 
เพื่อใหส้ามารถส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัติดตาม การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามที่  ก าหนด สะทอ้น
การจดัการศึกษาอย่างมีคณุภาพ  ระบบการประกันคุณภาพภายในระดบัคณะและระดับสถาบนั 
เป็นการด าเนินการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกัน
คณุภาพ โดยยึดหลกั เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่ง
จะประเมินตาม ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันตอ้งการใหค้ณะและ
สถาบนัพฒันา ตามศกัยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบนั ซึ่งเป็นการประเมินความเขม้แข็งทาง
วิชาการ  

4) ใหอิ้สระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการเชื่ อมโยงกับการประกันคุณภาพ 
ภายนอกของ สมศ. เพื่อไม่ใหเ้ป็นการท างานซ า้ซอ้นเกินความจ าเป็นหรือสรา้งภาระการท างาน  
ของหน่วยงาน 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557: 2-3) ไดป้ระกาศหลักเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายใน ระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยมีสาระส าคญัเก่ียวกบั
แนวปฏิบติัการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษาไวด้งันี ้

1. การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ 
และระดับสถาบัน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี ้คณะกรรมการประกัน
คณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอดุมศึกษา ไดจ้ดัท าระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ดังรายละเอียดปรากฏตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศกึษา 2557 

2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ที่คณะกรรมการประกัน
คณุภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึน้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี ้ได้ก าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลกัสตูร (IQA ระดบัหลกัสตูร) และ รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) เป็นรายงาน
ฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ า้ซอ้นของการจัดท ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
สามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

3.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบันที่
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึน้ สอดคลอ้งกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

4. ส  านักงานคระกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาบันทึกผลการ
ด าเนินงานและขอ้มูลพืน้ฐาน (Common data set) ตามระบบประกันคุณภาพที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึน้ทัง้ระดับหลกัสูตร คณะ และสถาบนั ทัง้นีเ้พื่อ
อ านวยความสะดวกแก่สถานศึกษา โดยเป็นระบบฐานขอ้มูลที่เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) และ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

5. ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คณุภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักัดเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 48 แห่งพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 
และขอ้ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 

6. ใหส้ถานศึกษาระดบัอดุมศึกษาจดัส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพ
ภายในผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) ภายในหนึ่งรอ้ยย่ีสิบวนันบัจากสิน้ปีการศกึษา โดยพิจารณาจาก 

ก) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาเดิม  คือ ตั้งแต่เดือน
มิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป จะต้องจัดส่งรายงานประจ าปี ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาภายในเดือนกนัยายนของทกุปี  
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ข) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใชป้ฏิทินการศึกษาตามกลุ่มประเทศอาเซียน 
คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป จะต้องจัดส่งรายงานประจ าปี ไปยัง
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปี 

อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจัยมุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการความรูด้า้นการวิจัยที่
ส่งผลต่อสมรรถนะการวิจยัเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการท า
วิจัยเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาลของอาจารย์
พยาบาล ซึ่งมีความเก่ียวขอ้งกบักรอบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ในระดบัต่าง ๆ 

 
1.2 กระบวนการและวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ก าหนดไวด้งันี ้

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557: 24-28) กล่าวว่า เพื่อให้การประกัน
คณุภาพการศึกษาเกิดประโยชน ์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวน  การประกนัคณุภาพการศึกษา
ภายในตามวงจรคณุภาพ ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บ
ขอ้มลู (Do) การประเมินคณุภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรบัปรุง (Act) โดย
มีรายละเอียดดงันี ้P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตัง้แต่ตน้ปีการศึกษา โดยน าผลการ
ประเมิน ปีก่อนหนา้นีม้าใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนโดยตอ้งเก็บขอ้มลูตัง้แต่เดือนมิถุนายน กรณี
ใช ้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใชร้ะบบเปิด-ปิดภาค 
การศึกษาตามอาเซียน  D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปี
การศึกษา คือเดือน ที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถดัไป หรือ
เดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถัดไป) C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลกัสูตร คณะ 
และสถาบนั ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษา
ถดัไป A = วางแผนปรบัปรุงและด าเนินการปรบัปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ บรหิาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมิน ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรบัปรุงการด าเนินงาน (รวมทัง้ขอ้เสนอ  แนะ
ของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป  หรือ
จดัท าโครงการพฒันาและเสนอใชง้บประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได ้

 
วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี ้

1. สถาบนัวางแผนการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในประจ าปีการศกึษาใหม่ 
2. สถาบนัเก็บขอ้มลูระยะ 12 เดือนตามตวับ่งชีท้ี่ไดป้ระกาศใชบ้นระบบ CHE QA  



  23 

Online และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับ
หลกัสตูร คณะวิชา และสถาบนั 

3. หลกัสตูรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลกัสูตรและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดบัหลกัสตูรผ่านระบบ CHE QA Online  

4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลกัสูตรมาจัดท ารายงาน  
การประเมินตนเองระดบัคณะ  

5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และ
ยืนยนัผลการประเมินหลกัสตูรที่ไดป้ระเมินไปแลว้  

6. สถาบนัน าผลการประเมินระดบัหลกัสตูร ผลการประเมินระดบัคณะวิชา มาจดัท า 
รายงานการประเมินตนเองระดบัสถาบนั  
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน

ตนเองระดับหลกัสูตร คณะวิชา พรอ้มน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบนัเพื่อพิจารณาวางแผน 
พฒันาสถาบนัในปีการศกึษาถดัไป 

8. ผูบ้ริหารสถาบนัอดุมศึกษาน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผน  
ปรบัปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบติัการประจ าปีและแผนกลยทุธ ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่าน CHE 
QAOnline ภายใน 120 วนันบัจากสิน้ปีการศกึษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ ภายในทุกปีการศึกษา ทัง้ระดับหลกัสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบนั ตามล าดับโดย 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส  านักงาน  
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online) ทัง้นี ้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูร 1 ชดุ อาจประเมินได ้มากกว่า
หนึ่งหลกัสตูรหากเป็นหลกัสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลกัสตูรสาขาวิชาเดียวกนั  ทัง้ในระดับ
ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา ในกรณีที่ตอ้งการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ
ประเมินคณุภาพ การศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ก าหนดไวด้งันี ้- ผูท้รงคณุวฒุิจ  านวนอย่างนอ้ย 
3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก สถาบนัและอย่างนอ้ยหนึ่งคนตอ้งมีคุณวุฒิ
ตรงกับสาขาวิชาที่ขอรบัการประเมิน - ประธานกรรมการเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั ทัง้นี ้
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คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึน้ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดบัหลกัสตูร ของแต่ละ ระดบัการศกึษาเป็นดงันี ้

ระดบัปรญิญาตรีคณะกรรมการมีคณุวฒุิปรญิญาโทขึน้ไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดบัผูช้่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป - ระดบัปริญญาโท คณะกรรมการมีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดบัรองศาสตราจารยข์ึน้ไป - ระดบัปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิ
ปรญิญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดบัศาสตราจารยข์ึน้ไป ในกรณีที่ประสงคน์ าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับ สถาบนั ไปใชใ้นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบัน  อุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคป์ระกอบของคณะกรรมการ  ประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในระดบัอุดมศึกษาระดบัสถาบนั ก าหนดไวด้งันี ้- ผูท้รงคณุวฒุิจ านวนอย่างนอ้ย 5 คน ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัขนาดของสถาบนั - ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบนัที่ขึน้
ทะเบียนประธาน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา - กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. อย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ส่วนผูป้ระเมินจากภายในสถาบนัตอ้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร ผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการ การอดุมศึกษา คณุสมบติัเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ระดบั
สถาบนั เป็นดงันี ้1. ประธานกรรมการ - ผูท้ี่เป็นหรือเคยเป็นผูบ้รหิารระดบัคณบดีหรือเทียบเท่าขึน้
ไป และมีประสบการณ์เป็น ผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือ
เทียบเท่า หรือ - ผูท้ี่มีต  าแหน่งทางวิชาการระดบัผูช้่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป และมีประสบการณเ์ป็น
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึน้ไป หรือ  - ผู้ที่
ส  านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาพิจารณาแลว้ว่ามีความเหมาะสม  2. กรรมการ - กรณีเป็น
อาจารย ์ตอ้งท าหนา้ที่เป็นอาจารยป์ระจ ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี - กรณีเป็นฝ่ายสนบัสนนุ ตอ้งท า
หนา้ที่ในระดบัผูอ้  านวยการหน่วยงานขึน้ไปมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า  ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
คณุภาพการศกึษา อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ในทกุสามปีและ แจง้ผลใหส้ถานศกึษาทราบ รวมทัง้เปิดเผย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ  สาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่ง
กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553  
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ไดก้ าหนดแนวทาง 
การพฒันาและแกปั้ญหาอุดมศึกษาที่ไรท้ิศทาง ซ า้ซอ้น ขาดคณุภาพ และขาดประสิทธิภาพ  โดย
ใชก้ลไกการประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลกัในการด าเนินการ กลา่วคือ ให้
มีการสรา้งกลไกการประเมินคณุภาพสถาบนัอดุมศกึษาตามพนัธกิจของสถาบนัในแต่ละกลุม่ ซึ่งมี
พืน้ที่บรกิารและจุดเนน้ระดบัการศึกษาที่ต่างกนั รวมทัง้มีพนัธกิจและบทบาทในการพฒันา สงัคม
และเศรษฐกิจของประเทศต่างกนัตามความหลากหลาย ทัง้การพฒันาฐานราก สงัคม  เศรษฐกิจ 
รวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทอ้งถิ่น  และ
ระดบัประเทศ จนถึงการแข่งขนัในโลกาภิวัตนซ์ึ่งระบบอดุมศึกษาแต่ละกลุ่มเหลา่นีจ้ะน าไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงอดุมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชนต่์อประเทศอย่างมีนยัส าคญั (ส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา.  2557: 13) 

 
1.3 องคป์ระกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะและระดับสถาบัน  
1.3.1 ระดับหลักสูตร  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 การก ากบัมาตรฐาน องคป์ระกอบที่ 2 บณัฑิต องคป์ระกอบ
ที่ 3 นกัศึกษา องคป์ระกอบ 4 อาจารย ์องคป์ระกอบที่ 5 หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และองค์ประกอบที่  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การวางระบบ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน จ านวนอาจารยต่์อนกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา (โดยเฉพาะ
การคมุวิทยานิพนธใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยัของ
คณาจารย ์สื่ออปุกรณก์ารเรียนการสอน หอ้งสมดุและแหล่งการเรียนรูต่้าง  ๆ การด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ รวมทัง้คณุภาพบณัฑิตซึ่งจะพิจารณาจากการมี
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศกึษา 

1.3.2 ระดับคณะ  
การประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต องคป์ระกอบที่ 2 การวิจยั องคป์ระกอบที่ 3 การบริการวิ
ชาการ องคป์ระกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคป์ระกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคระให้ครอบคลุมการ
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ด าเนินงานของคณะ เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของแต่ละหลกัสตูรที่คณะดแูล รวมทัง้ 
กิจกรรมนกัศึกษา การบริการนกัศึกษา การใหบ้ริการทางวิชาการ การวิจยั การบริหารจดัการและ
การประกนัคณุภาพของคณะ 

1.3.3 ระดับสถาบัน  
การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัสถาบนั ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 

เช่นเดียวกับระดับคณะ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
องคป์ระกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคป์ระกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
องคป์ระกอบที่ 5 การบริหารจดัการ ตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประกนัคณุภาพการศึกษาภายในระดบั
สถาบนั พิจารณาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นศักยภาพและ
ความพรอ้มในการจัดการศึกษา ประกอบดว้ยดา้นกายภาพ ดา้นวิชาการ ดา้นการเงิน ดา้นการ
บริหารจดัการมาตรบานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา ประกอบดว้ย ดา้น
การผลิตบณัฑิต ดา้นการวิจัย ดา้นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม ทัง้นี ้ควรมุ่งเนน้การประกันคณุภาพการด าเนินการของสถาบนัเพื่อสนับสนุนการ
จดัการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลมุในดา้นกายภาพและภารกิจของสถาบนัรวมถึง
การประกันคุณภาพในภาพรวม สามารถน าเสนอสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ตามตาราง 
(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา.  2557: น.42-43) 
 
ตาราง 1 กรอบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร  
 
องคป์ระกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง 

1. การก ากบัมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจดัการ
หลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรที่ก าหนด โดย สกอ. 

ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร ปรญิญาตรี เกณฑ ์4 ขอ้ 
              บณัฑิตศกึษา เกณฑ ์12 ขอ้  

2. บณัฑิต 
 

2.1 คณุภาพบณัฑติตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิ 
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ

- ผลประเมินคณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(โดยผูใ้ช้
บณัฑิต/ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย)  

2.2 การไดง้านท าหรือ
ผลงานวิจยัของผูส้  าเรจ็
การศกึษา 

- ผลบณัฑิตปรญิญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ  
- ผลงานของนกัศกึษาปรญิญาโท/ เอกที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง 

3. นกัศกึษา 3.1 การรบันกัศกึษา - การรบันกัศกึษา 
- การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา 

3.2 การส่งเสรมิและ
พฒันาการนกัศกึษา 

- การควบคมุการดแูลการใหค้  าปรกึษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรี- 
การควบคมุดแูลการใหค้  าปรกึษาวิทยานิพนธแ์ละ
การคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑติศกึษา 
- การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา และการ
เสรมิสรา้งทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกบันกัศกึษา - อตัราการคงอยู่ของนกัศกึษา 
- อตัราส าเรจ็การศกึษา 
- ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีน
ของนกัศกึษา 

4. อาจารย ์
 
 
 
 

4.1 การบรหิารและพฒันา
อาจารย ์

- การรบัและแตง่ตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
- การบรหิารอาจารย ์
- การส่งเสรมิและพฒันาอาจารย ์

4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย ์ - อตัราการคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพงึพอใจของอาจารย ์

5. หลกัสตูร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผูเ้รียน 
 
 
 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลกัสตูร 

- หลกัคิดในการออกแบบหลกัสตูร ขอ้มลูที่ใชใ้น
การพฒันาหลกัสตูรและวตัถปุระสงคข์อง
หลกัสตูร 
- การปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยัตาม
ความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานัน้ ๆ   
- การพิจารณาอนมุตัิหวัขอ้วิทยานิพนธแ์ละการ
คน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศกึษา 

5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรยีนการ
สอน 
 
 

- การพิจารณาก าหนดผูส้อน 
- การก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัท า 
มคอ.3 และ มคอ.4 
- การแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธแ์ละ
การคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑติศกึษา 
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องคป์ระกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง 

 - การก ากบักระบวนการเรียนการสอน 

ตาราง 1 (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง 

 5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรยีนการ
สอน 

- การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบตัิใน
ระดบัปรญิญาตร ี
- การบรูณาการพนัธกิจตา่ง ๆ  กบัการเรียนการ
สอนในระดบัปรญิญาตร ี
-  การชว่ยเหลือ ก ากบั ตดิตาม ในการท า
วิทยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระและการตีพมิพ์
ผลงานในระดบับณัฑติศกึษา 

5.3 การประเมิน 
ผูเ้รียน 

- การประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลของนกัศกึษา 
- การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอน
และประเมินหลกัสตูร (มคอ.5, มคอ.6, มคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระ
ในระดบับณัฑิตศกึษา 

5.4 ผลการด าเนินงาน
หลกัสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิ ระดบัอดุมศกึษา
แห่งชาต ิ

ผลการด าเนินงานตามตวับง่ชีต้ามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 

6. ส่ิงสนบัสนนุการ
เรียนรู ้

6.1 ส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบนั
โดยมีส่วนรว่มของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเพื่อให้
มีสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้
- จ านวนส่ิงสนบัสนนุการเรยีนรูท้ี่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 
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องคป์ระกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง 

- กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้

 
จากกรอบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ไดบ้่งชีใ้นองคป์ระกอบที่ 

4 ดา้นอาจารย ์ในตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ที่มีกระบวนการเรื่องการส่งเสริม
และพฒันาอาจารย ์ตวับ่งชีท้ี่ 4.2 คณุภาพอาจารย ์ที่ตวับ่งชีมุ้่งเนน้จ านวนของอาจารยท์ี่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอก, อาจารยท์ี่ด  ารงต าแหน่งทางวิชาการ และมีผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาผลการ
ด าเนินงาน 5 ปียอ้นหลงัตามปีปฏิทิน นอกจากนีย้งัมีการประกนัคณุภาพภายในทัง้ในระดับคณะ 
และระดบัสถาบนั ในตาราง 2 และ 3 (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา. 2557: น.89-113) 

 
ตาราง 2 กรอบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ  
 

องคป์ระกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑพ์ิจารณา 

1. การผลิตบณัฑิต 
 

1.1 ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูร
โดยรวม 

ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินของทกุ
หลกัสตูรที่คณะรบัผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 อาจารยป์ระจ าคณะที่มีคณุวฒุิ
ปรญิญาเอก 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่มี
คณุวฒุิปรญิญาเอก 

1.3 อาจารยป์ระจ าคณะที่ด  ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด  ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.4จ านวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

สดัส่วนจ านวนนกัศกึษาเต็มเวลา
เทียบเทา่ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

1.5 การบรกิารนกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ี

เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 

1.6 กิจกรรมนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 
2. การวจิยั 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและ

พฒันางานวจิยัหรืองานสรา้งสรรค ์
เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 

 2.2 เงินสนบัสนนุงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรค ์

เงินสนบัสนนุงานวิจยัและงาน
สรา้งสรรคท์ัง้ภายในและภายนอกต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 
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องคป์ระกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑพ์ิจารณา 

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจยั 

ผลงานทางวิชาการทกุประเภทตอ่
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 

3. การบรกิารวิชาการ 3.1 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 
4. การท านบุ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้ 
 

5. การบรหิารจดัการ 5.1 การบรหิารของคระเพื่อการก ากบั
ติดตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ กลุม่
สถาบนั และเอกลกัษณข์องสถาบนั 

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้ 

 5.2 ระบบก ากบัการประกนัคณุภาพ
หลกัสตูร 

เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 
 

 

ตาราง 3 กรอบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัสถาบนั  
 
องคป์ระกอบในการ
ประกันคุณภาพ  

ตัวบ่งชี ้ เกณฑพ์ิจารณา 

1.การผลิตบณัฑิต 
 

1.1 ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูร
โดยรวม 

ค่าเฉล่ียของระดบัคณุภาพของทกุ
หลกัสตูรที่สถาบนัรบัผิดชอบ 

1.2 อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคณุวฒุิ
ปรญิญาเอก 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมี
คณุวฒุิปรญิญาเอก 

1.3 อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ี
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

1.4 การบรกิารนกัศกึษาระดบั 
ปรญิญาตร ี

เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 

1.5 กิจกรรมนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 
2. การวจิยั 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและ

พฒันางานวจิยัหรืองานสรา้งสรรค ์
เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 

 2.2 เงินสนบัสนนุงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรค ์

คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมินระดบั
คณะและหน่วยงานวิจยั 

 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจยั 

คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมินระดบั
คณะและหน่วยงานวิจยั 

3. การบรกิารวิชาการ 3.1 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 
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องคป์ระกอบในการ
ประกันคุณภาพ  

ตัวบ่งชี ้ เกณฑพ์ิจารณา 

4. การท านบุ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้ 

5. การบรหิารจดัการ 5.1 การบรหิารของสถาบนัเพื่อการ
ก ากบัติดตามผลลพัธต์ามพนัธกจิ กลุ่ม
สถาบนั และเอกลกัษณข์องสถาบนั 

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้ 

5.2 ผลการบรหิารงานของคณะ คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบั
คณะทกุคณะ 

5.3 ระบบก ากบัการประกนัคณุภาพ
หลกัสตูรและคณะ 

เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 

 
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน ซึ่งมีการประเมิน

องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบที่ เหมือนกัน ดังนั้นหากองค์ประกอบใดได้คะแนนตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ไม่ดี ก็จะส่งผลไปทัง้ 2 ระดบั จากตารางที่ 2 และ 3 จะเห็นไดว้่าองคป์ระกอบที่ 2 การ
วิจัย มีความเก่ียวขอ้งกับอาจารย ์ในเรื่องการท าวิจัย รวมถึงไดก้ าหนดใหห้น่วยงานตอ้งมีการ
ผลกัดนัใหอ้าจารยม์ีการท างานวิจยั พฒันาหรือสรา้งสรรคง์านวิจยั ดงัเช่น ตวับ่งชี ้2.1 ระบบและ
กลไกการบรหิารและพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์ตวับ่งชี ้2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจยัและงาน
สรา้งสรรค ์และ ตัวบ่งชี ้2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย เนื่องจากแต่ละ
สถาบนัมีจุดเนน้ในเรื่องการวิจยัที่แตกต่างกนั เพราะขึน้กบัสภาพแวดลอ้มและความพรอ้มของแต่ละ
สถาบนั อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งมีพันธกิจนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของพนัธกิจสถาบนัที่
ส  าคัญ ดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการให้พันธกิจด้านนี ้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนน้เฉพาะของแต่ละคณะ/ สถาบนั เพื่อใหไ้ดผ้ลงานวิจัยและ
งานสรา้งสรรค์ที่เกิดประโยชน ์การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชนจ์ าเป็นตอ้งมี
ส่วนประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ 1) คณะ/ สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก 
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรพัยากรใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามแผน 2) คณาจารยม์ีส่วนร่วมใน
การวิจัยอย่างเขม้แข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดา้นอ่ืนๆ 
ของสถาบนั และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน ์ตอบสนองยุทธศาสตรข์องชาติและมีการ
เผยแพร่อย่างกวา้งขวาง การประกนัคณุภาพการด าเนินการของสถาบนัเพื่อสนับสนุนการจัดการ
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เรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในดา้นกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการ
ประกนัคณุภาพในภาพรวม  

จากกรอบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ทัง้ 3 ระดบั ผูว้ิจยัขอน าเสนอในสว่นของ
รายละเอียดในการประเมิน โดยเนน้ระดบัคณะ แลระดบัสถาบนั ที่มีองคป์ระกอบดา้นการวิจยัเป็น
ส่วนส าคญัในการประเมินเหมือนกนั และเก่ียวขอ้งกบัการวิจยันี ้ ในส่วนขององคป์ระกอบที่ 2 การ
วิจยั ที่มี 3 ตวับ่งชี ้คือ 2.1, 2.2 และ 2.3  

 
1.4 องคป์ระกอบที ่2 การวิจัย (ระดับคณะและระดับสถาบัน)  

(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา.  2557: 99-104) 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ ้นกับ

สภาพแวดลอ้ม และความพรอ้มของแต่ละสถาบนั อย่างไรก็ตาม ทกุสถาบนัอดุมศึกษาจ าเป็นตอ้ง
มีพันธกิจนี  ้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมใหส้ามาร
ด าเนิน การในพนัธกิจดา้นนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคณุภาพตามจุดเนน้เฉพาะของแต่ละสถาบนั 
เพื่อใหไ้ดผ้ลงานวิจัยและงานสรา้งสรรคท์ี่เกิดประโยชน ์การวิจัยจะประสบความส าเร็จและ  เกิด
ประโยชนจ์ าเป็นตอ้งมีสว่นประกอบที่ส  าคญั 3 ประการ คือ 1) สถาบนัตอ้งมีแผนการ วิจยั มีระบบ
และกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรพัยากรใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามแผน  2) คณาจารยม์ี
สว่นรว่มในการวิจยัอย่างเขม้แข็ง โดยบรูณาการงานวิจยักบัการจดัการเรียน การสอน และพนัธกิจ
ดา้นอ่ืนๆ ของสถาบนั และ 3) ผลงานวิจยัมีคณุภาพ มีประโยชนส์นอง ยุทธศาสตรข์องชาติและมี
การเผยแพรอ่ย่างกวา้งขวาง ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  

ตัวบ่งชีท้ี ่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 
สถาบันอุดมศึกษาตอ้งมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนบัสนุนครบถว้นเพื่อใหส้ามารถด าเนินการได้
ตามแผนที่ก าหนดไว ้ทั้งการสนับสนุนดา้นการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจาก
งบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การ
สนับสนุนทรพัยากรที่จ  าเป็น ซึ่งรวมถึงทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่
เก่ียวขอ้งต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรา้งขวัญและก าลงัใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน ์
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน (ดงัตาราง 4) 

เกณฑม์าตรฐาน  
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จากการศึกษาทบทวนเกณฑก์ารประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ในองคป์ระกอบที่ 2 ดา้นการ
ท าวิจยั ในหน่วยงานสถาบนัการศกึษาพยาบาล ปี พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย  

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยัที่สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการ
บรหิารงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์ 

2. สนบัสนนุพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสรา้งสรรคใ์นประเด็นต่อไปนี ้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศนูยใ์หค้  าปรกึษาและสนบัสนนุการวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์ 
-ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
-สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต

งานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
-กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม

วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(Visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจ

ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพื ่อช ่วยในการคุ ้มครองสิทธิ ์ของงานวิจ ัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
 

ตาราง 4 เกณฑก์ารประเมิน ตวับ่งชีท้ี่ 2.1 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.2  เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 
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เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสรา้งสรรคน์ี ้เป็นชนิดของตวับ่งชี ้คือ ปัจจยัน าเขา้ โดยมีค าอธิบาย
ตัวบ่งชี ้นั่นคือ ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ใน
สถาบนัอดุมศึกษา คือ เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์ดงันัน้ สถาบนัอดุมศึกษาจึงตอ้ง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบนัและที่ไดร้บัจากภายนอกสถาบนัเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองาน
สรา้งสรรคอ์ย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอ้มและจดุเนน้ของสถาบนั 

นอกจากนัน้เงินทุนวิจัยหรืองานสรา้งสรรคท์ี่สถาบนัไดร้บัจากแหล่งทุนภายนอกยงั
เป็นตวับ่งชีท้ี่ส  าคญั ที่แสดงถึงศกัยภาพดา้นการวิจยัของสถาบนั โดยเฉพาะสถาบนัที่อยู่ในกลุ่มที่
เนน้การวิจยั  

เกณฑก์ารประเมิน 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าเป็น  คะแนน

ระหว่าง 0 – 5 โดยแบ่งกลุม่ตามเกณฑเ์ฉพาะคณะ กลุม่ ข และค2  กลุม่ค1และ ง  
 
 
 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั ตวับ่งชีเ้ป็นชนิดของผลลพัธ ์โดยมีค าอธิบายตวั
บ่งชี ้ว่า ผลงานทางวิชาการเป็นขอ้มลูที่ส  าคญัในการแสดงใหเ้ห็นว่าอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัได้
สรา้งสรรคข์ึน้ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรูอ้ย่ าง
ต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิง
วิชาการและการแข่งขนัของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานไดร้บัการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานทางวิชาการรบัใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแลว้ ผลงานที่ท าร่วมกับ
อุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแลว้ ต าราหรือหนังสือที่ใชใ้นการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ โดยมีวิธีการคิดดงันี ้ 

จากขอ้มูลทัง้หมดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงเสนอ
แนวทางในการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดา้นการวิจัย เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพ
การศกึษา ดงันี ้
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1. สถาบันควรให้โอกาสอาจารยพ์ยาบาลทุกคนไดพ้ัฒนาตนเองด้านความรูแ้ละ
ทักษะการท าวิจัยใหม้ีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยใชผ้ลการวิจัยเป็นฐานใน
การพฒันาตนเองและองคก์ร 

2. สถาบนัควรการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นการวิจัยให้
เพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อใหอ้าจารยพ์ยาบาลมีศกัยภาพที่สงูขึน้เพื่อสง่ผลต่อคณุภาพ
ของบณัฑิต 

3. สถาบันควรมีการควบคุม ก ากับ ส่งเสริมใหอ้าจารยพ์ัฒนาตนเองในการสร้าง
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4. สถาบนัควรมีการเสรมิสรา้งบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารยท์ัง้ในหลกัสูตร
และในสถาบนั ตลอดจนการสรา้งเครือข่ายการวิจยัระดบัองคก์ร 

5. การส่งเสริมใหอ้าจารยพ์ยาบาลใชผ้ลการวิจัยมาใชอ้า้งอิงในการเรียนการสอน
และน าไปใชใ้นการสอนภาคปฏิบติับนหอผูป่้วย โดยมีการประเมินการสอนของอาจารย ์และน าผล
มาใชใ้นการส่งเสริมพฒันาความสามารถดา้นการสอนของอาจารยพ์ยาบาล ตลอดจนใหแ้รงเสรมิ
ที่เป็นขวญัและก าลงัใจกับอาจารยท์ี่ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดา้นการวิจัยและการบูรณาการ
การวิจยักบัการเรียนการสอน 

6. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีประสบการณืด้านการวิจัยสูง มีการถ่ายทอด
ประสบการณส์ูอ่าจารยใ์นสาขา/ หลกัสตูร ใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการวิจยั 

7. บัณฑิตศึกษา ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณสมบติัที่สูงกว่าก าลงัคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบติัของอาจารยท์ี่ตอ้งเน้น
ทกัษะความสามารถดา้นการวิจยันอกเหนือจากความรูค้วามสามารถดา้นการสอน  

จากแนวคิดการประกันคุณภาพและมาตรฐานการท าวิจัยดังกล่าว สามารถสรุปไดว้่า 
องค์ประกอบและตัวบ่งชีด้้านการท าวิจัยของอาจารย์ เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพ
สถาบันการศึกษาพยาบาลและเป็นเกณฑ์ที่อาจารย์พยาบาลทุกคนต้องท าวิจัย โดยจ านวน
ผลงานวิจยันัน้จะมีผลต่อการประเมินมาตรฐานของสถาบนั 

 
2. สถาบันการศึกษาพยาบาลและการรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาพยาบาล 

การจัดตั้งสถานศึกษาพยาบาลแห่งแรกขึ ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ .ศ. 2439 ที่
โรงพยาบาลศิรริาช การจดัการศกึษาพยาบาลในประเทศไทย ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2439 - 2468 ซึ่งเป็นยคุ
ริเริ่มนัน้ ยงัไม่มีระบบระเบียบ ไม่มีสถานที่จดัตัง้โดยเฉพาะ ตอ้งอาศยัโรงพยาบาลไม่เขม้งวดเรื่อง
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พืน้ความรูข้องผูเ้รียน ระยะเวลาในการศึกษาไม่แน่นอน วิชาที่เรียนในหลกัสตูรก าหนดตามความ
จ าเป็นที่พบในขณะนั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2469 - 2488 การจัดการศึกษาพยาบาลไดร้ับการ
ปรับปรุงหลายด้าน ถึงแม้จะไม่มีการก่อตั้งสถานศึกษาพยาบาลเพิ่มขึน้ก็ตาม การปรับปรุง
ดงักลา่วไดร้บัแนวคิดจากต่างประเทศเป็นส าคญั หลกัสตูรที่ก าหนดเริ่มจะมีระบบระเบียบและวิชา
ที่ก าหนดในหลกัสูตรใหก้วา้งขวางยิ่งขึน้ แต่การจัดการศึกษาตอ้งชะงกัไประยะหนึ่งเนื่องจากผล
ของสงครามโลกครัง้ที่ 2 การจดัการศึกษาพยาบาลไดร้บัการฟ้ืนฟูอีกครัง้ภายหลงัสงครามโลกครัง้
ที่ 2 สงบเนื่องจากได้มีโอกาสติดต่อกับต่างประเทศอีก พรอ้มทั้งประสบปัญหาการขาดแคลน
พยาบาลจึงท าใหใ้นช่วงเวลาระหว่างพ.ศ. 2489 - 2504 มีการจดัตัง้สถานศกึษาพยาบาลเพิ่มอีก 7 
แห่ง เพื่อเพิ่มจ านวนพยาบาลใหเ้พียงพอกับความตอ้งการ มีการยกระดับการศึกษา ใหส้งูขึน้ ถึง
ขั้นปริญญาตรี และเปิดหลักสูตรหลังส าเร็จการศึกษาระดับพืน้ฐานขึน้ นอกจากนี ้ยังปรับปรุง
หลกัสตูรพยาบาลระดบัพืน้ฐานที่มีอยู่เดิมใหไ้ดม้าตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม การศกึษาพยาบาล
ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่อีกครัง้ในยุคแผนพฒันาฯ (พ.ศ. 2505 – 2524) เพราะประเทศไทย
ประสบปัญหาขาดแคลนพยาบาลอย่างมาก เนื่องจากผลผลิตน้อย และพยาบาลเดินทางไป
ประกอบอาชีพในต่างประเทศกันมาก จึงท าใหป้ริมาณพยาบาลไม่เพียงพอแก่การขยายบริการ
สาธารณสขุตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ในยุคนีจ้ึงตอ้งตัง้สถานศึกษาพยาบาล
เพิ่มขึน้อีก 15 แห่ง การจดัการศึกษามีตัง้แต่ระดับ ประกาศนียบตัร อนุปริญญา ประกาศนียบัตร
เทียบเท่ากบัปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาโท ทางการพยาบาล โครงสรา้งของหลกัสตูรไม่
แตกต่างกันมาก เนื่องจากสถานศึกษาพยาบาลที่ก่อตั่งภายหลงัจะยึดถือหลกัสูตรของสถาบนัที่
ก่อตัง้ก่อน ซึ่งหลกัสตูรไดร้บัการยอมรบัแลว้เป็นเกณฑ ์(ไพลิน นกุลูกิจ; และคณะ.  2529) และ
สภาการพยาบาล (2562: 13) ได้บันทึกประวัติของสภาการพยาบาลไว้ว่า สถาบันการศึกษา
พยาบาลเริ่มก่อตัง้ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2439 และไดพ้ัฒนาเขา้สู่ระบบอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2499 
โดยมีสภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพของสถาบันการศึกษา
พยาบาลใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด รวมทัง้เป็นผู้ใหก้ารรบัรองสถาบนัการศึกษาพยาบาล และ
เป็นองคก์รที่ใหก้ารอนุญาตประกอบวิชาชีพแก่บัณฑิตพยาบาลดว้ย ปัจจุบนัสถาบันการศึกษา
พยาบาลที่มีผู ้ส  าเร็จการศึกษาแล้วจ านวนมาก ตามหน่วยสังกัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ 
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลยัเอกชน 

 
สภาการพยาบาล มีวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจดังนี ้ 
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วิสัยทัศน์ สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย มุ่งม่ันคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพ

และผู้ให้บริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของวิชาชีพทุกด้าน

อย่างต่อเนื่อง ชี้นำสังคมด้านสุขภาพ สร้างเสริมวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าสู่สากล โดยการมีส่วนร่วม

ของสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

พันธกิจ 
1. คุม้ครองผูบ้รโิภค จากบรกิารการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
2. พฒันาคณุภาพมาตรฐาน ผูใ้หบ้ริการและระบบบริการการพยาบาลและการผดุง

ครรภ ์
3. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงความเป็นธรรม ความกา้วหนา้ และภาวะผูน้  าแก่

มวลสมาชิก 
4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ การใช้และการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ในการ

ใหบ้รกิารพยาบาล การผดงุครรภ ์และคณุภาพการศกึษาในวิชาชีพ 
จากประกาศ “ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารรบัรองสถาบนัการศึกษา

วิชาการพยาบาลและผดุงครรภ ์พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (ราชกิจจานุเบกษา.  
2562: 3)  มีทั้งหมด 10 หมวด และหมวด 3 กล่าวถึง การประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 34 
สถาบนัการศึกษาตอ้งมีระบการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 
2562 สภาการพยาบาล (2562) โดย นายกสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง ได้
ชี้แจงและประกาศ “เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562” ที่
ปรับแก้จากเกณฑ์การรับรองสถาบันฯ ปีพ.ศ. 2560 จากเดิม ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2560 มี 8 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี ้ส  าคัญ 8 ตัวบ่งชี ้ คะแนนรวม 120 
คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 70 ของคะแนนประเมิน ตวับ่งชีท้ั่วไป 14 ตวับ่งชี ้คะแนนรวม 120 คะแนน 
คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของคะแนนประเมิน 

ปี พ.ศ. 2562 มี 8 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี ้ตัวบ่งชีส้  าคัญ 10 ตัวบ่งชี ้คะแนนรวม 130 
คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 70 ของคะแนนประเมิน ตวับ่งชีท้ั่วไป 13 ตวับ่งชี ้คะแนนรวม 130 คะแนน 
คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของคะแนนประเมิน เปรียบเทียบมาตรฐานและตวับ่งชี ้(เดิม) พ.ศ. 2560 และ
ตวับ่งชี ้(ใหม่) พ.ศ. 2562แสดงดว้ยตาราง 5   ดงันี ้

 

ตาราง 5 การเปรียบเทียบมาตรฐานและตวับ่งชี ้พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 
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มาตรฐานและตัวบ่งชี ้

 
มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้(เดิม) พ.ศ. 2560 ตัวบ่งชี ้(ใหม่) พ.ศ. 2562 
ประเภท ชื่อตวับ่งชี ้(คะแนน) ประเภท ชื่อตวับ่งชี ้(คะแนน) 

1. ดา้น
องคก์รและ 
การบรหิาร
องคก์ร 
 
 
 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 1 การบรหิารองคก์ร (15 ) 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 1 การบรหิารองคก์ร 
(15 ) 

ส าคญั 
ตวับ่งชีท้ี่ 2 คณุสมบตัิของ 
ผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษา 
พยาบาล (10) 

ส าคญั 
ตวับ่งชีท้ี่ 2 คณุสมบตัิของ 
ผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษา 
พยาบาล (10) 

ส าคญั 
ตวับ่งชีท้ี่ 3 ระบบารสนเทศ 
เพื่อการบรหิารและการ 
ตดัสินใจ (10) 

ส าคญั 
ตวับ่งชีท้ี่ 3 ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบรหิารและการ 
ตดัสินใจ (10) 

 

 

ตาราง 5 (ต่อ) 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี ้
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี ้(เดิม) พ.ศ. 2560 ตัวบ่งชี ้(ใหม่) พ.ศ. 2562 

ประเภท ชื่อตวับ่งชี ้(คะแนน) ประเภท ชื่อตวับ่งชี ้(คะแนน) 
2. ดา้น
อาจารย ์

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 4 คณุวฒุิอาจารยพ์ยาบาล
ประจ า (10) 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 4 คณุวฒุิอาจารยพ์
ประจ า (15) 

ส าคญั 

ตวับ่งชีท้ี่ 5 อตัราส่วนจ านวน 
อาจารยพ์ยาบาลประจ าต่อนกัศกึษา
เต็มเวลาเทียบเท่า (20) 

ส าคญั 

ตวับ่งชีท้ี่ 5 อตัราส่วนจ านวน 
อาจารยป์ระจ าต่อนิสิต/
นกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(15) 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 6 สดัส่วนอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรต่ออาจารยป์ระจ าทัง้หมด 
(10) 

ทั่วไป 
ตัวบ่งชี ้ที่  6 สัด ส่วนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่ออาจารย์
ประจ าทัง้หมด (10) 

ทั่วไป 

ตัวบ่งชี ้ที่  7 การวางแผนและการ
พฒันาอาจารย ์(10) 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 7 การวางแผนและการ
พฒันาอาจารย ์(10) 

ส าคญั 
ตวับ่งชีท้ี่ 8 รอ้ยละของอาจารยท์ี่
สอนวิชาการพยาบาลและวิชา
รกัษาโรคเบือ้งตน้ ปฏิบตัิการ
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มาตรฐานและตัวบ่งชี ้
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี ้(เดิม) พ.ศ. 2560 ตัวบ่งชี ้(ใหม่) พ.ศ. 2562 

ประเภท ชื่อตวับ่งชี ้(คะแนน) ประเภท ชื่อตวับ่งชี ้(คะแนน) 

พยาบาลในหน่วยบรกิารสขุภาพ 
(10) 

3. ดา้น
หลกัสตูร
และการ
จดัการเรียน
การสอน
และผลการ
เรียนรูข้อง
นิสิต/
นกัศกึษา 

ส าคญั 
ตวับ่งชีท้ี่ 8 การบรหิารหลกัสตูร (15) 

ส าคญั 
ตวับ่งชีท้ี่ 9 การบรหิารหลกัสตูร
และการจดัการเรียนการสอน 
(10) 

ส าคญั 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9 ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดบัหลกัสตูร 
(10) 

ส าคญั 

ตวับ่งชีท้ี่ 10 ผลการด าเนินงาน
ของหลกัสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ
(10) 

 

 

 

ตาราง 5 (ต่อ) 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี ้
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี ้(เดิม) พ.ศ. 2560 ตัวบ่งชี ้(ใหม่) พ.ศ. 2562 

ประเภท ชื่อตวับ่งชี ้(คะแนน) ประเภท ชื่อตวับ่งชี ้(คะแนน) 
4. ดา้น
นิสิต/
นกัศกึษา
และการ
พฒันา 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 10 การพฒันานกัศกึษา 
(10) 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 11 การพฒันานิสิต/
นกัศกึษา (10) 

ทั่วไป 
ตัวบ่งชี ้ที่  11 ระบบการดูแลและให้
ค าปรกึษานกัศกึษา (5) ทั่วไป 

ตวับ่งชีท้ี่ 12 ระบบการดแูลและ
ใหค้  าปรกึษานิสิต/นกัศกึษา (5) 

5. ดา้น
แหล่งฝึก
ปฏิบตัิการ
พยาบาล 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 12 แหล่งฝึกปฏิบตัิการ
พยาบาล (10) 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 13 แหล่งฝึกปฏิบตัิการ
พยาบาล (10) 

ส าคญั 
ตวับ่งชีท้ี่ 13 อตัราส่วนจ านวน
อาจารยป์ระจ าหรือพยาบาล
ประจ าการ/ พยาบาลวิชาชีพที่ท  า

ส าคญั 
ตวับ่งชีท้ี่ 14 อตัราส่วนจ านวน
อาจารยป์ระจ าหรือ พยาบาล
วิชาชีพที่ท  าหนา้ที่ผูส้อน
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มาตรฐานและตัวบ่งชี ้
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี ้(เดิม) พ.ศ. 2560 ตัวบ่งชี ้(ใหม่) พ.ศ. 2562 

ประเภท ชื่อตวับ่งชี ้(คะแนน) ประเภท ชื่อตวับ่งชี ้(คะแนน) 

หนา้ที่ผูส้อนภาคปฏิบตัิต่อนกัศกึษา 
(10) 

ภาคปฏิบตัิต่อนิสิต/นกัศกึษา 
(10) 

6. ดา้นการ 
ประเมินและ
ผลลพัธข์อง
หลกัสตูร 

ส าคญั 
ตวับ่งชีท้ี่ 14 รอ้ยละของผูส้อบ
ความรูข้อขึน้ทะเบยีนและรบั
ใบอนญุาตฯผ่านปีแรก (20) 

ส าคญั 
ตวับ่งชีท้ี่ 15 รอ้ยละของผูส้อบ
ความรูข้อขึน้ทะเบยีนและรบั
ใบอนญุาตฯผ่านปีแรก (20) 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 15 รอ้ยละของผูส้  าเรจ็
การศกึษา (10) 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 16 รอ้ยละของผูส้  าเรจ็
การศกึษา (15) 

7. ดา้นการ
วิจยัและการ
บรกิาร
วิชาการแก่
สงัคมและ
การท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วฒันธรรม 

ส าคญั 

ตวับ่งชีท้ี่ 16 ผลงานวจิยัและผลงาน
วิชาการที่ตีพิมพเ์ผยแพรต่่ออาจารย์
ประจ าทัง้หมด (25) 

 

ตวับ่งชีท้ี่ 17 ผลงานวจิยัและ
ผลงานวิชาการท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่
ต่ออาจารยพ์ยาบาลประจ า
ทัง้หมด (25) 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 17 การบรกิารวิชาการ (5) 

 
ตวับ่งชีท้ี่ 18 การบรกิารวิชาการ 
(5) 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 18 การท านบุ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม และ/หรือภมูิปัญญา
ไทย (5) 

 
ตวับ่งชีท้ี่ 19 การท านบุ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม และ/หรือ
ภมูิปัญญาไทย (5) 

 

 

ตาราง 5 (ต่อ) 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี ้
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี ้(เดิม) พ.ศ. 2560 ตัวบ่งชี ้(ใหม่) พ.ศ. 2562 

ประเภท ชื่อตวับ่งชี ้(คะแนน) ประเภท ชื่อตวับ่งชี ้(คะแนน) 
8. ดา้นการ
จดัหาบคุล
กรและการ
สนบัสนนุ
ดา้น
ทรพัยากร

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 19 การวางแผนและการ
พฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ (5) ทั่วไป 

ตวับ่งชีท้ี่ 20 การวางแผนและ
การพฒันาบคุลากรสาย
สนบัสนนุ (5) 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 20 การจดัการทรพัยากร
ศกึษา (5) 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 21 การจดัการ
ทรพัยากรศกึษา (5) 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 21 หอ้งปฏิบตัิการพยาบาล 
(10) 

ทั่วไป 
ตวับ่งชีท้ี่ 22 หอ้งปฏิบตัิการ
พยาบาล (15) 
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มาตรฐานและตัวบ่งชี ้
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี ้(เดิม) พ.ศ. 2560 ตัวบ่งชี ้(ใหม่) พ.ศ. 2562 

ประเภท ชื่อตวับ่งชี ้(คะแนน) ประเภท ชื่อตวับ่งชี ้(คะแนน) 
ทาง
การศกึษา ทั่วไป 

ตวับ่งชีท้ี่ 22  หนงัสือ ต ารา วารสาร
วิชาชีพและระบบสืบคน้ (10) ทั่วไป 

ตวับ่งชีท้ี่ 23  หนงัสือ ต ารา 
วารสารวิชาชีพและระบบสืบคน้ 
(15) 

 
จากตารางจะเห็นว่าในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับงานวิจยั คือ มาตรฐานที่ 7 ดา้นการวิจัยและ

บริการวิชาการแก่สงัคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีตัวบ่งชีส้  าคัญ คือตัวบ่งชีท้ี่ 17 
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีคะแนนเต็ม 25 
คะแนน  ถือเป็นตวับ่งชีท้ี่มีคะแนนมากที่สดุจากทกุตวับ่งชีท้ี่เป็นทัง้ตวับ่งชีส้  าคญัและตวับ่งชีท้ั่วไป 
รวม 33 ตัวบ่งชี ้ที่มีคะแนนตั้งแต่ 5-25 คะแนน ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 13.46 ของตัวบ่งชีส้  าคัญที่มี
คะแนนเต็ม 130 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 70 จากคะแนนการประเมิน รอ้ยละ 100 จึงถือเป็นคะแนน
ที่ส  าคญัมาก ในการผ่านเกณฑร์บัรองของสถาบนัการศึกษาพยาบาลฯ จะเห็นว่า การวิจยัเป็นสิ่งที่
ทุกองคก์ารต่างใหค้วามส าคญัถือเป็น นโยบายระดบัชาติที่ทุกสถาบนัการศึกษาตอ้งตระหนกัและ
พฒันามาตรฐานการวิจยัอย่างเรง่ด่วน 

ศรีสุดา วงศว์ิเศษกุล  (2554) ไดท้ าการสังเคราะหเ์นือ้หาเก่ียวกับพันธกิจของสถาบันการศึกษา
พยาบาล  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาที่ไดร้บัการรบัรองระดบั 5 ปี สรุปไดว้่า พนัธ
กิจของสถาบนัการศึกษาพยาบาลเป็นไปตามหลกัการอุดมศึกษา และไดร้ะบุพนัธกิจเพิ่มเติมเพื่อ
สะทอ้นทิศทางในการพฒันาสถาบนัดว้ย กล่าวคือ 

1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นผูน้  า สามารถสรา้งสุขภาวะในสังคม มีทักษะในการเรียนรู ้มี
วิจารณญาณในการแกปั้ญหา เนน้ความเป็นเลิศและคณุภาพในระดบัสากล 

2. วิจยัและบูรณาการองคค์วามรูท้ี่มีคณุภาพ ผลงานวิจยัสามารถชีน้  านโยบายของ
ประเทศ และน าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนได ้และเนน้การสรา้งสขุภาวะ 

3. บริการวิชาการที่สะท้อนความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาชุมชนให้สามารถ
พึ่งตนเองได ้ช่วยแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

4. พฒันาระบบการประกนัคณุภาพและน ามาเป็นกลไกขบัเคลื่อนการด าเนินงานของ
คณะ 

5. บรหิารจดัการองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
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6. เป็นที่พึ่งของสงัคมดา้นสขุภาพ 
7. พฒันาสถาบนัสูก่ารพึ่งพาตนเอง เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขนัระดบัชาติ 
8. พัฒนาคณะใหสู้่ความเป็นสากล ในขณะเดียวกันยังคงตอบสนองความตอ้งการ

ของสงัคมในระดบัทอ้งถิ่นและระดบัประเทศ 
9. สรา้งความร่วมมือกบัสถาบนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพฒันาสู่การเป็น

สถาบนัชัน้น าในประเทศและนานาชาติ 
ในการนีจ้ะเห็นว่าการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัอดุมศึกษา ทัง้ 3 ระดบัคือ 

ระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั และเกณฑก์ารรบัรองสถาบนัการศึกษาพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์ ต่างให้ความส าคัญกับการวิจัยมาก จากนโยบายของรฐับาลและแผนอุดมศึกษา 
เนน้งานวิจยัและการสรา้งสรรคน์วัตกรรม เพราะตระหนักว่า “การวิจยั” มีความส าคญั เนื่องจาก
เป็นจดุเริ่มตน้ของการพฒันาประเทศ พฒันาคน และพฒันางาน โดยผลลพัธข์องงานวิจยัจะท าให้ 
เกิดองคค์วามรูแ้ละนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะท าใหป้ระเทศสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆได้ในทุก
ดา้นในอนาคต โดยเฉพาะดา้นการศึกษา และหากจะเชื่อมโยงถึง องคป์ระกอบที่ 4 อาจารย ์ใน
ระดบัหลกัสตูร มีความเชื่อมโยงกบัระดบัคณะและระดบัสถาบนั ในองคป์ระกอบที่ 2 การวิจยั ซึ่ง
หมายความว่า หากอาจารยม์ีสมรรถนะในการท าวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกิดคือ 1) 
เป็นการพัฒนาอาจารยใ์หม้ีความรอบรู ้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เป็นผูน้  าศาสตร์
สาขาพยาบาล จากการศึกษาและท าการวิจัย 2) อาจารยส์รา้งผลงานวิชาการจากการท าวิจัย 
ส่งผลใหอ้าจารยฝึ์กพฒันาตนเอง ไดเ้รียนรูร้ะดบัที่สงูขึน้ คือ ปริญญาเอก ตลอดจนสามารถสรา้ง
ผลงานวิจัยจากความรูใ้นระดับสูงและสามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้  จากต าแหน่งทาง
การศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึน้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า สถาบันการศึกษาเป็น
สถาบนัที่มีคณุภาพ มีศกัยภาพในการผลิตบณัฑิตที่ไดม้าตรฐานและตอบสนองนโยบายชาติและ
ความตอ้งการของสงัคม ดา้นการศึกษาและการใหบ้ริการดา้นสาธารณสขุการดแูลสขุภาพ ดงันัน้
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษามุ่งค้นหาแนวทางสู่ความส าเร็จในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาล เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถของอาจารยพ์ยาบาลในการท าวิจยัและน าไปสู่
การสนองตอบต่อนโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัอดุมศกึษา  

ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า สถาบันการศึกษาพยาบาลเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร ์มุ่งผลิตบณัฑิตใหไ้ดม้าตรฐานตามที่ตอ้งการ มุ่งสรา้งการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรูส้าขาพยาบาลศาสตร ์จนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ โดยการวิจัยครั้งนีไ้ด้
มุ่งเนน้บริบทในสถาบนัการศึกษาพยาบาล มุ่งศึกษาการพฒันาผลงานวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 
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ซึ่งการที่อาจารยพ์ยาบาลมีการพฒันาผลงานวิจยัจึงสอดคลอ้งกบัพันธกิจของสถาบนัการศึกษา
พยาบาลและอุดมศึกษาดว้ยนั้น ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยไดร้ะบุอยู่ในเกณฑก์าร
รบัรองสถาบัน อาจารยพ์ยาบาลจึงควรตระหนักว่า การวิจัยมีความส าคัญอย่างมาก และเป็น
เครื่องมือส าคญัในการพฒันาบุคลากรและสถาบนัตลอดจนผลผลิตขอลสถาบนัการศึกษา วิจยัจึง
เป็นเกณฑส์ าคญัในการประเมินเพื่อรบัรองสถาบนัการศกึษาพยาบาล หากมีการพฒันาสมรรถนะ
การท าวิจัยใหก้ับอาจารยพ์ยาบาลอย่างเขม้แข็ง ผูว้ิจัยมองเห็นแนวโนม้ว่าจะสารมารถยกระดบั
มาตรฐานของสถาบนัการศึกษาพยาบาลไดเ้ป็นอย่างดี และเป็นประโยชนต่์อการพัฒนาบณัฑิต
สาขาพยาบาลใหม้ีคณุภาพสูส่งัคมต่อไป  

 
3. โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพ่ือยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล 

ความหมายของโปรแกรม  
จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  (2554)  ให้ความหมายของค าว่า 

“โปรแกรม”  หมายถึง ก าหนดการ ส่วน สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์ (2547) ได้ให้ความหมายของ 
โปรแกรมว่า หมายถึง วิธีการท างานเป็นขั้นตอน  การจัดกิจกรรม อย่างเป็นระบบ มีการวาง
แผนการสอน การประเมินผล ตลอดจนการประชาสมัพันธ์โปรแกรม และไทเลอร ์(Tyler.  1996) 
ใหค้วามหมายของโปรแกรมไวว้่า หมายถึง การจดัโครงร่างของงานตามล าดับเป็นขัน้ตอน  มีการ
เตรียมงาน หรือจดัเป็นชุดเหตกุารณท์ี่รวบรวมไว ้ซึ่งรวมทัง้กิจกรรมทุกอย่างที่ท า  ผูว้ิจยั สรุปไดว้่า 
โปรแกรมหมายถึง การก าหนดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันเป็นล าดับ ขั้นตอน ระบุ
รายละเอียดของกิจกรรม เวลาเริ่มกิจกรรม ระยะเวลาการท าแต่ละกิจกรรมและเวลาของการสิน้สดุ
กิจกรรมที่ชดัเจน และมีแนวโนม้ที่จะท าใหเ้กิดผลลพัธต์ามที่ผูจ้ดัมุ่งหมายไว ้ 

ในการวิจัยนี ้ผูว้ิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย
ของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล 
โดยไดศ้ึกษาคน้ควา้ จากงานวิจยั หนงัสือ ต าราและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อการสรา้งและ
พฒันารา่งโปรแกรม และมุ่งผลลพัธใ์หอ้าจารยผ์ูเ้ขา้รว่มโปรแกรม มีสมรรถนะในการท าวิจยัสงูกว่า
ก่อนเขา้โปรแกรม โดยขอน าเสนอเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัขัน้ตอนในการก าหนดกิจกรรมในโปรแกรม 
ดงันี ้ 

1. ขัน้ตอนการสรา้งและพัฒนาร่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล โดยมี
ขัน้ตอนที่ 1-2 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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ขั้นตอนที่ 1 การคน้หาแนวทางสู่ความส าเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการท า
วิจัยของอาจารย์พยาบาลเพื่อยกระดับคุณภาพสถาบันการศึกษาพยาบาล ด้วยการวิจัยเชิง
คณุภาพ ไดแ้นวทางสูค่วามส าเรจ็และปัญหาอปุสรรค 

ขัน้ตอนที่ 2 การศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย
ของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับคุณภาพสถาบันการศึกษาพยาบาล ดว้ยการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น 

ขั้นตอนที่ 3 ผูว้ิจัยไดน้ าผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
รวมทั้งการประเมินความต้องการจ าเป็นของอาจารย์พยาบาล ว่ามีความต้องการที่จะพัฒนา
สมรรถนะการวิจัยในประเด็นใดบ้าง และได้ประยุกต์แนวคิดการจัดการความรู้  (KM) ของ
ศาสตราจารย ์นพ.วิจารณ ์พานิช (2551: 4-5) และการเรียนรูแ้บบเกลียวความรู ้(SECI model) 
ของ Nonaka & Takeuchi (1995) รว่มกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อสรา้ง
โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพ
การศกึษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล 

ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบกิจกรรมดว้ยแนวคิดการจัดการความรู ้ที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Socialization) มาสู่การสกัดความรู้จากตัวคน  (Externalization) การผนวกความรู้ 
(Combination) และการผนึกความรู ้(Internalization) ซึ่งกระบวนการจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 
6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การก าหนดความรูห้ลกัที่จ  าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือ
องคก์ร 2) การเสาะหาความรูท้ี่ตอ้งการ 3) การปรบัปรุง ดัดแปลง หรือสรา้งความรูบ้างส่วนให้
เหมาะต่อการใชง้านของตน 4) การประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นกิจการงานของตน 5) การน าประสบการณ์
จากการท างาน และการประยกุตใ์ชค้วามรูม้าแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละสกดั ขมุความรู ้ออกมาบนัทึก
ไว ้และ 6) การจดบนัทึก ขุมความรูแ้ละแก่นความรู ้ส  าหรบัไวใ้ชง้านและปรบัปรุงเป็นชุดความรูท้ี่
ครบถว้น ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึน้ เหมาะต่อการใชง้านมากยิ่งขึน้ ร่วมกับแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) โดยมีหลักส าคัญ คือ การใช้
ปัญหาในการกระตุน้หรือสิ่งเรา้ใหเ้กิดการเรียนรู ้ผูว้ิจัยไดน้ ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อพัฒนาสมรรถนะ
บทบาทของผูเ้รียนใหส้ามารถแสวงหาขอ้มลูใหม่ๆ ไดด้ว้ยตนเอง (Self-directed learning) รวมถึง
เกิดบทบาทที่ส  าคญัต่อการพฒันาสมรรถนะดา้นงานวิจยั ผูว้ิจยัปรบัปรุงเป็นชุดความรูท้ี่ครบถว้น 
ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึน้ เหมาะต่อการใชง้านมากยิ่งขึน้และใชจุ้ดเด่นของกระบวนการกระตุน้
การเรียนรูเ้พื่อเพิ่มสมรรถนะการท าวิจัยดว้ยกระบวนการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน อนัน า ไปสู่
การพฒันาสมรรถนะการท าวิจยัได ้ 
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2. รา่งโครงสรา้งโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อ
ยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล ประกอบดว้ย ชื่อกิจกรรม 
วัตถุประสงค ์แนวคิด/ทฤษฎี วิธีด าเนินกิจกรรม และการประเมินผล การสรา้งและพัฒนาร่าง
โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล มีจ านวน 5 ครัง้ ครัง้ละ 2-3 ชั่วโมง 
โดยกิจกรรมที่ 1, 2, 3 และ 5 รวมเป็น 10 ชั่วโมง ส่วนกิจกรรมที่ 4 เป็นการเขียนโครงร่างวิจัย ใช้
เวลา 1-2 สปัดาห ์ดงันี ้

กิจกรรมที่ 1 สรา้งคณุลกัษณะการเป็นนกัวิจยั (3 ชั่วโมง) 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมใหค้วามรู ้(2 ชั่วโมง) 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(2 ชั่วโมง) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประยกุตค์วามรู ้(1-2 สปัดาห)์ 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวิพากษค์วามรู ้(3 ชั่วโมง) 

ซึ่งโปรแกรมนี ้จะก าหนดรายละเอียดต่าง  ๆ ในบทที่  3 โดยในงานวิจัยนี ้ก าหนดให้ 
โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล เป็นตวัแปรอิสระ และสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารย์
พยาบาลเป็นตัวแปรตาม  เครื่องมือที่ใชว้ัดสมรรถนะการท าวิจัย ประกอบไปดว้ย 3 ดา้น คือ 1) 
ทัศนคติต่อการท าวิจัย 2) ความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัย และ 3) ทักษะการท าวิจัย หลงัการเขา้ร่วม
โปรแกรมของอาจารย์พยาบาล ผู้วิจัยจะท าการวัดสมรรถนะการท าวิจัยทันที เปรียบเทียบ
สมรรถนะหลงัเขา้รว่มโปรแกรมกบัเกณฑก์ารประเมินที่ก าหนดไว ้มากกว่ารอ้ยละ 60 

 
 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย 

จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า มีงานวิจัยหลายชิน้ที่ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมมาใช้เพื่อการ
พฒันางาน การเรียนการสอน งานวิจยัและอื่น ๆ แต่กิจกรรมในโปรแกรม มีการใชแ้นวคิดทฤษฎี ที่
หลากหลายตามความสนใจศึกษาของผู้วิจัยแต่ละคน ที่ได้ศึกษา ค้นคว้ามาและเพื่อพิสูจน์
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้  

ซึ่งงานวิจยัของ ประเสริฐ เรือนนะการและฐิติยา เรือนนะการ (2561) ศึกษาการพัฒนา
ศกัยภาพดา้นการวิจยัของครูโรงเรียนกระบากวิทยาคาร จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ศกัยภาพดา้น
ความรูท้ี่ไดร้บัเก่ียวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง  ศกัยภาพดา้น
ทักษะเก่ียวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง และศักยภาพดา้น



  46 

คณุสมบติัของนกัวิจยัของครูอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนผลลพัธก์ารพฒันาครูดว้ยกิจกรรมที่ผูว้ิจยั
จัดขึน้ ผลลัพธ์การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของครู พบว่า ครูจ านวน 6 คนสามารถท าวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนได ้จากครูและผูบ้รหิารที่เขา้รว่มกิจกรรม จ านวน 18 คน 

สพุานี ชื่นชิต (2546) ศึกษา เรื่อง การพฒันาความรู ้การวิจยัในชัน้เรียนของครูโรงเรียน
วัดมะเกลือ โดยน าแนวคิดและสาระเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนของ อุทุมพร จามรมาน มาเป็น
สาระในการพฒันา พบว่า ความรู ้เรื่องการวิจยัในชัน้เรียนของครูโรงเรียนวดัมะเกลือก่อนและหลงั
การพฒันาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดยหลงัพฒันามีความรูส้งูกว่าก่อน
พฒันา 

อย่างไรก็ดี ผูว้ิจัยมีความสนใจในการสรา้งและพัฒนาโปรแกรมที่ผูว้ิจัยก าหนดขึน้จาก
วิธีการหลาหลายวิธีจากการศกึษาคน้ควา้ และมุ่งหวงัว่า โปรแกรมที่สรา้งและพฒันา ผ่านการทดล
องใชแ้ละตรวจสอบความถูกตอ้งทุกขัน้ตอนจะสามารถส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์
พยาบาลไดต้ามสมมติฐานที่ตัง้ไวว้่า ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมจะมีสมรรถนะสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานที่
ก าหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาได้ 
เนื่องจากอาจารยพ์ยาบาลมีสมรรถนะการท าวิจัยสงูมากกว่าเกณฑ ์โดยประโยชนท์ี่จะตามมาใน
อนาคต เป็นการคาดคะเนว่า ศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์พยาบาลที่เพิ่มขึน้จะท าให้
สามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆในการพฒันาตนเอง การเรียนการสอนและความรู ้ทกัษะในสาขา
วิชาชีพพยาบาล 

3.1 สมรรถนะการท าวิจัยและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ดังที่ทราบกันดีว่า ในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด ผลลัพธ์ของการกระท านั้นแตกต่างกัน 

ขึน้อยู่กับปัจจัยมากมาย โดยเฉพาะสิ่งส าคัญคือการลงมือท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลาย
คนร่วมกนัท า แมว้่าจะมีอปุกรณ ์สถานที่ หรืองบประมาณ มาเป็นตวัช่วยก็ตาม แต่หากผูล้งมือท า
ขาดทกัษะที่เป็นประสบการณใ์นการท า ขาดความรูแ้ละมีทัศนคติที่ดีในการท าสิ่งนัน้ ๆ ผลที่เกิด
ย่อมไม่ประสบความส าเรจ็สงูสดุหรือเท่าที่ควรจะเป็น สิ่งที่บคุคลพงึมีในตนเองที่ผูว้ิจยักล่าวถึง คือ
ความรู ้ทศันคติและทกัษะในการท าสิ่งใด ๆ นั่นคือ สมรรถนะของบคุคล นั่นเอง  

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะและความหมายของสมรรถนะ  
- มีผูก้ล่าวถึง “สมรรถนะ” ไวม้ากมายโดยมีประเด็นส าคัญในส่วนประกอบที่

รวมกนัแลว้บุคคลเรียกว่า “สมรรถนะ” มีบางอย่างที่เหมือนกนั และแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ซึ่งผูว้ิจยั
ไดศ้กึษาและรวบรวมไดด้งันี ้ 

- แนวความคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ (Competency) หรือความสามารถของบุคคล
ในองค์การได้เริ่ม ขึน้ในปีค.ศ. 1960 จากการเสนอบทความทางวิชาการของ แมคเคิลแลนด์ 
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(McClelland ,1960) นกัจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยั ฮาวารด์ ซึ่งไดก้ล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง
คณุลกัษณะที่ดี (Excellent performer) ของบคุคล ในองคก์ารกบัระดบัทกัษะความรูค้วามสามารถ
โดยระบุญการวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ  เป็นวิธีการที่ไม่ เหมาะสมในการท านาย
ความสามารถ แต่ควรใช้บุคคลที่มีความสามารถมากกว่าคะแนนทดสอบ ( test scores)  
McCelland (1973) คือ นกัจิตวิทยา ที่ถือว่าเป็นตน้ก าเนิดของแนวคิด สมรรถนะ (Competency) 
จากความสงสยัว่าท าไมบุคคลที่ท างานในต าแหน่งเดียวกนัจึงมีผลงานที่แตกต่างกนั จึงศึกษาจน
ได้ค าตอบในข้อสงสัยนี ้ว่า บุคคลที่มีผลงานดี มีสิ่งที่เรียกว่า “สมรรถนะ” หรือ Competency 
นั่นเอง โดยคณุลกัษณะนีไ้ม่ใช่คุณลกัษณะทั่วไป แต่เป็นคณุลกัษณะที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล ท าให้
สามารถปฏิบติังานที่รบัผิดชอบไดดี้และเด่นกว่าบุคคลอ่ืน ต่อมาในปี ค.ศ. 1973 McClelland ได้
แสดงแนวคิดเรื่ องสมรรถนะ ไว้ ในบทความชื่ อ  “Testing for Competence Rather Than 
Intelligence” ว่า IQ ซึ่งประกอบดว้ยความถนดัหรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ความรู ้และความ
มุ่งมั่นสงูความส าเรจ็ ไม่ใช่ตวัชีว้ดัที่ดีของผลงานและ ความส าเรจ็โดยรวม แต่สมรรถนะบคุคลกลบั
เป็นสิ่งที่สามารถคาดหมายความส าเร็จในงานได้ดีกว่า ซึ่งสะท้อนใหเ้ห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่าผูท้ี่
ท  างานเก่ง มิไดห้มายถึงผูท้ี่เรียนเก่งเสมอไป แต่ผูท้ี่ประสบผลส าเร็จในการท างาน ตอ้งเป็นผูท้ี่มี
ความสามารถในการประยุกต์ใชห้ลกัการ หรือวิชาการที่มีอยู่ในตัวเองเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนใ์น
งานจึงจะกลา่วไดว้่าบคุคลนัน้มี “สมรรถนะ”  

ในขณะที่ สเปนเซอร ์(Spencer.  1993; อา้งใน ชมสภุคั ครุทฑะ.  2559) มองว่า 
Competency เป็นคุณลักษณะที่จ  าเป็นของบุคคล (Underlying characteristics of individual ) 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของาน เป็นคุณลักษณะส่วนลึกเฉพาะบุคคล ซึ่งก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่สามารถท านายผลลพัธท์ี่ดีเลิศ (Superior performance) ซึ่งประกอบไปดว้ยปัจจยั 5 
อย่างไดแ้ก่ 1) แรงจูงใจ (Motivate) 2) ลกัษณะของคน (Traits) 3) ความคิดเก่ียวกบัตนเอง (Self-
concept) 4) ความรู ้(Knowledge) และ 5) ทกัษะ (Skill) 

ผูว้ิจยั พอสรุปไดว้่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถสว่นบคุคลที่ซ่อนอยู่ภายใน แสดง
ออกมาเป็นพฤติกรรมในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งดว้ยความชาญฉลาด รอบรู ้ที่มาจากการสั่งสม
ประสบการณ ์ดว้ยคณุสมบติัส่วนตวัที่ท าใหส้ามารถสรา้งความส าเร็จอนัเป็นเลิศใหแ้ก่ผลงานที่ลง
มือท า ดว้ยปัจจยัท่ีเป็นส่วนประกอบส าคญั ไดแ้ก่ ความรู ้ทศันคติ ทกัษะ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์และ
คณุลกัษณะสว่นบคุคล นั่นเอง 
 

ความหมายของการวิจัย  
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การวิจัยเป็นศาสตรแ์ละศิลป์ในการหาความรู ้คน้หาค าตอบที่ตอ้งการรูเ้พื่อน าไป
แกปั้ญหา หรือเพื่อไปปรบัปรุงพฒันาสิ่งต่าง ๆ ที่ผูว้ิจยัตอ้งการ การวิจยัมีกระบวนการวิจัยที่เป็น
ระบบที่ถูกก าหนดขึน้ดว้ยวิธีการวิจยัที่มีทฤษฎีรองรบัและเป็นที่ยอมรบักนัอย่างเป็นสากล ถือเป็น
วิธีการที่นิยมในการศึกษาคน้ควา้หาความรูใ้หม่ๆ หรือเพื่อสรา้งนวัตกรรม การวิจยัถือเป็นจุดเริ่ม
ของการพฒันาในทกุ ๆดา้น ดงันัน้จึงมีผูใ้หค้วามหมายของการวิจยักนัอย่างกว้างขวาง 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2555) ได้ให้ความหมายของ “การวิจัย” 
หมายถึงการศึกษาคน้ควา้หาความรู ้ความจรงิอย่างมีระบบ ตามระเบียบแบบแผนและวิธีการวิจยั
ที่เป็นที่ยอมรบัในแต่ละศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งองคค์วามรูใ้หม่ที่ตอบค าถามหรือปัญหา
ที่สนใจ หรือไดข้อ้คน้พบใหม่ หรือแนวทางปฏิบติัใหม่ ที่ใชแ้กปั้ญหา ปรบัปรุงและพฒันากิจกรรม
ต่าง ๆ  หรือเพื่อการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพ หรือเพื่อน าไปตัง้กฎ ทฤษฎี ที่อธิบายปรากฎการณ์
ต่าง ๆ  ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรบัทางวิชาการและวิชาชีพของประชาคมวิจยั  

วิกิพิเดีย (2563) ใหค้วามหมาย “การวิจัย (Research)” ไวว้่า หมายถึงการกระท า
ของมนษุยเ์พื่อคน้หาความจรงิในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระท าดว้ยพืน้ฐานของปัญญา ความมุ่งหมายหลกั
ในการท าวิจยัไดแ้ก่ การคน้พบ (Discovering), การแปลความหมาย, และ การพฒันากรรมวิธีและ
ระบบ สู่ความกา้วกนา้ในความรูด้า้นต่าง ๆ  ในเชิงวิทยาศาสตรท์ี่หลากหลายในโลกและจกัรวาล 
การวิจยัอาจตอ้งใชห้รือไม่ตอ้งใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตรก์็ได ้   

นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของการวิจยั (Research) ไวม้ากมาย โดยกล่าวว่า การวิจยั
เป็นกระบวนการของการคน้หา รวบรวม และวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อพฒันาองคค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
ทฤษฎี หวัขอ้ หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง การท าวิจยัท าใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้หม่ที่เป็นพืน้ฐานของการ
น าไปสู่การก าหนดหรือปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติที่เก่ียวขอ้งกับสุขภาพ (รตันศิ์ริ ทาโต.  
2561;  อา้งอิงจาก Geuest; &  Namey.  2015)   

ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า การวิจยั หมายถึง กระบวนการศึกษาคน้ควา้ เพื่อหาค าตอบใน
สิ่งที่ตอ้งการรู ้ดว้ยระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เป็นที่ยอมรบัอย่างเป็นสากล และ
ผลลพัธ์จากการวิจัยจะน ามาซึ่งองคค์วามรูท้ี่น าไปใชแ้กปั้ญหา และปรบักลยุทธ์การท างาน การ
เรียนการสอน การพัฒนาสงัคม การพัฒนาศักยภาพมนุษย ์ซึ่งการวิจัยจะท าใหเ้กิดองคค์วามรู้
ใหม่ๆ สามารถน าไปสรา้งนวัตกรรม และหรืออาจเป็นการต่อยอดจากความรูเ้ดิม ที่น าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้จึงเป็นที่มาของการยอมรบัว่าหากตอ้งการคน้ควา้หาองคค์วามรูใ้หม่การวิจยัจะเป็น
ค าตอบของสิ่งที่ต้องการ  และในปัจจุบันการวิจัยยังมีความส าคัญอย่างมากส าหรับความ
เจรญิกา้วหนา้ในทกุสาขาวิชา สาขาพยาบาลก็เช่นกนั  
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การวิจัยทางการพยาบาลศาสตรน์ับเป็นสิ่งส าคัญที่จะน ามาพัฒนาความรู้ด้านการ
ปฏิบติัการพยาบาล การเรียนการสอนและการบริหารการพยาบาล ตลอดจนดา้นอ่ืน ๆที่เก่ียวขอ้ง
โดยผลการวิจยัจะเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่ไดจ้ากกระบวนการวิจยั มีความน่าเชื่อถือสงู ในการ
จะท างานวิจัยใหม้ีคุณภาพ จึงตอ้งมีความรูใ้นเรื่องที่เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกตอ้ง รูข้ัน้ตอน
และกระบวนการท า โดยกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล มี 13 ขั้นตอนดังนี ้1) การก าหนด
ปัญหาวิจยัและขอบเขตการวิจยั 2) ขัน้ตอนการทบทวนวรรณกรรม 3) การก าหนดกรอบแนวคิด/
ทฤษฎีการวิจยั 4) การก าหนดตวัแปร 5) การตัง้สมมติฐาน 6) การออกแบบการวิจยั 7) การเตรียม
เครื่องมือวิจยั 8) การก าหนดกลุ่มประชากร9) การเก็บรวบรวมขอ้มลู10) การเตรียมขอ้มลูเพื่อการ
สงัเคราะหว์ิจัย 11) การวิเคราะหข์อ้มูล 12) การแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการอภิปรายผล 
และ 13) การเขียนรายงานและการเผยแพรง่านวิจยั (รตันศิ์ร ิทาโต.  2561) 

 
ความหมายของสมรรถนะการท าวิจัย 

การจะท าวิจยั ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากจนไม่สามารถท าได ้แต่การวิจยัเป็นหลกัการ
แรกที่จะน าบุคคลไปสู่การพฒันาตนเอง และพฒันางาน ดงันัน้วิชาวิจยัจึงถูกบรรจุอยู่ในหลกัสูตร
การเรียนในระดับปริญญาตรี ในหลายศาสตรส์าขา และวิชา “ระเบียบวิธีวิจัย” (Research 
methodology) ก็เป็นวิชาที่ส  าคัญมาก ส าหรบัการศึกษาในระดับที่สงูขึน้ไป เช่น ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก เพราะเป็นวิชาที่หากนิสิต/ นักศึกษาจะจบการศึกษาได้ ขั้นสุดท้ายคือต้องมี
ความสามารถในการท าวิจยัไดส้  าเร็จครบถว้น ถูกตอ้งตามหลกัวิชา ที่เรียกว่า “วิทยานิพนธ”์ หรือ 
“ปริญญานิพนธ์”นั่นเอง  การท าวิจัยจึงตอ้งใชค้วามรู ้ทุ่มเทเวลาอย่างจริงจังและมีทัศนคติที่ดีที่
มองว่าการวิจัยนัน้มีประโยชนม์ากมาย ซึ่งจะเป็นการเสริมแรงจูงใจใหส้ามารถท าวิจัยใหส้  าเร็จ 
การเป็นคนที่มุ่งมั่น ตัง้ใจและรบัผิดชอบ ขยันฝึกฝน และศึกษาจากผูม้ีประสบการณ ์งานวิจัยจึง
ส าเร็จ สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมา คือ สมรรถนะการท าวิจัย ที่มีอยู่ในตัวบุคคลแต่ละคนไม่เท่ากัน 
โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ ที่เป็นผู้สอน ครู อาจารย์ ถือว่าการวิจัยเป็น พันธกิจหนึ่งที่มี
ความส าคญั จาก 4 พนัธกิจ ที่ผูส้อนในระดบัอดุมศึกษาตอ้งปฏิบติัและรบัผิดชอบ ตามหนา้ที่ของ
ตน  

ไดม้ีผูน้ิยมความหมายของสมรรถนะการวิจัยไวม้ากมาย และมีหลายงานวิจัยที่ให้
ความหมายไวว้่า สมรรถนะการวิจยั เป็นทกัษะ ความรูแ้ละคณุลกัษณะที่อยู่ในตวับุคคล ที่จ  าเป็น
ต่อการปฏิบติังานของบุคคลโดยสมรรถนะจะช่วยส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานของบุคคลนัน้ประสบ
ความส าเร็จ (สุรสิทธิ์ สิทธิอมร, 2559) ในส่วนของสภาการพยาบาลไดก้ล่าวใน   เร่ืองการจัดท า
สมรรถนะกลางของพยาบาลและผดุงครรภ ์ในทุกระดับ โดยอา้งอิงการทบทวนวรรณกรรม ใน 
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“ The Essentails of Master’s Education in Nursing March 21, 2011”  ข อ ง  American 
Association College of Nursing (ACCN) โดยใหค้วามหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง ความรู ้
ความสามารถ และเจตคติของพยาบาลวิชาชีพในระดบัต่าง ๆ  ทัง้หมด 8 ดา้น ดงันี ้สมรรถนะที่ 1) 
ดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย สมรรถนะที่ 2) ดา้นการปฏิบติัการพยาบาลและผดุง
ครรภ ์สมรรถนะที่ 3) ดา้นคณุลกัษณะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะที่ 4) ดา้นภาวะผูน้  า การจดัการและ
การพฒันาคณุภาพ สมรรถนะที่ 5) ดา้นวิชาการและการวิจยั สมรรถนะที่ 6) ดา้นการสื่อสารและ
สมัพันธภาพ สมรรถนะที่ 7) ดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ สมรรถนะที่ 8) ดา้นสงัคม โดย
ขยายความว่า สมรรถนะหลกัของพยาบาลวิชาชีพส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทสาขาพยาบาล
ศาสตร ์ ในสมรรถนะมี 5 ด้านวิชาการและการวิจัย ต้องประกอบไปด้วย มีความสามารถเชิง
วิเคราะห ์ใชเ้ป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ท าวิจยั สรา้งนวตักรรม และน าเสนอรายงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ หรือสื่ออ่ืน ๆ สามารถท าวิจยัทางคลินิก เพื่อปรบัปรุงคณุภาพการพยาบาลทางคลินิก
และสามารถเขียนและเผยแพร่บทความวิชาการทางคลินิกได ้เป็นตน้ (สภาการพยาบาล, 2561) 
ซึ่งจะเห็นไดว้่าสมรรถนะดา้นการท าวิจยัถือเป็นสมรรถนะที่ส  าคญัส าหรบัพยาบาล รวมถึงอาจารย์
พยาบาลดว้ยเช่นเดียวกัน และผลการศึกษาขอ้สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ ที่ประเมินสถาบนัการศึกษาพยาบาล ในปี พ.ศ. 2559 (ส านักงานรบัรองมาตรฐานและ
ประกนัคณุภาพการศึกษา. 2561) ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าจุดแข็งที่ส  าคญัของอาจารยพ์ยาบาลในดา้น
การท าวิจยั ประกอบดว้ย 1) อาจารยม์ีประสบการณใ์นการบริการวิชาการ/ วิชาชีพที่หลากหลาย 
และสอดคล้องกับทิศทางความต้องการ ตอบสนองกับความต้องการของประเทศ เอือ้ต่อการ
พฒันาต่อยอดสูง่านวิจยั และมีศกัยภาพในการผลิตผลงานวิจยั แมว้่าจะอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัในการ
เขา้ถึงแหล่งทุน 2) ผูบ้ริหารสถาบนัตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัย และมีการพัฒนาระบบ
และกลไกในการสนบัสนุนการบรหิารและพฒันางานวิจยัทัง้ในระดบัโครงสรา้ง การบรหิารงานวิจยั 
และการจดัหาแหลง่ทนุสนบัสนุน ในขณะที่จดุที่ควรพฒันาประกอบดว้ย 1) การหาแนวทางในการ
ลดข้อจ ากัดของอาจารย์ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย สรา้งแรงจูงใจและบรรยากาศที่
เอือ้อ านวยต่อการท างานวิจัย เพื่อใหอ้าจารยพ์ฒันาขอ้เสนอโครงการวิจัยเพื่อเขา้ถึงแหล่งทุนทัง้
ภายในและภายนอกสถาบนั โดยอาจเนน้งานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน และผลงานวิจยัรบั
ใชส้งัคม ซึ่งต่อยอดจากงานบริการวิชาการที่เป็นจุดแข็งหนึ่งของสถาบนั 2) สนับสนุนใหเ้กิดการ
ท างานวิจยัเป็นทีม โดยมีนกัวิจยัพี่เลีย้ง และอาจารยท์ี่มีประสบการณก์ารวิจยัเป็นหวัหนา้ทีม และ
สรา้งโอกาสใหอ้าจารยรุ์่นใหม่ในการท างานวิจยัมากขึน้ 3) การสรา้งเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการ
พัฒนาผลงานวิจัยในลกัษณะบูรณาการ และสหวิทยาการ ตอบสนองกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
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ประเทศมากขึน้ เพื่อเพิ่มโอกาสของอาจารยใ์นการเขา้ถึงแหลง่ทุน และสรา้งสรรคง์านวิจยั และ 4) 
การก าหนดขอ้ตกลงในการปฏิบติังาน ( performance agreement : PA) ที่ครอบคลมุพนัธกิจทุก
ดา้นของอาจารยแ์ละสรา้งสมดลุทัง้การเรียนการสอน วิจยัและบริการวิชาการ รวมถึงสรา้งระบบ
การประเมินผลการปฏิบติังานที่ชดัเจน สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละตวัชีว้ดัของสถาบนั 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับสมรรถนะการท าวิจัย 

ในการศึกษาคน้ควา้งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับสมรรถนะการท าวิจัย ผูว้ิจัยไดร้วบรวม
ขอ้มูลเพื่อใหท้ราบว่า ปัจจัยใด สนับสนุนและส่งเสริมสมรรถนะของการท าวิจัยและปัจจยัใดเป็น
ปัญหา/อุปสรรค ของการท าวิจัย เพื่อน าขอ้มูลต่าง ๆ ไปเป็นแนวคิดในการออกแบบและสร้าง
โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพ
การศกึษา โดยมีงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

รุ่งรวี  ศรีจันทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการท าวิจัย เพื่อแก้ปัญหา
สาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสขุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดนครพนม โดย
ศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive research) มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดนครพนม ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทั้งสิน้ 170 คน ดว้ย
แบบสอบถาม ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 12 คน ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจมี
ความสมัพนัธร์ะดับสงูทางบวกกบัการท าวิจัยเพื่อแกปั้ญหาสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุข 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 และการสนับสนุนจากองคก์าร มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
ทางบวกกับการท าวิจัยเพื่อแกปั้ญหาสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 และพบว่าการสนบัสนุนจากองคก์ารดา้นบุคลากร ปัจจยัจงูใจดา้นการยอมรบันบั
ถือ ดา้นความรบัผิดชอบ และปัจจยัค า้จนุดา้นนโยบายและการบริหารรว่มกนัพยากรณก์ารท าวิจยั
เพื่อแกปั้ญหาสาธารณสขุของบคุลากรสาธารณสขุในโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล  

จากการศึกษาปัจจัยท านายการลาออกของอาจารย์พยาบาลอุปสรรคในการพัฒนา
งานวิจยัดงักล่าวของอาจารยพ์ยาบาล โดยมีขอ้มลูภาระงานสอนในคลินิกมากเฉลี่ย 12.39 วนัต่อ
เดือน เป็นหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของอาจารยพ์ยาบาล (รชันี ศุจิจันทรรตัน;์  และ
คณะ.  2555) 

นาฏอนงค ์สุวรรณจิตต ์(2549) ไดศ้ึกษาเรื่องปัญหาอุปสรรคการท าวิจัยของอาจารย์
ประจ า วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรุี โดยไดส้  ารวจปัญหาและอปุสรรคกบัอาจารยป์ระจ า 
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วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีจ านวน 46 คน เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามประเมินค่า 5 
ระดับ ไดผ้ลการศึกษาพบว่า อาจารยป์ระจ ารอ้ยละ 84.8 มีปัญหาอุปสรรคดา้นความรู ้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการท าวิจยั ในดา้นสถิติในการท าวิจยั และจ านวนรอ้ยละ 52.2 มีปัญหาอปุสรรคใน
ดา้นทศันคติต่อการท าวิจยั นั่นคือในดา้นการท าวิจยัก่อใหเ้กิดความเครียดและเหนื่อยลา้ ตอ้งเสีย
ค่าใชจ้่ายส่วนตัวมากขึน้ ขาดขวัญก าลังใจ ขาดความสุขและมองว่าการวิจัยเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก 
ในขณะที่รอ้ยละ 43.5 มีปัญหาดา้นนโยบายและกฎระเบียบทางราชการอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
พบว่าปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับนโยบายและกฎระเบียบ คือ การมีทุนอุดหนุนที่ลา้ชา้และมีขัน้ตอนที่
ยุ่งยาก นอกจากนีร้อ้ยละ 52.5 มีปัญหาดา้นวัสดุอุปกรณท์ี่ใชท้ าวิจัย นั่นคือ ไม่มีเอกสารอา้งอิง
ต่างประเทศที่เป็นขอ้มลูปัจจบุนั ไม่มีคลงัขอ้มลูส าหรบัคน้ควา้วิจยั ไม่ไดร้บัความสะดวกในการใช้
อุปกรณ์การวิจัย และจ านวนร้อยละ 56.5 มีปัญหาด้านแหล่งเงินทุนอุดหนุนการท าวิจัย คือ
วิทยาลยัไม่มีเงินส ารองจ่ายในโครงการวิจัย รวมถึงรอ้ยละ 45.7 มีปัญหาอุปสรรคดา้นเวลาและ
การบริหารเวลา คือ อาจารยไ์ม่สามารถจดัสรรเวลาไดอ้ย่างอิสระ มีงานอ่ืนตอ้งรบัผิดชอบมาก ไม่
มีเวลาท าวิจยัอย่างต่อเนื่อง การจดัตารางสอนไม่เอือ้ต่อการท าวิจยั มีเวลาท าวิจยัอย่างจ ากดั และ 
ร้อยละ 58.7 มีปัญหาด้านกิจกรรมส่วนตัวและมีแรงจูงใจอยู่ในระดับต ่า เนื่องจาก ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนท าวิจยั ไม่มีทนุสว่นตวัท าวิจยั   

ภิญโญ ลองศรี (2549) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท าวิจัยในชัน้เรียน
ของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 โดยมี
วัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 2) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นชีวสงัคมของครูผูส้อน ปัจจยัดา้นศกัยภาพ ปัจจยัดา้นแรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธิ์ และปัจจยัดา้นการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท าวิจยั
ในชั้นเรียนของครูผู้สอน 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอนในโรงเรียน และ 4) เพื่อสรา้งสมการพยากรณ์พฤติกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผูส้อนในโรงเรียน โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทัง้สิน้ 438 คน ดว้ยแบบสอบถาม ผลการศึกษา
ส าคัญ พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประกอบดว้ย คุณลกัษณะของผูท้  าวิจัย กระบวนการท างาน การ
ไดร้บัการยอมรบั การไดร้บัการสนบัสนุนจากบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง ความตอ้งการความกา้วหนา้ใน
อาชีพ การไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้ริหารดา้นแหล่งขอ้มูล การไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร
ดา้นวัสดุอุปกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวก การไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้ริหารดา้นเวลา การ
ไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารดา้นงบประมาณ วฒุิการศึกษาในระดบัที่สงูกว่าปริญญาตรีขึน้ไป 
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ต าแหน่งอาจารย ์3 ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการท าวิจัยในชัน้เรียนและประสบการณ์ดา้นการ
สอนตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปรวมถึงตวัแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท าวิจัยในชัน้เรียน อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 คือ การสนับสนุนจากบุคลากรที่เก่ียวข้อง คุณลักษณะของผู้วิจัย วุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึน้ไป กระบวนการท างาน การสนับสนุนจากผู้บริหารด้านวัสดุ
อุปกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวก ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ดา้นการไดร้บั
การยอมรบั และการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารดา้นเวลา โดยสามารถพยากรณไ์ดร้อ้ยละ 58.8 

จากงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ท าใหส้ามารถทราบตัวแปรที่ส  าคัญที่มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะการท าวิจัย มีความเก่ียวขอ้งกับหลากหลายตัวแปร ดังเช่น การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนในการวิจัย แรงจูงใจในการท างาน การสนับสนุนทางสงัคม การจัดการความรู ้ซึ่งเป็นตัวแปร
ส าคัญในการท าใหเ้กิดพฤติกรรมการท าวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ดงันัน้ การพฒันาตวัแปรเหล่านีจ้ึงเป็นสิ่งส าคญัที่ตอ้งช่วยกนัส่งเสริมใหอ้าจารยพ์ยาบาลมีความ
ตอ้งการการท างานวิจยัมากขึน้ จะช่วยใหเ้กิดความรูม้ากมายในการใชแ้กปั้ญหาสาธารณสขุ 

อย่างไรก็ดี การท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดนครพนม หมายถึง การด าเนินการวิจัยของบุคลากร
สาธารณสขุในโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลจงัหวดันครพนม เป็นการศกึษาหาความรูจ้ากการ
ท าวิจยัเพื่อแกปั้ญหาสาธารณสขุเพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางดา้นวิชาการ มีการก าหนดขัน้ตอน
อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องและรายละเอียดที่ชดัเจน และสามารถที่จะบรรลวุตัถุประสงคข์อง
การด าเนินการวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การก าหนดหัวเรื่องในการวิจัย หมายถึง 
วิเคราะห์ปัญหา สภาพของปัญหา สาเหตุของการเกิดปัญหา และคาดการณ์ว่าน่าจะมีแนว
ทางแกไ้ขอย่างไร แลว้น ามาก าหนดเป็นประเด็นปัญหา/ ค าถามการวิจยัที่ตอ้งการศึกษาใหช้ัดเจน 
ซึ่งการก าหนดหวัเรื่องในการวิจยัสามารถพิจารณาจากงานประจ า การทบทวนองคค์วามรูแ้ละจาก
ปัญหาที่ไดจ้ากบุคคลอ่ืน 2) การก าหนดค าถามวิจัย หมายถึง การระบุประเด็นค าถามหลักของ
งานวิจัยที่ต้องการค้นหาค าตอบ การทบทวนองค์ความรู ้ศึกษาเอกสาร และศึกษางานวิจัยที่
เก่ียวขอ้ง 3) การออกแบบการวิจัย หมายถึงการก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่ จะด าเนินการ
วิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การก าหนด
สมมติฐานการนิยามศัพท ์การก าหนดกรอบแนวคิดและตัวแปร การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การ
เลือกตวัอย่างการสรา้งและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือวิจัย และแผนการวิเคราะหข์อ้มลู 4) การ
เก็บรวบรวมขอ้มูล หมายถึง การเก็บขอ้มูลตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยอาศัยเครื่องมือการ
วิจยั คือ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ ์5) การวิเคราะหแ์ละตีความหมายขอ้มลู หมายถึง การ
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แปลค่าข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศที่สามารถตอบค าถามการวิจัยหรือตรวจสอบสมมติฐาน
งานวิจยัได ้6) การน าเสนอผลการวิจยั หมายถึง การรายงานผลการศกึษา โดยพรรณนาถึงภมูิหลงั
ของการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และข้อค้นพบที่ส  าคัญๆ ที่ได้จากการศึกษา รวมถึง
ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการศึกษา เพื่อใหผู้อ่ื้นสามารถเขา้ใจและติดตามการศึกษาคน้ควา้ได ้(รุ่งรวี 
ศรีจนัทร.์  2557)  สว่น ปิยวรรณ บญุเพ็ญ (2550) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมการท างานวิจยั
อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การท่ีนกัวิจยัไดแ้สดงออกในการปฏิบติังานวิจยัที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของงานวิจัย กล่าวคือ ไดแ้สดงพฤติกรรมการวางแผนก่อนเริ่มงานการปฏิบัติในช่วง
ท างานวิจยั จนกระทั่งขั้นสดุทา้ยของการท าพฤติกรรมภายหลงัผลงานแลว้เสร็จอย่างครบวงจร มี
การป้องกันตลอดจนหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการวิจัย และมีความพยายามที่จะเผยแพร่
ผลการวิจัยด้วยวิธีการต่าง ๆ  จะเห็นได้ว่า การท างานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้
ผลงานวิจัยมีเกณฑม์าตรฐานที่ดี ส่งผลใหเ้กิดการผลิตผลงานวิจัยไดม้ากขึน้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขของ
อาจารยพ์ยาบาลที่จะตอ้งผลิตผลงานวิจัยโดยผลิตผลงานวิจัยสามารถค านวณไดจ้ากอัตราส่วน
ของปริมาณผลงานวิจยัของอาจารยใ์นวิทยาลยัพยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปริมาณผลงานวิจัยประกอบด้วย จ านวน
ผลงานวิจยัที่ท าเสรจ็แลว้และจ านวนงานวิจยัที่ก าลงัด าเนินการอยู่ เทียบกบัระยะเวลาในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมา และไม่นบัรวมกบัรายงานวิจยัขณะศึกษา (วิทยานิพนธ)์ ในระดบับณัฑิตศึกษา (ส าเร็จ 
เทียนทอง.  2548) ซึ่งอาจารยพ์ยาบาลผลิตผลงานวิจัยไดส้  าเร็จก็ยิ่งท าใหเ้กิดการยกระดับการ
ประกนัคณุภาพของสถาบนัการศกึษาพยาบาลตามเกณฑม์าตรฐานที่ไดก้ าหนดไว ้

นอกจากนีก้ารวิจยัยงัเป็นประโยชนม์ากและจ าเป็นส าหรบัการศกึษาพยาบาล เพราะ
น าไปสูก่ารแกปั้ญหาและพฒันาคณุภาพการศึกษาดา้นการพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น 1) การแสวงหา
ความรูใ้หม่ ซึ่งความรูท้ี่มีอยู่นัน้ยงัตอ้งถูกทดสอบความเขา้กันได ้ความสอดคลอ้งกับศาสตรด์า้น
พยาบาลที่เป็นวิชาชีพที่ส  าคัญ 2) การพัฒนาดา้นการศึกษาของพยาบาล ซึ่งจะท าใหอ้าจารย์
พยาบาลสามารถจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีระบบแบบแผน มีหลกัการเป็นเหตุเป็นผล และ
สอดคลอ้งกับผูเ้รียนที่เป็นนักศึกษาพยาบาลไดต่้อไป และ3) การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
พยาบาลเอง เนื่องจากการผลิตงานวิจยันั้นตอ้งอาศยัทัง้ความรู ้ความสามารถในดา้นการท าวิจัย 
เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตงานวิจยั ตอ้งอาศยัการจดัการชีวิตของตนเองใหเ้กิดความสมดลุลง
ตวั ใชท้ัง้พลงักายและพลงัใจจ านวนมาก จึงตอ้งอาศยัความมมุานะ อดทน มีความคิดเป็นระบบ มี
เหตผุลคิดไตรต่รอง  
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สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะของการท าวิจยัของอาจารย ์ที่พบว่ามิติ
ส าคัญที่จ  าเป็นในดา้นการท าวิจัยและพัฒนาส าหรบัอาจารย ์ประกอบดว้ย 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้น
ความรู ้มิติดา้นทัศนคติ และมิติดา้นทักษะ (สุรสิทธิ์ สิทธิอมร.  2559) ในขณะที่ ขวัญดาว แจ่ม
แจง้; เรขา อรญัวงศ ์และปาจรีย ์ผลประเสรฐิ (2556) ไดศ้กึษาองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการ
วิจัยที่จ  าเป็นส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง พบว่ามีจ านวน 10 
องคป์ระกอบ 75 ตวัแปรสงัเกตได ้ไดแ้ก่  

องคป์ระกอบที่ 1 ความรูค้วามสามารถเบือ้งตน้ทางการวิจยั ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร 
ได้แก่ มีความรู้เ ก่ียวกับ 1) วิ ธีการแสวงหาความรู้ความจริง2) ประเภทของงานวิจัย 3) 
กระบวนการวิจยั 4) จรรยาบรรณนกัวิจยั 5) ศาสตรท์ี่ท าวิจยั และ 6) สามารถเขา้ถึงแหลง่ทนุและรู้
จดุประสงคข์องแหลง่ทนุ  

องค์ประกอบที่ 2 ความสามารถในการท าวิจัย ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ มี
ความสามารถเก่ียวกับ 1) การก าหนดปัญหาการวิจัย 2) การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัย 3) การ
สืบคน้ขอ้มลูและสารสนเทศส าหรบัการวิจยั 4) การด าเนินการวิจยัใหส้  าเรจ็ตามแผน 

องค์ประกอบที่  3 การจัดท าโครงร่างวิจัย ประกอบด้วย 9 ตัวแปร ได้แก่  มี
ความสามารถเก่ียวกับ 1) การระบุปัญหาการวิจัย 2) การก าหนดวัตถุประสงคก์ารวิจัย 3) การ
ตัง้สมมติฐานการวิจยั 4) การระบุตวัแปรการวิจยั 5) การก าหนดขอบเขตการวิจัย 6) การก าหนด
ขอ้จ ากดัของการวิจยั 7) การก าหนดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวิจยั 8) การก าหนดและนิยามศัพท์
เฉพาะ 9) การสรา้งกรอบแนวคิดการวิจยั  

องคป์ระกอบที่ 4 การด าเนินการวิจัย ประกอบดว้ย 10 ตัวแปร ไดแ้ก่ การมีความรู้
ความสามารถเก่ียวกับ 1) รูปแบบการวิจัย 2) วิธีการที่ท าใหง้านวิจัยมีความเที่ยงตรง 3) การ
ก าหนดแหล่งขอ้มูลในการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยคุณภาพ 4) การก าหนดประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง ขนาดและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 5) การสรา้งเครื่องมือวิจัย 6) การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ 7) สถิติที่ใชใ้นการวิจัย 8) การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปล
ค่าสถิติ และการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูล 9) การเขียนรายงานการวิจัย 10) การเผยแพร่
ผลงานวิจยั 

จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ามาเพื่อเป็นฐานในการพิจารณาจัดกลุ่ม
สมรรถนะที่ส  าคัญในการพัฒนาที่ เ ก่ียวข้องกับด้านการท าวิจัยของอาจารย์พยาบาลเพื่อ
จดุมุ่งหมายในการยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษา โดยองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นการ
วิจยัของอาจารยพ์ยาบาลที่ส  าคญั มี 3 ดา้นไดแ้ก่  
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3.2 ความรูเ้ก่ียวกบัการวิจยั (Knowledge of research practice) 
ความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจยั หมายถึง ความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับขัน้ตอนและกระบวนการ

ท าวิจัย โดยกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล มี 13 ขัน้ตอนดังนี ้1) การก าหนดปัญหาวิจัยและ
ขอบเขตการวิจยั 2) ขัน้ตอนการทบทวนวรรณกรรม 3) การก าหนดกรอบแนวคิด/ทฤษฎีการวิจยั 4) 
การก าหนดตัวแปร 5) การตัง้สมมติฐาน 6) การออกแบบการวิจัย 7) การเตรียมเครื่องมือวิจัย 8) 
การก าหนดกลุ่มประชากร9) การเก็บรวบรวมขอ้มูล10) การเตรียมขอ้มูลเพื่อการสงัเคราะหว์ิจัย 
11) การวิเคราะหข์อ้มูล 12) การแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการอภิปรายผล และ 13) การ
เขียนรายงานและการเผยแพรง่านวิจยั 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย  

ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา (2552) ไดศ้ึกษาเรื่องสภาพการท าวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โดยศึกษา 4 ดา้นหลกัๆ ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้นทุนวิจัย ดา้นเวลา 
และดา้นการสนบัสนุน โดยศึกษากบัอาจารยป์ระจ าที่ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
จ านวน 398 คน ผลการศกึษาที่ส  าคญัพบว่าความแตกต่างของอาจารยท์ี่ส  าเรจ็การศึกษาในระดบั
ที่ต่างกนั โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายไดแ้ลว้พบว่า ดา้นความรูแ้ละดา้นทนุวิจยั
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นดา้นเวลาและดา้นการสนบัสนนุไม่พบความ
แตกจ่าง และพบว่า ดา้นความรู ้และดา้นเวลาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนดา้นทุนวิจยัและดา้นการสนบัสนุนไม่พบความแตกต่างอาจารยส์งักดักลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อพิจารณารายไดใ้นขณะที่สภาพการ
ท าวิจยัของอาจารยท์ี่มีประสบการณใ์นการท าวิจยัที่ต่างกนั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้พบว่า ดา้นความรูแ้ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านทุนวิจัย ด้านเวลา และด้านการสนับสนุนไม่พบความแตกต่าง 
ชีใ้หเ้ห็นไดว้่า ปัจจยัดา้นความรูถื้อเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่สง่ผลต่อการผลิตผลงานของอาจารย ์  

3.3 ทัศนคติต่อการท าวิจัย (Attitude towards research practice)  
ทศันคติต่อการท าวิจยั หมายถึง ความคิดเห็น ความเชื่อและความรูส้กึทางบวก หรือ

ทางลบ ต่อการท าวิจัย รวมถึงสภาพจิตใจที่มีส่วนกระตุ้นให้ท าวิจัยได้ประสบผลส าเร็จ การ
ตระหนกัในคณุค่าของการวิจยั  

องคป์ระกอบของทัศนคติ    
แบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (Assael,1995;  Kanuk.  1994) 
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1. องคป์ระกอบทางดา้นความคิด (Cognitive component) หรือการรบัรู ้เป็นความ
เชื่อ ความรูห้รือความเขา้ใจเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งความเชื่อ (Beliefs) ในเรื่องเดียวกนัของแต่ละ
บคุคลแมเ้ป็นเรื่องเดียวกนัแต่สามารถแตกต่างกนัไดใ้นแต่ละบุคคล ดงัเช่นความเชื่อต่อการท าวิจยั
ของอาจารยพ์ยาบาล หากเชื่อว่าการท าวิจยัจะช่วยพฒันาตนเองใหเ้กิดความรู ้ความช านาญใน
หนา้ที่การงานที่ตอ้งรบัผิดชอบแลว้ ย่อมส่งผลต่อการท าวิจยัเพื่อมุ่งหมายในการพฒันา เกิดการ
เรียนรูแ้ละประยกุตใ์ชใ้นหนา้ที่การงานต่อไป 

2. องคป์ระกอบดา้นความรูส้ึก (Affective component) คือ ความรูส้ึกโดยรวมใน
เรื่องของความชอบ พอใจ หรือไม่ชอบ ไม่พอ และการเกิดอารมณท์ี่มีต่อวัตถุหรือสิ่งของนัน้ ซึ่ง
อาจจะเกิดขึน้จากหลายปัจจยั เนื่องจากทศันคติคตินัน้เป็นผลรวมของความรูส้กึของบุคคล อาจจะ
เกิดจากประสบการณ์ต่าง ๆ หรือการประเมินค่า ณ เวลานัน้และประเมินออกมาเป็นความรูส้ึก 
ดงันัน้ความรูส้ึกนีข้ึน้อยู่กบัตวับุคคลและสถานการณร์่วมดว้ย ดงัเช่น หากอาจารยพ์ยาบาลเคยมี
ประสบการณด์า้นการท าวิจัยที่ประสบความส าเร็จมาก่อน ท าใหเ้มื่อตอ้งตัดสินใจท างานวิจัยอีก
ครัง้จะมีความรูส้กึที่ชื่นชอบต่องานวิจยั  

3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Conative component) หรือ Behavior หรือ Doing 
คือ แนวโนม้ในการกระท าหรือการแสดงออก ความโนม้เอียงที่ท าหรือไม่ท าพฤติกรรมนัน้ ดังเช่น 
หากอาจารยพ์ยาบาลมีทศันคติที่ดีต่อพฤติกรรมการท าวิจยั แมจ้ะเป็นสิ่งที่ยากแต่หากมีแนวโนม้ที่
อยากจะท า มีแนวโนม้ความอยากที่จะท า หรือพึงพอใจที่จะท า ย่อมท าใหส้มรรถนะของการท า
วิจยัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การเปล่ียนแปลงทัศนคติ (Attitude change)  
เคลแมน (Kelman.  1967 อา้งอิงใน กรวินท ์กรประเสริฐวิทย.์  2557) ไดอ้ธิบายถึง การ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยมีความเชื่อว่าทัศนคติอย่างเดียวกันอาจจะเกิดในตัวบุคคลดว้ยวิธีที่
ต่างกัน จากความคิดนี ้เฮอรเ์บริท ไดแ้บ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติออกเป็น 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 

1. การยินยอม (Compliance) การยินยอมจะเกิดขึน้ไดเ้มื่อบุคคลยอมรบัว่าสิ่งนัน้ ๆ  
มีอิทธิพลต่อตวัเขาเอง และมุ่งหวงัจะไดร้บัความพงึพอใจจากสิ่งนัน้ บุคคลนัน้หรือสถานการณท์ี่มี
อิทธิพลต่อเขาอยู่ การที่บุคคลยอมกระท าตามสิ่งที่อยากใหเ้ขากระท านัน้ ไม่ใช่เพียงเพราะบุคคล
นัน้เห็นดว้ยกบัสิ่งนัน้ หากแต่เป็นสิ่งที่เขาคาดหวงัว่าจะไดร้บัรางวลั ความพึงพอพอใจ ก่อเกิดการ
ยอมรบัจากผูอ่ื้นในการที่เขาเห็นดว้ยหรือกระท าตามสิ่งนัน้ ดังนัน้ความพึงพอใจที่ไดร้บัจากการ
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ยอมกระท าตามนั้นเป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคมหรืออิทธิพลของสิ่งที่ก่อใหเ้กิดการยอมรับ
ดงักล่าว ซึ่งอาจกล่าวไดว้่า หากอาจารยพ์ยาบาลเกิดการยินยอมที่จะกระท าตามบทบาทหนา้ที่ที่
ไดก้ าหนดไว ้นั่นคือในดา้นของการท าวิจัย โดยมองเห็นถึงประโยชน ์ยินยอมที่จะท าตามเพื่อให้
ไดร้บัการยอมรบัของผูอ่ื้น หรือมีการความพงึพอใจต่อการท าวิจยัแลว้จะสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางดา้นทศันคติ และท าใหบ้คุคลยอมที่จะท าตามซึ่งจ านวนมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กบัแรงกระตุน้หรือ
การลงโทษ  

2. การเลียนแบบ (Identification) การเลียนแบบเกิดขึน้เมื่อบุคคลยอมรบัต่อสิ่งเรา้
หรือสิ่งกระตุน้ ซึ่งการยอมรบันีเ้ป็นผลมาจากการที่บุคคลตอ้งการจะสรา้งสมัพนัธ์ที่ดีหรือที่พอใจ
ระหว่างตนเองกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน จากการเลียนแบบนีท้ศันคติของบุคคลจะเปลี่ยนมาก
หรือนอ้ย ขึน้อยู่กับสิ่งเรา้ที่ท าใหเ้กิดการเลียนแบบ นั่นคือ การเลียนแบบเป็นกระบวนการที่ช่วย
สรา้งพลงัผลกัดนัดว้ยวิธีการโนม้นา้วที่มากพอ ที่จะท าใหบ้คุคลยอมรบัเอาบทบาทของผูอ่ื้นมาเป็น
ของตนหรือแลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน  บุคคลจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเลียนแบบ แต่ไม่รวมถึง
เนือ้หาหรือรายละเอียดในการเลียนแบบ ดังนัน้การเปลี่ยนแปลงทัศนคติในดา้นการเลียนแบบนี ้
ตวัแบบหรือสิ่งเรา้ตอ้งมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อบุคคลในการรบัน ามาเลียนแบบ โดยในการศึกษา
ครัง้นีท้ี่ผูว้ิจยัใชว้ิธีการศกึษาในระยะที่ 1 ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อสกดักระบวนการท าวิจยัที่
ประสบความส าเรจ็ของตน้แบบหรือผูท้ี่ประสบความส าเรจ็มาก่อน ไดร้บัการยอมรบัในด้านการท า
วิจยัที่มีความเชี่ยวชาญจากอาจารยพ์ยาบาลดว้ยกนั แลว้จึงสรา้งรูปแบบการพฒันาในระยะที่ 2 
เพื่อใหเ้กิดการเลียนแบบใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ี่ตอ้งเผชิญร่วมกนั มีบุคคลที่เป็นตน้แบบที่
เคยประสบความส าเร็จเพื่อเป็นสิ่งเรา้ในการกระตุน้ทัศนคติใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่
เลียนแบบพฤติกรรมหรือกระบวนการในดา้นการท าวิจยัต่อไป 

3. ความตอ้งการที่จะเปลี่ยน (Internationalization) เป็นกระบวนการที่เกิดขึน้เมื่อ
บุคคลยอมรับต่อสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกับความต้องการภายใน ค่านิยมของเขา 
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในลกัษณะนีจ้ะสอดคลอ้งกบัค่านิยมที่บุคคลมีอยู่เดิม ความพงึพอใจที่จะได้
จะขึน้อยู่กับเนื ้อหารายละเอียดของพฤติกรรมนั้น  ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าความคิด 
ความรูส้ึก และพฤติกรรม ถูกกระทบไม่ว่าจะในระดบัใดก็ตามจะส่งผลต่อการเลี่ยนแปลงทัศนคติ
ทัง้สิน้ ดงัเช่น อาจารยพ์ยาบาลที่มีความคิดหรือทศันคติที่ตอ้งการจะพฒันาตนเองในดา้นการท า
วิจยัอยู่แลว้ เมื่อไดร้บัอิทธิพลที่เหนือกว่า เช่น โอกาสที่ดีในการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาทักษะ
ดา้นงานวิจยัซึ่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือความอยากรูข้องอาจารยพ์ยาบาลอยู่แลว้ ย่อมท า
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ใหเ้กิดความพึงพอใจและตอ้งการที่จะเขา้ร่วมและพรอ้มจะปรบัเปลี่ยนทัศนคติที่มีอยู่เดิมไปสู่
ความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถท าวิจยัไดเ้ช่นเดียวกนั  

3.4 ทักษะการท าวิจัย (Skill of research practices) หมายถึง การมีความสามารถ
ในการเขียนโครงรา่งวิจยัไดอ้ย่างมีคณุภาพ ถกูตอ้งครบถว้ยตามระเบียบวิธีวิจยั  

ความหมายของทักษะ ทักษะ (Skill) ความหมายตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิต
สถาน พ.ศ.2552 (2552) ไดอ้ธิบายค าว่าทกัษะไวว้่า เป็นความช านาญ โดยทกัษะนีห้มายรวมไป
ถึงเรื่องความช านาญหรือความสามารถในการกระท าหรือปฏิบติัอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็น
ทกัษะทางดา้นรา่งกาย สติปัญญา หรือสงัคมที่เกิดขึน้จากการฝึกฝน หรือการกระท าบ่อยครัง้  

องคป์ระกอบส าคญัของทกัษะดา้นการวิจัย โดยทกัษะของการวิจยัมีความเก่ียวขอ้ง
กบัหลายทกัษะ ซึ่งประกอบดว้ยทกัษะที่ส  าคญั ไดแ้ก่ (สทุธิพรรณ ธีรพงศ;์ และคณะ.  2557) 

1. ทักษะดา้นการสืบคน้ขอ้มูล เป็นทักษะอันดับแรกของการคน้ควา้หาความรู ้ก่อน
จะเริ่มท าวิจัย ซึ่งผูว้ิจัยตอ้งมีความเขา้ใจประเภทของเอกสาร ดังเช่น เอกสารที่เก่ียวขอ้งซึ่งเป็น
เอกสารที่เก่ียวขอ้งกับตวัเอกสารเอง เช่น ชื่อผูเ้ขียน ชื่อเอกสาร โรงพิมพ ์ปีที่ผลิตเอกสารนัน้ เป็น
ตน้ หรืออาจจะเป็นเอกสารปฐมภูมิ ที่จัดการรวบรวมความคิดเห็นของผูท้ี่มีประสบการณเ์ก่ียวขอ้ง
นัน้โดยตรง ซึ่งเป็นขอ้มลูที่มีความน่าเชื่อถือสงู มีคณุค่าต่อการศึกษาหรือเก่ียวขอ้งกบัการวิจัยเป็น
อย่างมาก หรือเอกสารทุติยภูมิ ซึ่งเป็นเอกสารที่ผ่านกลั่นกรองจากผูเ้ขียนที่ไดศ้ึกษามาแลว้ อาจ
เป็นผลงานดา้นวิชาการของผูอ่ื้น ซึ่งการใชเ้อกสารทุติยภูมินี ้อาจจะใชเ้วลาศึกษานอ้ยกว่าเอกสาร
ปฐมภูมิ ดงันัน้การเลือกใชป้ระเภทของเอกสารตอ้งอาศยัทกัษะ ที่ตอ้งเขา้ใจอย่างถ่องแท ้จึงเลือก
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ทกัษะการวิเคราะหข์อ้มลู นั่นคือ ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เพื่อวัตถุประสงคใ์นการอธิบาย หาความสมัพันธ์ คน้หาองคป์ระกอบ เพื่อเป้าหมายในการ
เขา้ใจต่อสิ่งนัน้ โดยหลกัเกณฑท์ี่บ่งชีว้่าเกิดทักษะของการคิดวิเคราะหน์ัน้ ประกอบดว้ย (ทิศนา 
แขมมณี.  2554: 1) สามารถระบุวตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห ์2) สามารถจดัระบบขอ้มลู เรื่อง สิ่ง
ที่วิเคราะห ์3) สามารถก าหนดเกณฑใ์นการวิเคราะห ์4) สามารถแยกแยะขอ้มลูไดต้ามเกณฑแ์ละ
ระบอุงคป์ระกอบของสิ่งที่วิเคราะห ์5) สามารถอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของสิ่งที่
วิเคราะห ์6) สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห ์7) สามารถน าผลการวิเคราะหม์าใช้ในการตอบ
ค าถามตามวตัถปุระสงค ์ 

นอกจากนีท้กัษะการวิเคราะหข์อ้มลูในงานวิจยั อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ตาม
เครื่องมือที่ใชแ้ละขอ้มลูที่ไดร้บัมา ดงัเช่น  
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1. การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ ใชว้ิธีการทางสถิติและการแปลความหมายจาก
ค่าสถิติที่ค  านวณได ้ 

2. การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ ผูว้ิจยัตอ้งเขา้ใจในหลกัการวิธีการเก็บขอ้มูลและ
การวิเคราะหล์กัษณะของขอ้มลูที่เป็นตัวอักษร (Text) มากกว่าการเป็นการค านวณค่าในเชิงสถิติ 
เพื่อท าความเขา้ใจต่อเหตกุารณน์ัน้ ๆ ไม่มีการตัง้สมมติฐานไวล้่วงหนา้เหมือนเช่นเชิงปริมาณ ไม่
เนน้การน าไปอา้งอิงต่อกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ เป็นเพียงการท าความเขา้ใจใหล้ึกซึง้ต่อเรื่องหรือ
ในบรบิทนัน้ ๆ  

3. ทกัษะการสงัเคราะหข์อ้มลู เป็นการน าความรูท้ี่มีหรือผ่านการวิเคราะหม์าแลว้มา
ผสมผสานกับขอ้มูลใหม่หรือสิ่งใหม่ เพื่อท าใหเ้กิดความเขา้ใจหรือองคค์วามรูใ้หม่ๆ โดย เกรียง
ศกัดิ์ เจริญวงศศ์กัดิ์ (2557) ไดใ้หค้วามหมายของการสงัเคราะหไ์วว้่า เป็นการผสมผสานรวมกัน
อย่างกลมเกลียวของส่วนประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีเอกลกัษณแ์ละคณุสมบติัเฉพาะ 
โดยลกัษณะที่บ่งบอกถึงการสงัเคราะห ์ประกอบดว้ย 1) การถักทอ หรือหลอมรวมองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ภายใต้โครงร่างเดียวกัน 2) ดึงเฉพาะส่วนที่ตอบวัตถุประสงค์จาก
องคป์ระกอบต่าง ๆ มารวมกนั การสงัเคราะหก์่อใหเ้กิดสิ่งใหม่ที่มีรูปลกัษณะใหม่ คณุสมบติัใหม่
แตกต่างไปจากเดิมที่มีอยู่ เป็นเหมือนการท าให้ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ปรากฏเมื่อน ามารวมกับ
ศักยภาพของสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งหากไม่ได้น ามารวมกันจะไม่เกิดการใช้ศักยภาพในทิศทางใหม่ การ
สังเคราะหจ์ึงท าใหเ้กิดสิ่งใหม่ที่ท าหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งที่มีคุณสมบัติใหม่ที่เฉพาะเจาะจง และ
สามารถใชป้ระโยชนไ์ดต้ามวตัถปุระสงคท์ี่ผูว้ิจยัตัง้ไว ้ 

4. ทกัษะการตัง้ค าถามที่น าไปสูก่ารวิจยั โดย จิราพร อคัรสมพงศ ์(2556) ไดก้ลา่วถึง
การมีทักษะในการใช้ค าถาม ที่พบว่าค าถามนั้นมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการคิดเป็น โดย
แนวทางในการเขียนค าถามการวิจยั สามารถเขียนไดใ้น 3 ลกัษณะ ดงันี ้(องอาจ นยัพฒัน.์  2551)  

1) ประเด็นค าถามเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การก าหนดหัวขอ้ปัญหาวิจัยในรูปค าถามว่า 
อะไร 

คือ อะไรเป็น (What is)  
2) ประเด็นค าถามในเชิงความสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ การก าหนดหวัขอ้ปัญหาการวิจยัโดยมุ่ง 
อธิบายความเป็นเหตเุป็นผล หรือความสมัพนัธ ์เช่น ตวัแปร X มีความสมัพนัธ์กับตวั

แปร Y หรือไม่  
3) ประเด็นค าถามเชิงเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ การก าหนดหวัขอ้ปัญหาการวิจยัในรูปของ 
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ค าถามที่มุ่งเน้นการเปรียบเทียบพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่สนใจระหว่างกลุ่ม
ควบคมุที่ด  าเนินตามสภาวะปกติและกลุม่ทดลองที่จดักระท าทางการทดลองขึน้  

ดังนั้นสรุปไดว้่า ทักษะที่ส  าคัญในการท าวิจัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์พยาบาล ซึ่งเป็นพื ้นฐานของการท าวิจัยได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ เนื่องจากการมีทักษะในดา้นการท าวิจัย ก่อใหเ้กิดการเชี่ยวชาญในการท า สามารถ
วางแผนและขจัดอุปสรรคได ้โดยทักษะดา้นการท าวิจัยที่ส  าคัญ ประกอบดว้ย ทักษะดา้นการ
สืบค้นข้อมูล ทักษะการวิเคราะห์ขอ้มูลทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลและทักษะการตั้งค าถามที่
น าไปสูก่ารวิจยั  

 
3.5 แนวคิดการจัดการความรู้และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ความหมายของการจดัการความรูใ้นการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาความหมาย
การจัดการความรู ้พบว่ามีการอธิบายไวห้ลากหลาย ดังเช่น คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา .  2557) โดยได้
ก าหนดความหมายว่า การจดัการความรู ้(Knowledge management: KM) หมายถึง การรวบรวม
องคค์วามรูท้ี่มีอยู่ในองคก์รซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเ้ป็นระบบ 
เพื่อใหท้กุคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรูแ้ละพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้รวมทัง้ปฏิบติังานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรูม้ีทั้ง 2 
ประเภท คือ 1) ความรู้ที่ ฝังอยู่ในคน (Tacit knowledge) เป็นความรู้ที่ ได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค ์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในสิ่ง ต่าง ๆ  เป็นความรูไ้ม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพดูหรือลายลกัษณอ์กัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งาน
ฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห ์บางครัง้จึงเรียกว่าเป็นความรูแ้บบนามธรรม และ 2) ความรูท้ี่ชดัแจง้ 
(Explicit knowledge) เป็นความรูท้ี่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดไดโ้ดยผ่านวิธีต่าง ๆ  เช่น การบนัทึก
เป็นลายลกัษณอ์กัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ  และบางครัง้เรียกว่าเป็นความรูแ้บบรูปธรรม  

ชมสุภัค ครุฑกะ (2559) ไดใ้หค้วามหมายการจัดการความรู ้ไวว้่าเป็นการผสมผสาน
เก่ียวกับวัฒนธรรม เป้าหมายกลยุทธ์ ความตอ้งการของบุคคล และความเชี่ยวชาญ การสรา้ง
บรรยากาศการเรียนรูแ้ละการเติบโตขององคก์รปรชัญาที่ส  าคญัคือการจัดการความรูข้ององคก์ร
กบังานของบุคลากรในองคก์ร ดว้ยการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัความส าเร็จ องคก์รสามารถรวบรวม
ความรูแ้ละจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อใหบุ้คลากรเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเหมาะสมกบั
ช่วงเวลาที่จะน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์การปรบัปรุงและพฒันาความรูท้ี่เกิดจากการปฏิบติังานได้
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อย่างบรรลเุป้าหมายเชิงกลยุทธอ์ย่างต่อเนื่อง สง่ผลต่อขีดความสามารถของคนและองคก์รโดยใช้
การจดัการความรูเ้ป็นเคร่ืองมือ  

นอกจากนีย้ังได้มีผู ้ให้นิยามเก่ียวกับการจัดการความรู ้ได้แก่ พรธิดา วิเชียรปัญญา 
(2547) กล่าวว่า การจดัการความรู ้หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบเก่ียวกบัประมวลขอ้มูล 
สารสนเทศ ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสรา้งเป็นความรูห้รือ
นวตักรรมใหม่ และจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มลูที่บุคคลสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยอาศยัช่องทาง
ต่าง ๆ ที่จดัเตรียมไว ้เพื่อน าความรูไ้ปใช ้โดยการแบ่งปันและถ่ายโอนความรูใ้หก้ระจายไหลเวียน
ไปทั่วองค์กร และการุณย์ ประทุม (2550) กล่าวว่า พฤติกรรมการจัดการความรูด้้านการวิจัย 
หมายถึง การกระท าที่เก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาการจดัเก็บ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน รวมถึงการ
น าความรูไ้ปใชแ้กปั้ญหาและพฒันาคณุภาพงานวิจยัของตนเองใหส้ามารถตอบปัญหาการวิจัยใน
บรบิทขององคก์ารหรือสงัคมไทย ตลอดจนตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติและระดบันานาชาติได ้โดย
มี 4 ดา้น ดงันี ้1) การแสวงหาความรูด้า้นการวิจยั เป็นการกระท ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการคน้หา 
แสวงหา สรุป วิเคราะห ์และสงัเคราะหส์ารสนเทศต่าง ๆ  ที่จะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาหรือพฒันา
คุณภาพงานวิจัย 2) การจัดเก็บความรูด้้านการวิจัย เป็นการกระท ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการ
บันทึก การจัดหมวดหมู่สารสนเทศต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
งานวิจยัในลกัษณะที่ช่วยใหส้ามารถคน้หาและเรียกใชไ้ดง้่าย 3) การใชค้วามรูด้า้นการวิจัย เป็น
การกระท ากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าสารสนเทศด้านการวิจัยที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน และอภิปรายร่วมกับผูอ่ื้น รวมถึงการแกปั้ญหาหรือพัฒนาคุณภาพงานวิจยั 
และ 4) การจดัการความรูด้ว้ยเทคโนโลยี เป็นการกระท ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ทคโนโลยี
ประเภทซอฟต์แวร ์ อินทราเน็ต อินเทอรเ์น็ต ช่วยในการแสวงหา การจัดเก็บ การใชป้ระโยชน์
สารสนเทศต่าง ๆ ที่จะมาใชใ้นการแกปั้ญหาหรือพฒันาคณุภาพงานวิจยั  

จากความหมายดังกล่าวขา้งตน้ จึงสรุปไดว้่าการจัดการความรู ้หมายถึง การรวบรวม
องคค์วามรูท้ี่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเ้ป็นระบบ 
เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู ้และพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าวด าเนินการอย่างเป็นระบบ ดว้ยการก าหนด
ความรูห้ลกัที่จ  าเป็น เสาะแสวงหาความรูท้ี่ตอ้งการ ปรบัปรุงหรือดัดแปลงใหเ้หมาะกับงานของ
ตนเอง ประยุกตใ์ชค้วามรู ้น าประสบการณม์าแลกเปลี่ยน จดบนัทึกและปรบัปรุงเป็นชุดความรู้
ต่อไป 
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ตามแนวคิดปรชัญาการจดัการความรูน้ัน้ ไดม้ีแนวคิดที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป
ประมาณ 8 แนวคิด ไดแ้ก่ (ชมสภุคั ครุฑกะ.  2559) 

แนวคิดปรัชญาที่ 1 มุมมองของ Hislop เป็นปรชัญาของความรูใ้นการจัดการความรู ้
เป็นการใหค้ าจ ากดัความที่ระบธุรรมชาติของความรูโ้ดยการตัง้ค าถามว่า วตัถปุระสงคแ์ละการวดั
ความรูคื้ออะไร ไดค้วามรูท้ี่เป็นประสบการณห์รือไม่ ความรูท้ี่เที่ยงตรงคืออะไร และท าไมตอ้งเป็น
ความรู้ที่ เที่ยงตรง โดยให้ความส าคัญเก่ี ยวกับการจัดการความรู้นั้นจ าเป็นต้องก าหนด
วตัถุประสงคข์องการจัดการความรูว้่าท าไปเพื่ออะไร และมีการก าหนดตัวชีว้ัดผลการด าเนินการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยวิธีการด าเนินการดังกล่าวต้องจัดการให้เกิด
ประสบการณก์ารเรียนรู ้นั่นคือ ระบบหรือกระบวนการจัดการความรู ้ตอ้งผลกัดนัใหค้นใชค้วามรู้
ไดค้น้หานัน้อย่างสม ่าเสมอ มีความต่อเนื่อง และเกิดการเรียนรู ้และพฒันาอย่างยั่งยืน  

แนวคิดปรัชญาที่ 2 มุมมองของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช  โดยได้
กลา่วถึงการจดัการความรูไ้วด้งันี ้

1. การจดัการความรู ้คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างนอ้ย 4 ประการ ไป
พรอ้ม ๆ กัน ไดแ้ก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการ
พฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรียนรู ้และบรรลคุวามเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอือ้อาทรระหว่าง
กันในที่ท างาน (ชมสุภัค ครุฑกะ. 2559: 7 อา้งอิงจาก วิจารณ ์พานิช. 2549: 3) โดยการจัดการ
ความรูท้ี่ถกูตอ้งตอ้งเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน ดงันี ้

1.1 เป้าหมายของงานท่ีส าคญั คือ การบรรลผุลสมัฤทธิ์ในการด าเนินการตามท่ี
ก าหนดไว ้เรียกว่า Operation effectiveness และนิยามผลสมัฤทธิ์ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) การ
ตอบสนอง (Responsiveness) ซึ่งรวมทัง้การตอบสนองความตอ้งการของพนกังานและตอบสนอง
ความตอ้งการของสงัคมสว่นรวม 2) การมีนวตักรรม (Innovation) ทัง้ที่เป็นนวตักรรมในการท างาน 
และนวัตกรรมดา้นผลิตภัณฑห์รือบริการ 3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององคก์ร และ
ของบคุลากรที่พฒันาขึน้ ซึ่งสะทอ้นสภาพการเรียนรูข้ององคก์ร และ 4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ซึ่งหมายถึงสดัส่วนระหว่างผลลพัธ ์กบัตน้ทุนที่ลงไป การท างานที่มีประสิทธิภาพสงู หมายถึง การ
ท างานที่ลงทนุลงแรงนอ้ย แต่ผลที่ไดม้ากหรือมีคณุภาพสงู 

1.2 เป้าหมายของการจดัการความรู ้คือ การที่กลุ่มคนที่ด  าเนินการจดัการเรียนรู้
ร่วมกนั มีชุดความรูข้องตนเองที่ร่วมกันสรา้งเอง ส าหรบัใชง้านของตน คนเหล่านีจ้ะสรา้งความรู้
ขึน้ใชเ้องตลอดเวลา โดยที่การสรา้งนัน้เป็นการสรา้งเพียงบางส่วน เป็นการสรา้งผ่านการทดลอง
เอาความรูจ้ากภายนอกมาปรบัปรุงใหเ้หมาะสมต่อสภาพของตนและทดลองใชง้าน 



  64 

2. การจดัการความรูเ้ป็นการบรูณาการความรูก้บัทกุกิจกรรมของการท างาน โดยการ
จัดการความรูเ้ป็นทักษะในการท างาน 80-90% มีส่วนที่เป็นเพียงทฤษฎี 10-20% ดังนั้น การ
จดัการความรูจ้ึงเป็นสิ่งที่เรียนรูโ้ดยการอ่านหรือฟังบรรยายไม่ไดผ้ล จะเขา้ใจการจดัการความรูไ้ด้
ตอ้งลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 

3. การจดัการความรูท้ี่ดี ตอ้งเริ่มตน้ดว้ยแรงจงูใจ มุ่งสูเ่ปา้หมายงาน คน องคก์ร และ
ความเป็นชุมชนในที่ท างาน โดยจัดการความรูท้ี่เริ่มจาก 1) สมัมาทิฐิ: ใชก้ารจัดการความรูเ้ป็น
เครื่องมือเพื่อบรรลุความส าเร็จและความมั่นคงในระยะยาว 2) การจัดทีมริเริ่มท างาน 3) การ
ฝึกอบรมโดยการปฏิบติัจรงิ และด าเนินการต่อเนื่อง 4) การจดัการระบบการจดัการความรู ้ 

แนวคิดปรัชญาที ่3 หวัใจของการจดัการความรู ้(DOPA KM Team) ไดถ้กูกลา่วถึงเป็น
ล าดบัขัน้ หวัใจของ KM เหมือนกบัล าดบัขัน้ความตอ้งการ (hierarchy of needs) ของ McGregor 
โดยเริ่มจากขอ้สมมติฐานแรกที่เป็นสากลที่ยอมรบัทั่วไปว่าความรู ้คือ พลงั (DOPA KM Team) 
ดงันี ้

1)Knowledge is Power: ความรูคื้อพลงั 
2)Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents 

but rather in interactions between People. หรือหมายความว่า ความส าเร็จของการถ่ายทอด
ความรูไ้ม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอรห์รือเอกสาร แต่อยู่ที่การมีปฏิสมัพนัธ ์ระหว่างคนดว้ยกนั 

3)The great end of knowledge is not knowledge but action หมายถึง จุดหมาย
ปลายทางส าคญัของความรูม้ิใช่ที่ตวัความรูแ้ต่อยู่ที่การน าไปปฏิบติั 

4 )Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge 
productive หมายถึง นิยามใหม่ของผูจ้ดัการ คือ ผูซ้ึ่งท าใหค้วามรูผ้ลิตดอกออกผล 
ดงันัน้ตามแนวคิดปรชัญานี ้สรุปไดว้่า ความรูด้งักลา่วจะท าใหเ้ห็น KM อย่างเป็นล าดบัชัน้ จาก 
ความรู้คือพลัง นำมาสู่การให้ความสำคัญที่เน้นเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ การถ่ายทอดความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติและทำให้เกิดความรู้ใหม่เกิดข้ึน กระบวนการจัดการความรู้มี 6 กิจกรรม ดังนี้  

1) การก าหนดความรูห้ลกัที่จ  าเป็นต่องานหรือกิจกรรมขององคก์ร  
2) การเสาะหาความรูท้ี่ตอ้งการ  
3) การปรบัปรุง ดดัแปลง หรือสรา้งความรูบ้างสว่น ใหเ้หมาะต่อการใชง้าน  
4) การประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นกิจการงานของตน  
5) การน าประสบการณจ์ากการใชค้วามรูม้าแลกเปลี่ยนเรียนรูม้าบนัทึกไว ้ 
6) การจดบนัทกึ ขมุความรู ้แก่นความรู ้ส  าหรบัไวใ้ชง้าน 
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แนวคิดปรัชญาที่ 4 มุมมองของมาควอดท ์(Marquardt. 1996; อา้งในชมสุภัค ครุท
ฑะ.  2559) ที่กลา่วถึงองคป์ระกอบของความรูท้ี่ก่อใหเ้กิดองคก์รแห่งการเรียนรู ้มีดงันี ้

1.  ใช้ความร่วมมือและความสามารถที่ เชื่ อมโยงระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม 
(Collaboration and the ability to connect individuals or groups) ทุกคนในองค์กรจะต้อ ง
รวบรวมข้อมูลผ่านช่องทาง Internet สื่อผสม ระบบการบริหารข้อมูลภายในองค์กร และ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างคณะท างาน เพื่อนและผูป้ฏิบติัคนอ่ืนๆ  

2. การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ (Nature of expertise and access to experts) หลาย
องคก์รใชท้ีมสหสาขา การหมนุเวียนงาน เพื่อถ่ายโอนความรูจ้ากบุคคลไปสู่ทีม และกลุ่มงานหรือ
แผนกอ่ืนๆ องค์กรต้องสรา้งบรรยากาศที่เอือ้ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และรับรูเ้ก่ียวกับแนว
ทางการแกปั้ญหาใหม่  

3. การใชชุ้มชนแนวปฏิบติัที่สนใจเรื่องเดียวกันในการแก้ปัญหา นั่นคือ ชุมชนแนว
ปฏิบัติ เป็นกลุ่มคนที่มาแบ่งปันความรู้ที่สนใจในขอบข่ายตามความสามารถ ซึ่งเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละวิธีปฏิบติั หลายองคก์รจะรวบรวมขอ้มูลเหล่านีม้าใชป้ระโยชน ์อีก
ช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มความรูใ้หก้ับองคก์รคือการประชุมของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ การตอบข้อ
ซกัถามทาง Web broads  และความรว่มมือแบบอ่ืนๆ 

4. การประยุกตแ์ละปรบัใชร้ะบบที่เชื่อมโยงเครือข่ายความรูข้องคนในกลุม่ หมายถึง
การจัดการงาน ขอ้มูลและสารสนเทศ ควรจะใชร้ะบบขอ้มูลกลาง สารสนเทศตอ้งจัดท ารหัสที่
บคุลากรสามารถเขา้ถึงได ้องคก์รตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัการพิจารณาความส าคญัของขอ้มลูกบัการ
ตัง้ค่ารหัส การจัดเก็บขอ้มูลควรมีผูอ่้านขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแปล
ความหมาย 

5. จัดท าสารสนเทศที่น่าเชื่อถือใหท้ันกับความตอ้งการใชข้องบุคลากร นั่นคือการ
จดัการความเป็นการเตรียมขอ้มลูสารสนเทศใหต้รงกบัคนที่ตอ้งการใช ้ถกูตอ้งและทนัเวลา ขอ้มลู
ตอ้งอ่านแลว้เขา้ใจตรงกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการตัดสินใจ ระบบจะตอ้งมีการเขา้ถึง
สารสนเทศท่ีบคุลากรตอ้งการ 

6. ก าหนดขอบเขตของความรูท้ี่แทจ้ริงขององคก์ร ซึ่งหลายองคก์รจะตอ้งรวบรวม
ขอ้มลูใหม้ีจ านวนมากพอในการใหบุ้คลากรคน้หาความรู ้องคก์รตอ้งพิจารณาว่าขอ้มลูอะไรที่ควร
ดักจับและจัดเกบ้ และเก็บอย่างไร รวมทัง้ตอ้งเตรียมขอ้มูลสารสนเทศส าหรบัการวิเคราะหแ์ละ
ตดัสินใจ 
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7. การวางระบบให้กับบุคลากร โดยหลายองค์กรต้องพิจารณาการเข้าถึงข้อมูล
ส าหรับบุคลากรโดยพิจารราว่าบุคลากรใดเข้าถึงข้อมูลได้ และบุคลากรใดเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ 
ความส าคัญคือการรกัษาความปลอดภัยของระบบขอ้มูลกลาง และความรวดเร็วในการเขา้ถึง
ขอ้มลู 

8. ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างสารสนเทศและการสอนแนะน า ซึ่ง
สารสนเทศนัน้คือขอ้มลูที่แปลความหมาย องคก์รจะตอ้งแบ่งปันสารสนเทศใหค้วามร่วมมือ ระบบ
พี่เลีย้ง การแลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหว่างกนั การสอนคือขอ้มลูที่ไดช้ีแ้นะ เช่น การฝึกอบรมใน
การปฏิบติังาน การเรียนในชัน้เรียน หรือเรียนผ่านเว็บไซด ์ 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าในการจัดการความรูใ้นมุมมองนี ้ ใหค้วามส าคัญกับการ
แบ่งปันความรู ้และแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างบุคคล และกลุ่มโดยใชก้ระบวนการจัดการขอ้มูล 
สารสนเทศ และความรูท้ี่จ  าเป็นอย่างเป็นระบบเพื่อแสวงหา สรา้ง การจัดเก็บ และการเขา้ ถึง
ความรูไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง ตรงความตอ้งการของผูใ้ช ้และน าความรูม้าใชไ้ดอ้ย่างทนัเวลา 

แนวคิดปรัชญาที่ 5 มุมมองของดรคัเกอร ์(Drucker) (ชมสุภัค ครุทฑะ.  2559) ที่ได้
อธิบายว่าการน าการจัดการความรูไ้ปใชใ้นกระบวนการจัดการความรู ้จ าเป็นตอ้งเขา้ใจปรชัญา
ความเชื่อของการบรหิารจดัการความรูเ้ป็นอนัดบัแรก ดงัต่อไปนี ้

1. ความรูไ้ม่ใช่เพียงสารสนเทศหรือขอ้มลูเท่านัน้ 
2. ความรูม้ีอยู่ทกุหนแห่ง ซึ่งสามารถคน้หาไดถ้า้ตอ้งการ 
3. ในระบบการจดัการความรู ้ปัจจยัและผลผลิตตอ้งสามารถเขา้ใจง่าย 
4. เมื่อน าความรูเ้ขา้มา ตอ้งเก็บรกัษา พฒันาและเชื่อมโยงไปสูจ่ดุมุ่งหมาย 
5. การสื่อสารตอ้งเขา้ใจและตรงประเด็นอย่างเหมาะสม  
6. ขอ้มลูจะสนบัสนนุความกา้วหนา้ขององคก์ร 
7. ลูกคา้มีความเชื่อว่าองคก์รมีการพัฒนาความรูท้ี่ทันสมัย การพัฒนาสินคา้อย่าง

ต่อเนื่อง 
8. ความส าเร็จของการจัดการความรูข้ึน้อยู่กับการกระจายและแบ่งปันความรู ้และ

ใหค้วามรูบ้่อย ๆ ในองคก์ร ไม่ใช่ระบบหรือเทคโนโลยีเท่านั้นที่ส  าคัญวิธีการถ่ายทอดใหค้วามรู ้
นบัว่ามีความส าคญัเช่นเดียวกนั  

สามารถสรุปไดว้่า การจดัการความรูต้ามแนวคิดนีคื้อการวิเคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลู
และสารสนเทศเก่ียวกับผลผลิตขององคก์ร และลูกคา้ ใหเ้ป็นความรูท้ี่น ามาจัดการไดอ้ย่างเป็น
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ระบบโดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเก็บรกัษา คน้คืน และแบ่งปันความรู ้กระจาย
ความรูท้ั่วทัง้องคก์ร  

แนวคิดปรัชญาที่ 6 มมุมองของ ลิวาริ (Livari) (ชมสภุคั ครุทฑะ.  2559) ไดอ้ธิบายว่า 
ความรูเ้ป็นเรื่องของชมุชน ความรูเ้ป็นกิจกรรมที่มีลกัษณะเฉพาะ ความรูเ้ป็นสิ่งที่ไดร้บัการเผยแพร่ 
และความรูเ้ป็นประวัติศาสตรท์างวัฒนธรรม ดงันัน้ Iivari ไดมุ้่งเนน้ความรูท้ี่จ  าเป็นที่คนใจชุมชน
นัน้ใหค้วามส าคญั เป็นขนบธรรมเนียมวฒันธรรม ที่ปฏิบติัต่อๆ กนัมาจนไดเ้ผยแพรค่วามรูน้ัน้  

แนวคิดปรัชญาที่ 7 มุมมองของ อาวาดและกาซิริ (Awad & Ghaziri) (ชมสุภัค ครุท
ฑะ.  2559) ไดก้ลา่วถึงการจดัการความรูไ้วว้่า  

1. การจดัการความรูไ้ม่ใช่การปรบัรือ้ระบบแต่เป็นการสรา้งการเปลี่ยนแปลง ที่มอง
ว่าอะไรที่ตอ้งเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง อะไรที่ไม่ตอ้งเรียนรูแ้ละอะไรที่ตอ้งเรียนรูซ้  า้ 

2. การจัดการความรูไ้ม่ใช่วินัยการปฏิบัติ แต่มันคือเส้นทางการปรับปรุงพัฒนา
คณุภาพ และการรกัษาผลประโยชนแ์ละการเติบโตขององคก์ร 

3. การจดัการความรูไ้ม่ไดเ้รียกว่าปรชัญา แต่มนัคือขมุพลงัสินทรพัยท์างปัญญาของ
องคก์ร  

4. การจดัการความรูไ้ม่ใช่เป็นขอ้มลูสารสนเทศ แต่สารสนเทศเมื่อคนน าไปใชแ้ลว้จึง
เกิดความรู ้ 

5. การจดัการความรูเ้ป็นการรวบรวมแนวคิดที่เป็นความรูห้ลกัขององคก์ร 
6. การจดัการความรูไ้ม่ใช่ระบบ digital แต่ใชป้รบัปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่คนมี

ประสิทธิภาพในการใชเ้ทคโนโลยีที่เอือ้ต่อการจดัการความรู ้ 
สรุปไดว้่าในมุมมองนี ้ไดอ้ธิบายการจัดการความรูว้่าเป็นการคน้หาทรพัยส์ินทาง

ปัญญา และจัดเก็บทรัพย์สินให้เกิดเป็นขุมทรัพย์ขององค์กร โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบติังานในกระบวนการหลกัหรือกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสวงหาความรูห้ลกั
และน าความรูม้าใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาองคก์รอย่างต่อเนื่อง  

แนวคิดปรัชญาที ่8 มมุมองของวเูซน (Voosen) (ชมสภุคั ครุทฑะ.  2559)  เป็นการเอือ้
บุคลากรเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศขององคก์รเพื่อการเรียนรู ้โดยองคก์รจะเลือกวิธีการฝึกอบรมเพื่อ
ถ่ายทอดความรูต้ามที่องคก์รตอ้งการ เช่น การสอนงานโดยใชร้ะบบพี่เลีย้ง แต่การจดัการความรู้
ไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดรูปแบบวิธีการจดัการความรู ้อาจจะใชก้ารพดูคยุในที่ประชมุหรือที่สาธารณะ
ก็ได ้ขึน้อยู่กบัว่าผูเ้ขา้รว่มสนทนาใหค้วามสนใจร่วมกนัในเรื่องเก่ียวกบัอะไร  
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การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ 
นอกจากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ที่ท าใหท้ราบกระบวนการด าเนินการในการพฒันารูปแบบจดัการ
ความรู ้ยังพบว่ามีงานศึกษาที่เก่ียวกับขั้นตอนการพัฒนาการจัดการความรู ้จากแนวคิดสู่การ
ปฏิบติั ดงัเช่น พชัรินทร ์สารมาท และคณะ (2557) กล่าวว่า ขัน้ตอนหลกัของกระบวนการจัดการ
ความรู ้มี 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นที่ 1 การค้นหาความรู้ (Knowledge identification)เป็นการคน้หาว่าองคก์รมี
ความรูอ้ะไรบา้ง รูปแบบใด อยู่ที่ใคร และความรูอ้ะไรที่องคก์รจ าเป็นตอ้งมี ท าใหอ้งคก์รทราบว่า
ขาดความรูอ้ะไรที่องคก์รจ าเป็นตอ้งมี หรือท าแผนที่ความรู ้เพื่อหาว่าความรูใ้ดที่มีความส าคัญ
ส าหรบัองคก์ร แลว้จัดล าดับความรูเ้หล่านั้น เพื่อวางขอบเขตของการจัดการความรูแ้ละจัดสรร
ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ขั้นที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge creation and acquisition)
เป็นการหาวิธีการดงึความรูจ้ากแหลง่ต่าง ๆ  ที่อาจจะกระจดักระจายมารวมไวเ้พื่อจดัท าเนือ้หาให้
เหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ส  าหรบัความรูท้ี่จ  าเป็นตอ้งมีแต่ยงัไม่มีนัน้ อาจสรา้ง
ความรูจ้ากความรูเ้ดิมที่มีอยู่ หรือน าความรูจ้ากภายนอกองคก์รมาใชก้็ได ้

ขั้นที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge organization)เพื่อใหผู้ใ้ช้
สามารถคน้หาและน าความรูด้ังกล่าวไปใชป้ระโยชนไ์ด ้การจัดการความรูใ้หเ้ป็นระบบหมายถึง 
การท าสารบญั การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ เพื่อใหก้ารเก็บรวบรวม การคน้หา และน ามาใชท้ าได้
ง่ายและรวดเร็ว แบ่งชนิด หรือประเภทของความรู ้ขึน้อยู่กบัผูใ้ช้น าไปใชอ้ย่างไร และลกัษณะการ
ท างานของบคุลากรเป็นแบบไหน 

ขั้นที ่4 การประมวลและกล่ันกรองความรู้ (Knowledge codification and  
refinement)การประมวลความรูใ้หอ้ยู่ในรูปแบบและภาษาที่เขา้ใจง่ายและใชไ้ดง้่าย 

การจดัท าหรือปรบัปรุงรูปแบบของเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้องคก์าร ท าการป้อนขอ้มลู 
จดัเก็บ และคน้หา และใชง้านไดส้ะดวก 

ขั้นที ่5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge access) องคก์รตอ้งมีวิธีการในการ 
จดัเก็บความรูแ้ละกระจายความรูเ้พื่อใหผู้อ่ื้นใชป้ระโยชนไ์ด ้การป้อนความรู ้หรือสง่

ความรูใ้หผู้ร้บัโดยไม่ตอ้งรอ้งขอ (Push) และการที่ผูร้บัสามารถเลือกรบัใชแ้ต่เฉพาะขอ้มลู/ความรู้
ที่ตอ้งการเท่านัน้ (pull) ซึ่งช่วยลดปัญหาการไดร้บัขอ้มลูที่ไม่ตอ้งการมากเกินไป  

ขั้นที ่6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge sharing) การแบ่งปัน 
ความรูป้ระเภทชดัแจง้ เช่น การจดัท าเอกสาร ฐานความรู ้ที่จะท าใหส้ามารถเขา้ถึง

ความรูไ้ดง้่ายและรวดเร็วยิ่งขึน้ และการแบ่งปันความรูท้ี่ฝังอยู่ในคน อาจใชว้ิธีผสมผสานเพื่อให้
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ผูใ้ชเ้ลือกไดต้ามสะดวก เช่น ทีมขา้มสายงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ระบบพี่เลีย้ง หรือเวทีแห่งการ
เรียนรู ้

ขั้นที ่7 การเรียนรู้ (Learning) บคุลากรเกิดการเรียนรู ้อาจจะสงัเกตไดจ้ากการ 
ท างานดีขึน้ มีประสิทธิภาพสูงขึน้ สามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้ขึน้ และมีความรูใ้หม่ๆ 

ช่วยเพิ่มพนูองคค์วามรูข้ององคก์ารท่ีมีอยู่แลว้ใหเ้พิ่มมากขึน้เรื่อยๆ และน าไปสูก่ารท าใหอ้งคก์ารมี
การบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสงูขึน้ในที่สดุ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีพันธกิจหลกัในการสรา้งนักวิจัยทุกระดบั
ตัง้แต่นกัวิจยัรุน่ใหม่ รุน่กลาง และรุน่อาวโุส ตลอดจนการสรา้งประชาคมนกัวิจยัที่เขม้แข็ง ซึ่งสิ่งนี ้
จะเกิดขึน้ไดจ้ากการพัฒนานักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งในดา้นปริมาณและ
คุณภาพใหเ้พิ่มมากขึน้ ทั้งนี ้กลไกหนึ่งที่ส  าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ คือ การมี
ระบบนักวิจัยที่ปรึกษา (mentoring) ที่ เข้มแข็ง นั่นคือ นักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งหมายถึงผู้ที่ส  าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ที่อาจยังขาดประสบการณ์ในการท าวิจัย โดยเฉพาะ
วิธีการแกปั้ญหาจากอปุสรรคที่เกิดขึน้จากการวิจยั รวมทัง้ยงัขาดขอ้มลูงานวิจยัเพื่อน าไปต่อยอด 
หากมีผูรู้ท้ี่มีความช านาญและประสบการณ์ในการวิจัยในสาขานั้น ๆ เป็นผูใ้หค้  าแนะน าอย่าง
ใกลช้ิด ก็จะเกิดประโยชนแ์ก่นกัวิจยัรุน่ใหม่เป็นอย่างยิ่ง เพื่อใหน้กัวิจยัรุน่ใหม่ที่มารบัค าปรกึษาไม่
ตอ้งเสียเวลาลองผิดลองถูก สามารถท าวิจัยไดอ้ย่างตรงเป้าหมายตามค าแนะน าของนักวิจัยที่
ปรึกษา ซึ่งกระบวนการนีน้ับเป็นการไดป้ระโยชนด์ว้ยกันทัง้สองฝ่าย เนื่องจากผูใ้หค้  าปรึกษาจะ
ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ค าแนะน า ตลอดจนช่วยสร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ และเป็นตน้แบบที่ดีใหก้ับนักวิจัยรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันตัวผูใ้หค้  าปรึกษาเองก็อาจ
ไดร้บัองคค์วามรูใ้หม่ๆ และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึน้ในระดับสากลจากนักวิจัยรุ่นใหม่ดว้ย (พัช
รนิทร ์สารมาท; และคณะ.  2557) 

ดังนั้นจากแนวคิดปรชัญาทั้ง 8 แนวคิด จะเห็นไดว้่าทุกแนวคิดใหค้วามส าคัญกับ
เรื่องของความรู ้และกระบวนการสกดัความรูอ้อกจากตวัคน น ามาจดัการความรูใ้หเ้กิดระบบ ดว้ย
ตวับคุคล หรืออาศยัเครื่องมือ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ เขา้มาช่วยเหลือ และน าไปสูก่ารสรา้งความรู้
ใหม่ใหเ้กิดขึน้ อย่างไรก็ตามจะเห็นไดว้่าในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัมุ่งใหค้วามส าคญัต่อการจดัการ
ความรูท้ี่น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับ
แนวคิดปรชัญาที่ 2 ของ ศาสตราจารยน์ายแพทย ์วิจารณ ์พานิช เนื่องจากแนวคิดนีม้ีความโดด
เด่นในเรื่องการสรา้งเป้าหมายที่ชดัเจนในการจดัการความรู ้และใกลเ้คียงกบับริบทวฒันธรรมของ
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ไทยมากที่สุด ดังนั้น ผูว้ิจัยไดม้ีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินการตามแนวคิดดังกล่าว 
พบว่า มีการอธิบายการจดัการความรูเ้ป็นการด าเนินการอย่างนอ้ย 6 ประการต่อความรู ้ไดแ้ก่ 

1. การก าหนดความรูห้ลักที่จ  าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือ
องคก์ร  

2. การเสาะหาความรูท้ี่ตอ้งการ 
3. การปรบัปรุง ดดัแปลง หรือสรา้งความรูบ้างสว่นใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน  
4. การประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นกิจการงานของตน 
5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกตใ์ชค้วามรูม้าแลกเปลี่ยน

เรียนรูแ้ละสกดั ขมุความรู ้ออกมาบนัทกึไว ้
6. การจดบันทึก ขุมความรูแ้ละแก่นความรู ้ส  าหรบัไวใ้ชง้านและปรบัปรุงเป็นชุด

ความรูท้ี่ครบถว้น ลุม่ลกึและเชื่อมโยงมากขึน้ เหมาะต่อการใชง้านมากย่ิงขึน้ 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนีบู้รณาการเป็นเนือ้เดียวกันและจากทฤษฎีการจดัการ

ความรูข้อง Nonaka & Takeuchi เก่ียวกบั SECI Model กล่าวถึงความรูท้ี่เก่ียวขอ้งเป็นทัง้ความรู้
ที่ชัดแจ้งอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit knowledge) และ
ความรูท้ี่ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit knowledge) ที่อยู่ในคน ทัง้ที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ใน
สมอง (เหตผุล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย (ทกัษะในการปฏิบติั) การจดัการความรู้
เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท ารว่มกนัไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว  
 

 

 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการความรู้  
พัชรินทร ์สารมาท และคณะ (2557) ไดศ้ึกษาเรื่องการพฒันาทักษะงานวิจัยโดยใช้

เครื่องมือการจดัการความรู ้มีจุดมุ่งหมายดงันี ้1) เพื่อประยุกตใ์ชก้ระบวนการจัดการความรู ้เพื่อ
พฒันาความเชี่ยวชาญในการท าวิจยัของบคุลากรสายวิชาการ และ 2) เพื่อพฒันากระบวนการการ
จัดการความรูข้องคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นบุคลากรสาย
วิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จ านวน 36 คน ไดน้ ารูปแบบการจัดการความรูใ้น
ระบบพี่เลีย้ง (Coaching model) มาประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยั โดยน าระบบการจดัการความรูม้าเป็น
เครื่องมือในการพฒันาทกัษะงานวิจยั ผลการวิจัยพบว่า ปัญหางานวิจยัของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ที่
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น าไปสู่การจัดการความรู ้ได้แก่ การไม่มีเวลาในการท างานวิจัยของนักวิจัย การขาดความรู้
เก่ียวกบัการเริ่มท างานวิจัย ดงันัน้ งานวิจยันีจ้ึงเลือกเครื่องมือในการจดัการความรูน้ักวิจัย ไดแ้ก่ 
ระบบพี่เลีย้งงานวิจัยเพื่อใหเ้กิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practices: CoPs) โดยจากผล
การบนัทึกกิจกรรมนดัหมายระหว่างนกัวิจยัที่อยู่ในระบบพี่เลีย้ง พบว่า นกัวิจยัส่วนใหญ่จะพบปะ
กนัมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-3 ครัง้ ใชเ้วลาในการปรึกษาเรื่องงานวิจัยประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อครัง้ 
ประเด็นที่ขอรบัค าปรกึษาจะเป็นเรื่องการคิดหวัขอ้วิจยัใหม่ การคน้หาหวัขอ้งานวิจยัและทฤษฎีที่
น่าสนใจ การก าหนดหัวขอ้วิจัยจากโจทยว์ิจัยที่ผูว้ิจัยสนใจหรือต่อยอดจากปัญหาต่าง ๆ ที่เคยมี
การวิจยัมาแลว้ การพฒันาหวัขอ้วิจยัที่ทนัสมยั การพฒันาหวัขอ้วิจยัใหม่ร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยักับ
นกัวิจยัพี่เลีย้ง หลกัการและแนวคิดการท าวิจยั การเขียนโครงรา่งการวิจยั การพฒันากลุม่ตวัอย่าง
เพื่อใหเ้หมาะสมกับหัวขอ้งานวิจัยในอนาคต หัวขอ้ที่น ามาสู่ทฤษฎี การก าหนดทฤษฎีที่ใช้และ
ทบทวนวรรณกรรม การศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแบบสอบถาม การออกแบบแบบสอบถาม
งานวิจยั การปรบัปรุงแบบสอบถามเพื่อน าไปสู่การรวบรวมขอ้มลูงานวิจยั การบูรณาการงานวิจยั
และงานบริการวิชาการ การเขียนบทความวิชาการระดับนานาชาติ ทักษะในการติดต่อ
ประสานงานการวิจัย ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล การสรา้งความคุน้เคยกับชุมชนในการวิจัย 
หลักการสรุปผลและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก การสรุป
เนือ้หางานวิจัยเพื่อการเขียนบทคัดย่อ เทคนิคการเขียนบทความเชิงสรุปโดยเนน้เนือ้หาส าคัญ 
เทคนิคการใชภ้าษาอังกฤษเชิงวิชาการและค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ และการเขียนงานวิจัยฉบบั
สมบูรณเ์ป็นภาษาอังกฤษ และจากผลการประเมินการวิจัยแบบพี่เลีย้งส าหรบันักวิจัยที่ตอ้งการ
พฒันาทกัษะงานวิจยัหลงัเสรจ็สิน้โครงการ พบว่า นกัวิจยัมีการพฒันาทกัษะการวิจยัในดา้นต่าง ๆ 
ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี ้ 1) ด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถ มีการพัฒนาขึน้ในระดับมาก 2) ดา้นความเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ มีการ
พฒันาขึน้ในระดับค่อนขา้งมาก 3) ดา้นแนวทางชีแ้นะทางการวิจัย มีการใหค้ะแนนในระดับมาก 
4) ดา้นการพฒันาทกัษะความสามารถ มีการพฒันาขึน้ในระดับค่อนขา้งมาก 5) ดา้นการสื่อสาร
ระหว่างกนั มีการพฒันาขึน้ในระดบัมาก และ 6) ดา้นผลตอบรบัจากการท าวิจยัแบบพี่เลีย้ง มีการ
ประเมินผลตอบรบัในระดบัมาก ส าหรบัความเห็นของนกัวิจยัที่ไดร้บัการดแูลที่มีต่อการท างานวิจยั
แบบมีพี่เลีย้ง พบว่า นกัวิจยัที่ไดร้บัการดูแลไดป้ระเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการท างานวิจัย
แบบมีพี่เลีย้ง อยู่ในระดบัดี 

 
3.6 แนวคิดการเรียนรู้แบบเกลียวความรู้และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
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โดยแนวคิดในอดีตที่ผ่านมาไดม้ีการคน้ควา้ ศึกษาเก่ียวกับความรู ้กระบวนการคิด 
การจดัสรรต่อระบบความคิดและความเขา้ใจของมนุษยแ์ละพบว่าแนวคิดที่ส  าคัญแบ่งออกเป็น 2 
แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดเหตผุลนิยม (Rationalism) และแนวคิดเชิงประจกัษ์หรือประสบการณน์ิยม 
(empiricism) โดยแนวคิดแรกคือแนวคิดเหตผุลนิยม เป็นแนวคิดที่คน้พบว่าความรูข้องมนุษยน์ัน้มี
มาตัง้แต่ก าเนิด โดยความรูจ้ะมีจุดเริ่มตน้มาจากความเชื่อ เช่น เชื่อต่อความจริงโดยเฉพาะความ
จริงที่ตายตัว มุ่งเน้นการได้ความรูม้าจากเหตุผลของความคิด มิไดใ้หค้วามส าคัญหรือเชื่อว่า
ประสบการณเ์ป็นตัวก่อใหเ้กิดความรูด้ังกล่าว ดังนัน้แนวคิดนีจ้ึงมองว่าประสบการณเ์ป็นเพียง
อปุกรณท์ี่เสรมิท าใหรู้ม้ากขึน้เท่านัน้  

ในขณะที่แนวคิดประจกัษ์นิยม หรือประสบการณน์ิยมนัน้ มุ่งอธิบายความรูท้ี่เกิดขึน้
จากประสบการณ ์ซึ่งเกิดขึน้จากการเรียนรูข้องมนษุยเ์ท่านัน้ โดยเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีใดก็ต่าง
ใหค้วามส าคัญกับความรูใ้นลักษณะของการเป็นปัจจัยพืน้ฐานส าคัญที่สุดของมนุษยใ์นการท า
ความเขา้ใจต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งแนวคิดนีใ้หค้วามส าคัญกับการเกิดความรูแ้จง้ (Perception) นั่นคือ
เป็นลกัษณะของการรบัรูท้ี่เกิดจากประสาทสมัผสัภายนอก (Sensation) และความคิดภายในจิตใจ 
(idea) มาประกอบรว่มกนั โดยใชป้ระสบการณท์ี่ผ่านมาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู ้

จากการพัฒนาเก่ียวกับความรู้ Nonaka ไดอ้ธิบายเก่ียวกับความรูไ้วว้่า “ justified 
true belief” หรือเกิดจากความเชื่อของมนษุยแ์ละเชื่อว่าเป็นการขบัเคลื่อนกลไกของมนษุย ์ในการ
อธิบายเก่ียวกับความเชื่อของตนเองในแง่ของการเป็นแรงผลกัดันที่น าไปสู่ความจริง หรือ truth 
(Nonaka, 1994) ต่อมา Nonaka & Takeuchi ได้ศึกษาและแบ่งความรู ้ได้เป็น 2 ประเภทหลัก 
ไดแ้ก่ (Nonaka &Takeuchi, 1995; ชมสภุคั ครุฑกะ. 2559)  

1. ความรูท้ี่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit knowledge) เป็นความรูท้ี่อยู่ในตัวของแต่ละ
บคุคล เกิดจากประสบการณ ์การเรียนรู ้หรือพรสวรรคต่์าง ๆ เป็นความรูท้ี่ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขัน ที่อธิบายออกมาไดย้าก ความรูช้นิดนีพ้ัฒนาและแบ่งปันกันไดด้ว้ยวิธีการสนทนา 
พดูคยุ เลา่ประสบการณ ์และการใชส้ถานการณจ์ าลอง   

2. ความรูท้ี่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) คือความรูภ้ายนอกตัวบุคคลที่เป็น
ทางการ และเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบสื่อ
ประเภทต่าง ๆ เช่น วีดีทัศน์ หนังสือ คู่มือ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ ดัง
ภาพประกอบ 2   

 

 ความรู้ที่ชัดแจ้ง 

(Explicit knowledge) 

1) อธิบายได้แต่ไม่ถูกนำไปบันทกึ 
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จากภาพประกอบดา้นบน จะเห็นไดว้่าสดัส่วนของความรูท้ี่ฝังอยู่ภายในคน มีมากกว่า

ความรูแ้บบชดัแจง้ ถึง 80: 20 เปรียบเสมือนภูเขาน า้แข็ง ที่เปรียบเทียบความรูช้ดัแจง้ เป็นน าแข็ง
ส่วนที่โผล่พน้น า้ เพียงรอ้ยละ 20 แต่ความรูท้ี่ฝังอยู่ในตวัคนเป็นน า้แข็งที่จมอยู่ใตน้ า้ถึงรอ้ยละ 80 
ซึ่งความรู้ที่อยู่ภายในนั้นไม่สามารถมองเห็นได้โดยง่ายอันเป็นความรู้จากการเรียนรู้ และ
ประสบการณท์ี่สั่งสมมาของบุคคล จะเป็นความรูท้ี่ช่วยเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนักบั
ตวับุคคลหรือองคก์รไดม้ากยิ่งขึน้ ซึ่งความรูป้ระเภทนีอ้งคก์รตอ้งพยายามจดัการใหม้ีการถ่ายโอน
ความรู้ที่ เป็นประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้มากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนีท้ี่          
มุ่งพัฒนาความรูค้วามสามารถ ร่วมกับการจัดการความรูใ้หเ้กิดขึน้เพื่อน าไปสู่การยกระดับการ
ประกนัคณุภาพของหน่วยงานในดา้นวิจยั ซึ่งความรูท้ี่น ามาใชน้ัน้ถือว่าเป็นทกัษะที่เกิดจากการสั่ง
สมประสบการณข์องบุคลากรที่มีประสบการณก์ารท าวิจัยมาแลว้ทัง้สิน้ หากแต่กระจัดกระจาย
หรืออยู่ฝังอยู่ภายในตวัของบคุคล  

ดงันัน้จะเห็นไดว้่าความรูเ้ป็นพืน้ฐานที่ส  าคญัอนัน าไปสูก่ารเกิดความสามารถ การศกึษา
ครัง้นีจ้ึงมุ่งสกัดองคค์วามรูท้ี่อยู่ภายในตัวบุคคลและแปลงความรูน้ัน้น ามาสู่การพัฒนาความรู ้
ความสามารถใหก้ับบุคลากรรุ่นใหม่ หรือบุคลากรที่ยังไม่เคยท างานวิจัยมาก่อน ซึ่งผลการสกัด
องคค์วามรูจ้ากผูท้ี่ประสบความส าเร็จดงักล่าวจะเกิดขึน้ในระยะที่ 1 คือการสกัดความรูเ้ก่ียวกับ
เสน้ทางแห่งความส าเร็จในการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล น ามาสู่การสรา้งและพฒันารูปแบบ
การจดัการความรูท้ี่เหมาะสมเพื่อพฒันาบุคลากรที่ยงัไม่มีผลงานวิจยั โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพประกอบ 2 การจ าแนกความรู ้



  74 

เกิดขึน้เพื่อประยกุตใ์ชแ้นวคิดจากความรูท้ี่ถูกสกดัดงักลา่วไปประยุกตใ์หส้อดคลอ้งกบับุคลากรใน
องคก์รคนอ่ืนๆ ต่อไป  

อย่างไรก็ตามแนวคิดของ โนนากะและทาเคอุชิ (บุญดี บุญญากิจ ; และคณะ.  2549 
อ้างอิงจากNonaka; &Takeuchi.  1995) ได้อธิบายว่า ความรู้ทั้ง 2 ประเภท สามารถเปลี่ยน
สถานะระหว่างกันได้ตลอดเวลา ขึน้อยู่กับว่าสถานการณ์จะท า ให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ผ่าน
กระบวนการที่เรียกว่า เกลียวความรู ้(Knowledge spiral) หรือ SECI Model ดงัภาพประกอบ 3 

 
 

Socialization 

(การแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

Externalization 

(การสกัดความรู้จากตัวคน) 

Internalization 

(การผนึกความรู้) 

Combination 

(การผนวกความรู้) 

 

 
จากภาพประกอบการแสดงการเรียนรูแ้บบเกลียวความรู ้ จะเห็นวิธีการสกดัความรูอ้อก

จากตัวของบุคคล ซึ่งในที่นี ้หมายถึงอาจารย์พยาบาลที่มีประสบการณ์การท าวิจัยที่ประสบ
ความส าเรจ็ เพื่อน ามาสูก่ารถ่ายทอดความรูสู้ผู่อ่ื้น ซึ่งกระบวนการดงักลา่ว เกิดขึน้ในจากการสกดั
ความรูด้ว้ยตวัผูว้ิจยั และน าไปสรา้งเป็นองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการท าโปรแกรม รวมถึงมีกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อสรา้งปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัระหว่างผูถ้่ายทอดกบัผูถู้กถ่ายทอด ย่อมท าให้
การพัฒนาพฤติกรรมการท าวิจัยของบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานี ้ เป็นไปอย่าง
ครบวงจร โดยแนวคิดนี ้สามารถลกัษณะของการเรียนรูแ้บ่งออกเป็น 4 ลกัษณะส าคญั ไดแ้ก่ 

1. การแลกเปลี่ยนความรู ้(Socialization) เป็นขัน้ตอนแรกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ในการสรา้ง Tacit knowledge จาก Tacit knowledge ของอาจารยท์ี่ประสบความส าเรจ็ในการท า
วิจัย โดยแลกเปลี่ยนประสบการณต์รงที่แต่ละคนมีอยู่ เช่น การสอนงาน การมีระบบพี่เลีย้ง การ
เป็นแบบอย่างในการท างานวิจยั เป็นตน้ 

2. การสกัดความรูจ้ากตัวคน (Externalization) เป็นขัน้ตอนที่สอง ในการสรา้งและ
แบ่งปันความรูจ้ากสิ่งที่มีอยู่และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณอ์ักษร เป็นการแปลงความรูจ้าก 

Tacit Tacit 

Tacit 

Tacit 
Explicit 

Explicit 

Explicit Explicit 

ภาพประกอบ 3 ลกัษณะการเรียนรูแ้บบเกลียวความรู ้
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Tacit knowledge มาเป็น Explicit knowledge เช่น การเขียนกรณีศึกษา และการบนัทึกเสียงการ
สมัภาษณ ์

3. การผนวกความรู ้(Combination) เป็นขั้นตอนที่สาม ในการแปลงความรูข้ัน้ตน้ 
เพื่อการสรา้ง Explicit knowledge ใหม่ๆ หรือต่อยอดจากความรูเ้ดิม เช่น การเขียนงานวิจยัซึ่งน า
แนวคิดต่าง ๆ มากมาย มาจดัท าใหม่ เพื่อคน้หาความรูใ้หม่ และการแปลสรุปหรือรวบรวมความรู้
จากต าราภาษาต่างประเทศ  

4. การผนึกหรือฝังความรู ้(Internalization) เป็นขัน้ตอนที่สี่ และเป็นขัน้ตอนสุดทา้ย
ในการแปลงความรูจ้าก Explicit knowledge กลบัสู่ Tacit knowledge ซึ่งจะน าความรูท้ี่เรียนมา 
ใชใ้นการปฏิบติังานหรือใชใ้นชีวิตประจ าวนั นั่นคือ ผูร้บัการถ่ายทอดนัน้สามารถน ามาประยุกตใ์ช้
ในการพฒันาพฤติกรรมการท าวิจยัของตนเองได ้ 

ดังนั้นสามารถสรุปไดว้่า แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างความรูป้ระเภท Tacit และ 
ความรู ้Explicit นัน้ น ามาสู่การสรา้งองคค์วามรูใ้หเ้กิดขึน้กบัอาจารยพ์ยาบาลไดอ้ย่างสอดคลอ้ง 
เนื่องจากการวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล มีขอบเขตครอบคลุมถึงการพยาบาล และกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนใหก้ับนักศึกษา ซึ่งตอ้งอาศัยการเรียนรู ้มีพืน้ฐานความเขา้ใจ และทกัษะใน
การปฏิบติัมาส่วนหนึ่ง สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Nonaka & Takeuchi ที่อาศยักระบวนการสกัด
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อดึงองคค์วามรูจ้าก Tacit มาสู่ Explicit และน าไปสู่ Tacit อีกครัง้เพื่อน าไปสู่
การท าวิจยัไดอ้ย่างประสบความส าเรจ็ไดใ้นอนาคต  

 
 
 
 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–Based learning : 

PBL) คือ วิธีการเรียนรูว้ิธีหนึ่ง ที่มีรูปแบบการ เรียนรู ้โดยการน าปัญหามาเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู ้การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบ
การ เรียนรูท้ี่เกิดขึน้จากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแ้บบสรา้งสรรคน์ิยม (Constructivism) โดย
ให้ผู้เรียนสร้าง  ความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึน้จริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ 
(Learning Context) เพื่อให้ผู ้เรียน เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้
ความรูต้ามศาสตรใ์นสาขาวิชาที่ตนศึกษา ไปพรอ้ม กันดว้ย การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึง
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เป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่ตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการ แกไ้ขปัญหาเป็นหลกั ถา้มอง
ในแง่ของยุทธศาสตรก์ารสอนแบบ PBL เป็นเทคนิคการสอน ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดล้ง มือปฏิบติั
ดว้ยตนเอง เผชิญหนา้กับปัญหาดว้ยตนเอง จะท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทักษะในการคิดหลายรูปแบบ 
เช่น การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห ์การคิดสรา้งสรรค ์ฯลฯ หลายท่านอาจมี
ความสงสยัว่า การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) และการเรียนรูเ้พื่อการ แกปั้ญหา (Problem 
solving learning) ต่างกนัอย่างไร ความแตกต่างที่ชดัเจนคือ การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา  เป็นฐานจะ
เน้นที่การก าหนดสิ่งที่จะเรียนรูแ้ละกระบวนการคน้ควา้หาความรูใ้หม่เพื่ออธิบายปัญหาที่พบ 
ส่วน การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาจะเน้นที่การประยุกต์ใช้ความรูท้ี่มีอยู่และตัดสินใจทางเลือกที่
เหมาะสมส าหรบัการแกปั้ญหานัน้ ๆ จะเห็นว่าการเรียนรูท้ัง้สองแบบไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกนั แต่จะมี
ความสมัพนัธก์นัและเป็น กระบวนการที่ต่อเนื่องกนั (ไพศาล สวุรรณนอ้ย.  2558: 3-4)  

ความหมายของค าว่า Problem-Based learning ก็คือ วิธีการเรียนรูว้ิธีหนึ่ง ที่มีรูปแบบ
การเรียนรู ้โดยการน าปัญหามาเป็นตัวกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้ซึ่งรูปแบบดงักล่าวเกิดขึน้
จากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแ้บบสรา้งสรรคน์ิยม (Constructivism) โดยที่ผูเ้รียนสรา้งความรู้
ใหม่จากการใชปั้ญหาที่เกิดขึน้จริงในโลกที่เป็นบริบทของการเรียนรู ้(Learning context) เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะหแ์ละคิดแกปั้ญหา รวมทัง้ไดค้วามรูต้ามศาสตรใ์นสาขาวิชาที่
ตนศึกษาไปพรอ้มกนัดว้ย การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่
ตอ้งอาศัยความเขา้ใจและการแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั ถา้มองในแง่ของยุทธศาสตรก์ารสอน PBL 
เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เผชิญหนา้กบัปัญหาของตนเอง 
จะท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการคิดหลายรูปแบบ (ไพศาล สวุรรณนอ้ย. 2558: 3) 

 
 
ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ในการจัดการเรียนรูแ้บบการใช้ปัญหาเป็นฐานในการศึกษาครัง้นี ้ถูกน ามาใช้ใน
กระบวนการพฒันาโปรแกรมสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลร่วมกบัการจัดการ
ความรู ้(KM) เนื่องจากการใช้ PBL มีลักษณะที่โดดเด่นในด้านการก าหนดสิ่งที่จะเรียนรู้และ
กระบวนการคน้ควา้หาความรูใ้หม่เพื่ออธิบายต่อปัญหาที่พบ ลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้
แบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน ประกอบดว้ย (กมลฉตัร กลอ่มอิ่ม.  2560)  

1) ใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลางของการเรียนรูอ้ย่างแทจ้รงิ (Student-Centered learning)  
2) จดัผูเ้รียนเป็นกลุม่ย่อย ๆ ใหม้ีจ  านวนกลุม่ประมาณ 5-8 คน 
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3) ผู้สอนท าหน้าที่ เป็นผู้อ  านวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า 
(Guide) สอดคลอ้งกบั  

กมลฉัตร กล่อมอ่ิม (2560) ที่กล่าวว่าบทบาทของครูผูส้อนจะแตกต่างไปจากการเรียน
การสอนแบบเดิม คือ ไม่ใช่ผูเ้ชี่ยวชาญที่ท าหนา้ที่ในการใหค้วามรู ้ถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้รียนเพียง
อย่างเดียว แต่ตอ้งเป็นผูจ้ัดประสบการณใ์หก้ับผูเ้รียน เสริมสรา้งสติปัญญาในระดับสงู และยงัมี
บทบาทในการอ านวยความสะดวกในการเรียน สรา้งบทเรียนที่เป็นสถานการณปั์ญหาที่จะกระตุน้
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูใ้นเนือ้หาที่เป็นแนวคิดส าคญัของปัญหานัน้ ตลอดจนประเมินผลการเรียน 

4) ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้หรือเป็นสิ่งเรา้เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู ้
5) ลกัษณะของปัญหาที่น ามาใช ้ตอ้งมีลกัษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีวิธีการแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ย่างหลากหลาย อาจมีค าตอบไดห้ลายค าตอบ 
6) ผูเ้รียนเป็นผูแ้ก้ปัญหาโดยการแสวงหาขอ้มูลใหม่ๆ ดว้ยตัวเอง (Self-Directed 

learning) สอดคล้องกับ กมลฉัตร กล่อมอ่ิม (2560) ที่กล่าวถึงบทบาทของผู้เรียน จะประสบ
ความส าเรจ็ไดต้อ้งประกอบดว้ยลกัษณะ 5 C ดงันี ้

6.1) ความรูค้วามสามารถ (Competence) ความรูค้วามสามารถเดิมที่เหมาะสม
กับปัญหาที่เรียน เป็นสิ่งที่อาจารยต์อ้งตระหนักเพราะผูส้อนเตรียมปัญหาที่ยุ่งยากซับซอ้น ไม่
สัมพันธ์กับความรูเ้ดิมของผูเ้รียนแลว้จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความล าบากและเสียเวลามากในการ
ก าหนดทิศทางการแสวงหาความรูเ้พื่อน ามาแกปั้ญหานัน้ 

6.2) ความสามารถในการติดต่อกับผู้อ่ืน (Communication) ความสามารถใน
การติดต่อสื่อสารความหมายกบัผูอ่ื้น เนื่องจากการจดัการเรียนรูเ้ป็นกลุม่ย่อย การติดต่อสื่อสารจะ
ช่วยใหก้ารเรียนรูใ้นกลุม่มีประสิทธิภาพ 

6.3) ความตระหนักในความส าคัญ (Concern) ผู้ เ รี ยนควรตระหนักถึง
ความส าคญัในความรบัผิดชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมายและด าเนินใหบ้รรลเุปา้หมาย 

6.4) ความกลา้ในการตัดสินใจ (Courage) การจัดการเรียนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็น
ฐาน เป็นการรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลูและการตดัสินใจในขอ้มลูนัน้ ดงันัน้ผูเ้รียนจะตอ้ง
มีความกลา้ในการตดัสินใจ เช่น การตดัสินใจตัง้สมมติฐานเพื่อน ามาแกปั้ญหา 

6.5) ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์(Creative) ลักษณะนีม้ีความส าคัญยิ่งที่จะตอ้ง
สรา้งใหเ้กิดขึน้และตอ้งใชเ้วลานานในการพฒันาอย่างไรก็ดีการจดัการเรียนรูแ้บบนีจ้ะช่วยพฒันา
ใหเ้กิดไดต่้อเมื่อผูเ้รียนมีประสบการณเ์พิ่มขึน้  
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7. การประเมินผล ใชก้ารประเมินผลจากสถานการณจ์ริง (Authentic assessment) 
ดูจากความสามารถในการปฏิบติัของผูเ้รียนในขณะท ากิจกรรมการเรียนรู ้(Learning process) 
และพิจารณาจากผลงานที่เกิดขึน้จากการเรียนรู ้(Learning product) 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน  

การจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก 
ประกอบดว้ย 

ขัน้ที่ 1 การก าหนดปัญหา 
ขัน้ที่ 2 ท าความเขา้ใจปัญหา 
ขัน้ที่ 3 ด าเนินการศกึษาคน้ควา้ 
ขัน้ที่ 4 สงัเคราะหค์วามรู ้
ขัน้ที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
ขัน้ที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน  
 

แนวทางการวัดและประเมินการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (กมลฉัตร กล่อมอิ่ม.  
2560) 

1) การประเมินจากสภาพจริง (Authentic assessment) หมายถึง การประเมิน
ความสามารถที่แทจ้ริงของผูเ้รียนจากการแสดงออก การกระท าหรือผลงานเพื่อสรา้งองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง ในขณะที่ผูเ้รียนแสดงออกในการปฏิบติักิจกรรมหรือสรา้งชิน้งาน ซึ่งสามารถสะทอ้นให้
เห็นถึงกระบวนการคิดระดับสูง กระบวนการท างานและความสามารถในการแกปั้ญหาหรือการ
แสวงหาความรู ้การประเมินจากสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลายๆ ดา้น 
โดยใชว้ิธีประเมินหลากหลายวิธีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งกับชีวิตจริงและตอ้งประเมิน
อย่างต่อเนื่องเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่มากพอที่จะสะทอ้นถึงการพัฒนาและความสามารถที่แทจ้ริงของ
ผูเ้รียนได ้ 

2)  การวัดและประ เมินผลด้านความสามารถ (Performance assessment) 
ความสามารถของผู้เรียนประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการท างานต่าง  ๆ จาก
สถานการณท์ี่ก าหนดให ้ซึ่งเป็นของจริงหรือใกลเ้คียงกับสภาพจริง และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
แกปั้ญหาจากสถานการณจ์รงิหรือปฏิบติัจรงิ โดยประเมินจากกระบวนการท างาน กระบวนการคิด
โดยเฉพาะความคิดขัน้สงูและผลงานที่ได ้
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ลักษณะส าคัญของการประเมินความสามารถ คือ ก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน 
วิธีการท างาน ผลส าเร็จของงาน มีค าสั่งควบคมุสถานการณใ์นการปฏิบติังาน และมี เกณฑก์ารให้
คะแนนที่ชดัเจน การประเมินความสามารถที่แสดงออกของผูเ้รียนท าไดห้ลายแนวทางต่าง  ๆ กนั 
ขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้ม สถานการณ ์และความสนใจของผูเ้รียน ประโยชนข์องการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (ไพศาล สวุรรณนอ้ย.  2558) 

1) ไดร้บัความรูท้ี่สอดคลอ้งกบับรบิทจรงิและสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดดี้ 
2) พฒันาทกัษะการคิดเชิงวิพากษ ์การคิดวิเคราะห ์การคิดอย่างเป็นเหตเุป็นผล การ

คิดสงัเคราะห ์การคิดสรา้งสรรค ์และน าไปสูก่ารคิดแกปั้ญหา ที่มีประสิทธิผล 
3) ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตัวเองอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การเรียนรูต้ลอดชีวิ ต 

(Life-long learning) ซึ่งเป็นคณุลกัษณะที่ส  าคญัของบคุคลในศตรวรรษที่ 21  
4)  ผูเ้รียนสามารถท างานและสื่อสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เป็นการสรา้งแรงจงูใจในการเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียน 
6) ความคงอยู่ (Retention) ของความรูจ้ะนานขึน้ 
 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มีความนิยมแพร่หลายของผูส้อน ครู อาจารย ์ในการน าวิธีการเรียนการสอน การเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และไดข้อ้คน้พบท่ีสนบัสนนุวิธีการเรียนการ
สอนวิธีนี ้ และ PBL ยังน ามาใช้ในการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ที่ผู ้วิจัยได้ท าการทดลองและประสบ
ความส าเรจ็ เช่นเดียวกบั ดงังานวิจยัต่าง ๆเหลา่นี ้

วิจิตรา กุสุมภแ์ละอรุณี เฮงยศมาก (2562) ศึกษาเรื่อง ผลการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานต่อความคงทนในการเรียนรูข้องนกัศึกษาพยาบาล ผลการวิจยัพบว่า ทั้งกลุม่ทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีความรู้หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 และ
เปรียบเทียบความรูร้ายคู่ของทัง้ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่ามีความรูแ้ละความคงทนในการ
เรียนรูส้งูกว่าก่อนการเรียนรู ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 แต่พบว่ามีความรูห้ลงัเรียนสงู
กว่าความคงทนในการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความรู ้และ
ความคงทนในการเรียนรูร้ะหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองมีความรูแ้ละ
ความคงทนในการเรียนรูม้ากกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดับ .001 และพบว่า
กลุม่ทดลองมีความพงึพอใจโดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ  
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จากงานวิจยัดงักลา่วขา้งตน้ ซึ่งส่วนใหญ่การเรียนรูโ้ดยการใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) ถือ
เป็นวิธีการเรียนการสอนที่นิยมใชก้ันอย่างกวา้งขวางใบปัจจุบนั ในหลากหลายวิชา ถึงแมว้า้การ
วิจยัจะมุ่งเนน้การเรียนการสอนในระดับมธัยมเป็นส่วนมากก็ตาม แต่ผลสมัฤทธิ์ของการเรียนใน
ระดบัอดุมศกึษาก็พบไดเ้ช่นกนั และสรุปไดว้่า การเรียนรูแ้บบ PBL สามารถท าใหเ้กิดทกัษะในการ
เรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูว้ิจยัจึงสนใจน าวิธีการแบบ PBL มาใชใ้นโปรแกรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์พยาบาล เพราะเชื่อว่า จะท าให้อาจารย์พยาบาล
สามารถเกิดทกัษะในการท าวิจยัไดอ้ย่างมีคณุภาพดว้ย เช่นกนั 

สรุปในภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 นี ้ผูว้ิจยั ไดท้ าการคน้ควา้ทบทวน
จาก งานวิจัย เอกสาร ต าราต่าง ๆ ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม
สง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล เพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาพยาบาล โดยความรูแ้ละแนวคิดต่าง ๆ จะเพิ่มความมั่นใจในผลสมัฤทธิ์ท่ีผูวิ้จยั
ตั้งจุดมุ่งหมายของการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยไว้แล้วในบทที่ 1 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
โปรแกรมที่ผูว้ิจยัสรา้งและออกแบบ พฒันาโปรแกรมมาใชใ้นการวิจัยนีจ้ะเป็นประโยชนไ์ม่มากก็
นอ้ย 

 
 
 
 
 

 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยั เรื่อง “การพฒันาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล 
เพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล” ไดด้  าเนินการวิจยัดว้ย
รูปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) โดยมีจดุมุ่งหมายหลกั คือ เพื่อ
ออกแบบและสรา้ง รวมทัง้ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการพยาบาล ผูว้ิจยัจึงได้
ท าการออกแบบการวิจยัโดยแบ่งการศกึษาออกเป็น 2 ระยะ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้ 
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การวิจัยระยะที่ 1 การออกแบบและสร้างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท า

วิ จั ยของอาจารย์พยาบาล เ พ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึ กษาของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล  

ขัน้ตอนที่ 1 การคน้หาแนวทางสู่ความส าเร็จ รวมทัง้ปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัย
ของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับคุณภาพสถาบนัการศึกษาพยาบาล ดว้ยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) 

ขัน้ตอนที่ 2 การศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัคณุภาพสถาบนัการศึกษาพยาบาล ดว้ยการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น (Need assessment) 

ขัน้ตอนที่ 3 การออกแบบและสรา้งโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล โดย
บูรณาการร่วมกันกับแนวคิดการจัดการความรู ้(Knowledge Management) ของ ศ.นพ.วิจารณ ์
พานิช, แนวคิดการเรียนรูแ้บบเกลียวความรู ้(SECI model/ knowledge spiral) ของ Nonaka & 
Takeuchi และแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จากนั้นจึงน าโปรแกรมไปให้
ผูท้รงคณุวฒุิแลว้ประเมินแลว้ ปรบัปรุงแกไ้ขก่อนน าไปประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมในกลุ่ม
อาจารยพ์ยาบาลต่อไป  

 
การวิจัยระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการ

ท าวิ จัยของอาจารย์พยาบาลเ พ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล  

น าโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล ไปประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมฯ 
โดยท าการทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่างที่เป็นอาจารยพ์ยาบาลจ านวน 5 คน และ 14 คน ตามล าดบั 

 
การวิจัยระยะที ่1: การออกแบบและสร้างร่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย
ของอาจารยพ์ยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล 

การวิจยัระยะที่ 1 การออกแบบและสรา้งรา่งโปรแกรม มีขัน้ตอนย่อย ไดแ้ก่ 1) การคน้หา
แนวทางสู่ความส าเร็จ รวมทัง้ปัญหาอุปสรรคในการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล ดว้ยการวิจัยเชิงคุณภาพ 2) การศึกษา
ความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์พยาบาลเพื่อยกระดับ
คุณภาพสถาบนัการศึกษาพยาบาล ดว้ยการประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Need assessment) 
และ 3) การออกแบบและสรา้งโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล
เพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล ซึ่งมีรายละเอียดดงันี  ้

ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาแนวทางสู่ความส าเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการท า
วิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพ่ือยกระดับคุณภาพสถาบันการศึกษาพยาบาล ด้วยการวิจัย
เชิงคุณภาพเพ่ือเป็นรายละเอียดทีส่ าคัญในการสร้างและออกแบบโปรแกรม ดังนี ้

ผู้ให้ข้อมูลหลัก เนื่องจากเป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพตามแนวทางกรณีศึกษา 
(Case study) ซึ่งตอ้งอาศยัผูใ้หข้อ้มลูที่เต็มอ่ิมดว้ยประสบการณ ์และมีขอบเขตของประสบการณ์
ชดัเจนในตวัเอง ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดเกณฑก์ารคัดเลือกผูใ้หข้อ้มลู ดว้ยวิธีการคดัเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จากกลุ่มอาจารยพ์ยาบาลผูม้ีประสบการณด์า้นการวิจยัสงู  จาก
คณะพยาบาลศาสตร ์7 สถาบนั โดยเป็นสถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรฐั (National university) 
จ านวน 5 สถาบันและเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลของเอกชน จ านวน 2 สถาบัน 
ขอ้มูลอ่ิมตัวที่จ  านวน 9 คน โดยผูใ้หข้้อมูลหลักมีคุณลักษณะส าคัญตามเกณฑ์คัดเข้าที่ผู ้วิจัย
ก าหนด เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูที่ตอบความมุ่งหมายของการวิจยั ดงันี ้ 

เกณฑค์ดัเขา้ (Inclusion criteria) 
1) สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยและให้ข้อมูลตามที่ผู ้วิจัยถามตามแบบ

สมัภาษณ ์
2) มีประสบการณเ์ป็นอาจารยพ์ยาบาลที่ปฏิบติังานแบบเต็มเวลา อย่างนอ้ย 

15 ปีขึน้ไป  
3) มีต าแหน่งทางวิชาการ 
4) มีผลงานวิจยัและตีพิมพเ์ผยแพรไ่ดอ้ย่างต่อเนื่อง ไม่นอ้ยกว่า 10 เรื่อง 
5) งานวิจยัที่ไดเ้ผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติตามเกณฑข์อง สกอ. ที่มี

กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) หรือตีพิมพใ์นวารสารหรือสิ่งพิมพท์างวิชาการ
ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจยัหรือ
น าเสนอผูว้่าจา้งในการท าวิจัยนัน้ ๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผูว้่าจา้งวิจัยไดต้รวจรบั
งานเรียบรอ้ยแลว้และผลงานวิจัยดังกล่าวตอ้งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบัปริญญาของ
อาจารย)์ 

6) ไดร้บัทนุสนบัสนนุการวิจยัจากแหลง่ทนุจากทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  
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เกณฑค์ดัออก (Exclusion criteria) 
1) ไม่สามารถใหเ้วลาในการสมัภาษณต์ามที่ผูว้ิจยัก าหนดระยะเวลาไว ้
2) มีแนวโน้มการย้ายออกหรือลาออกไปอยู่ที่ อ่ืนจนผูว้ิจัยไม่สามารถเก็บ

ขอ้มลูได ้
3) ขณะอยู่ในระหว่างการเก็บขอ้มลูไม่สามารถใหข้อ้มลูได ้เช่น ป่วยหนกัจน

ไม่สามารถใหข้อ้มลูได ้ไม่สามารถรบัรูห้รือไม่สามารถสนทนาตอบโตไ้ด ้
4) ไม่สมคัรใจเขา้รว่มโปรแกรมตลอดกระบวนการของโปรแกรม 

 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ดังนั้น เครื่องมือที่ใชใ้น
การสมัภาษณ ์คือ 1) แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (Semi-structure interview) 2) สมารท์โฟนเพื่อ
บนัทกึเสียงสมัภาษณ ์และถ่ายภาพ และ 3) สมดุจดบนัทกึ  

แบบสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview)   
ที่ใช้ในขั้นตอนนี ้เป็นการด าเนินการด้วยวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นการเปิด

ประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างมีคุณภาพ นั่นคือ ท าวิจัยอย่างไรใหส้  าเร็จ ทันเวลา ในขณะที่
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารยพ์ยาบาลแบบเต็มเวลา และมีประโยชนด์า้นการศึกษาพยาบาล เป็น
ประโยชนต่์อสงัคมและใชป้ระโยชนใ์นวงการสาธารณสขุ ที่ส  าคญัท าใหส้ถาบนัการศกึษาพยาบาล 
ไดย้กระดบัการประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษา และการประเมินเพื่อรบัรองสถาบนัจากสภา
การพยาบาล ในส่วนขององคป์ระกอบดา้นการวิจัย ใหไ้ดค้ะแนนอยู่ในเกณฑม์าตรฐานระดับดี 
หรือดีมาก และสดุทา้ยเป็นการสรา้งโอกาสใหอ้าจารยพ์ยาบาลมีผลงานทางวิชาการ เป็นตน้ แต่
อย่างไรก็ตามในกระบวนการดงักลา่วตอ้งอาศยัการจดัการที่ดี สรา้งความสมดลุใหก้บัชีวิต และไม่
ส่งผลกระทบต่อบทบาทต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้ได้แนวทางการจัดการและด าเนินการเก่ียวกับ
พฤติกรรมการท าวิจัยอย่างมีคณุภาพของอาจารยพ์ยาบาล ผูว้ิจยัจึงสรา้งแนวค าถามในลกัษณะ
ปลายเปิด แนวค าถามดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางกวา้งๆ เพื่อชีแ้นะเสน้ทางการตัง้ค าถามให้กับ
ผูว้ิจยัในการเก็บขอ้มลูเท่านัน้ ขอ้ค าถามดงักล่าวสามารถปรบัเปลี่ยน และเพิ่มเติมไดใ้นขณะเก็บ
ขอ้มลู 

แนวค าถาม 
เนื่องจากแนวค าถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ไดส้รา้งขึน้ตามความมุ่งหมายของการวิจยั 

คือ เพื่อน าขอ้มูลไปออกแบบและสรา้งร่างโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์
พยาบาล เพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล ดงันัน้ ผูว้ิจยั
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จึงสรา้งแนวค าถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ใ้หข้อ้มลูไดเ้ปิดเผยประสบการณแ์ละความคิด
ต่อความส าเร็จในการท าวิจยัในขณะที่เป็นอาจารยพ์ยาบาล อย่างไรก็ตามการสรา้งแนวค าถามนี ้
ผูว้ิจยัไดม้ีขัน้ตอนการสรา้งและตรวจสอบแนวค าถาม ดงันี ้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบในการสรา้ง
แนวค าถามใหค้รอบคลุมตามประเด็นส าคัญในการวิจัยและขอบเขตของการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่
ตอ้งการศกึษาและเพื่อใหบ้รรลจุดุมุ่งหมายตามที่ตัง้ไว ้

2. ผูว้ิจยัสรา้งแนวค าถามหลกั และแนวค าถามรองเพื่อใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลึก
กับผูใ้หข้อ้มูลแต่ละราย มีการเรียงล าดับค าถาม เนือ้หาของค าถามสามารถปรบัไดต้ามลกัษณะ
ของผูใ้หข้อ้มลู โดยอาศยัหลกัการตัง้แนวค าถามที่มีความเขา้ใจง่าย และเป็นค าถามที่เปิดโอกาส
ใหผู้ใ้หข้อ้มลูแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

3. ผูว้ิจัยปรึกษากับอาจารยท์ี่ปรึกษาและเชิญผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็น
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวัดและประเมินผลการศึกษา 1 ท่านและอาจารยพ์ยาบาลผูม้ีประสบการณ์
ดา้นการวิจยัสงู 2 ท่าน ในการใหค้วามเห็นถึงขอ้ค าถามในความสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของ
การวิจยั เพื่อเป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ว่าครอบคลมุประเด็น
ส าคญัในการวิจยั จากนัน้น ามาปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ 

4. ผูว้ิจยัทดลองใชแ้บบสมัภาษณด์งักล่าวเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 
ความสอดคลอ้งกบัประเด็นส าคญัของการวิจยั ล าดบัเนือ้หาสาระ ตลอดจนความสะดวกในการใช้
แบบสมัภาษณ ์ดว้ยการน าแบบสมัภาษณไ์ปทดลองถามกับอาจารยพ์ยาบาลท่านอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้
เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั เพื่อเป็นการฝึกตัวผูว้ิจัยในการสรา้งค าถามย่อย และแกไ้ขค าถามเพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจต่อผูใ้หข้อ้มลูมากท่ีสดุ  

5. ผูว้ิจัยน าแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวไปปรบัปรุงแกไ้ขและจัดท าแบบฟอรม์แนว
ค าถามเพื่อใชใ้นการลงเก็บขอ้มลูในภาคสนาม 

จากขัน้ตอนการสรา้งแนวค าถามดังที่กล่าวไป สามารถสรุปแนวค าถามเบือ้งต้นที่
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ซึ่งประกอบดว้ยค าถามหลกั และค าถามรอง ดงัตาราง 6 

 
ตาราง 6 แนวค าถามที่ใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ค าถามหลกั ค าถามรอง 
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เพื่อคน้หา
ปัจจยัแหง่
ความส าเรจ็ใน
การท าวิจยัที่มี
คณุภาพของ
อาจารย์
พยาบาล 

ทราบความ
คิดเห็นต่อ
คณุค่าของการ
ท างานวิจยัใน
ขณะที่เป็น
อาจารย์
พยาบาล 

ท่านคิดอยา่งไร
เก่ียวกบัการ
ท างานวิจยัใน
ขณะที่เป็น
อาจารยพ์ยาบาล 
 
 

1) ท่านมีความเห็นอยา่งไรในเรื่องที่ท่านเป็น
อาจารยแ์ละท่านตอ้งท าวิจยัควบคู่กบัหนา้ที่
ดงักล่าว 
2) ในฐานะท่ีทา่นเป็นอาจารยพ์ยาบาลท่านเห็น
ประโยชนอ์ย่างไรในการท าวจิยั 
3) ท าไมทา่นจงึผลิตผลงานวจิยัไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
 
 

ทราบ
กระบวนการใน
การท าวิจยัของ
อาจารย์
พยาบาล 
 
 
 

ท่านมี
กระบวนการใน
การท าวิจยั
อย่างไร 
 
 
 
 

1) กรุณาเล่าถึงขัน้ตอนและวิธีการท าวิจยัของทา่น 
2) ท่านมีวิธีการบรหิารจดัการตัง้แต่ก่อนท าวิจยั 
ระหว่างการท าวจิยั และหลงัการท าวิจยั อย่างไร
บา้ง 
3) ท่านมีเทคนคิอย่างไรในการเขยีนขอทนุ
สนบัสนนุการวิจยัทัง้จากภายในและภายนอก
องคก์รไดอ้ยา่งประสบความส าเรจ็ 
4) ท่านมีเทคนคิอย่างไรในการเขยีนตีพิมพแ์ละ
เผยแพรผ่ลงานวจิยัในวารสารตา่ง ๆ 

ทราบปัจจยัแห่ง
ความส าเรจ็ใน
การด าเนินการ
ท าวิจยัของ
อาจารย์
พยาบาล 

ปัจจยัใดที่ชว่ย
ส่งเสรมิใหท้า่น
ประสบ
ความส าเรจ็ใน
การท าวิจยั 

1) ท่านเห็นวา่การประสบความส าเรจ็ในการท าวิจยั
ในขณะท่ีเป็นอาจารยพ์ยาบาลตอ้งอาศยัการ
สนบัสนนุจากแหล่งใดบา้ง และท าอย่างไร 
2) ท่านมีเทคนคิหรือวิธีการจดัการกบัตนเอง
อย่างไรเพื่อท าใหท้า่นสามารถท างานวจิยัไดส้ าเรจ็
และมีคณุภาพ 
3) ท่านมีวิธีการจดัการกบัสภาพแวดลอ้มอยา่งไร
เพื่อสนบัสนนุใหท้่านท างานวิจยัไดส้ าเรจ็และมี
คณุภาพ 

 
ตาราง 6 (ต่อ) 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ค าถามหลกั ค าถามรอง 

 ทราบปัญหา
และอปุสรรค 
ตลอดจน

อปุสรรคในการ
ท าวิจยัส าหรบั

1) กรุณาเล่าถึงอปุสรรคในการท าวิจยัในขณะที่เป็น
อาจารยพ์ยาบาล รวมถึงในการขอรบัทนุ และการ
ตีพิมพ ์
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เทคนิคส าคญั
ในการจดัการ
ดงักล่าว 

อาจารยพ์ยาบาล
เป็นอย่างไร  

2) ปัจจยัใดที่เป็นส่ิงที่ท  าใหท้า่นท างานวิจยัไดล่้าชา้
หรืออาจจะท าไดไ้ม่มคีณุภาพ 
3) ท่านใชว้ิธีการหรือเทคนิคใดในการขจดัอปุสรรค
เหล่านัน้ 

เพราะเหตใุด
อาจารยพ์ยาบาล
ส่วนหนึ่งจงึไม่
สามารถพฒันา
งานวจิยัของ
ตนเองไดส้ าเรจ็ 

1) ท่านคิดวา่เพราะเหตใุดอาจารยพ์ยาบาล
บางส่วนไม่สามารถท างานวิจยัไดส้ าเรจ็ 
2) ควรมีการจดักิจกรรม หรือรูปแบบการจดัการ
ความรูด้า้นการวิจยัใหก้บัอาจารยพ์ยาบาลใน
สถาบนัการศกึษาพยาบาลอยา่งไรจึงจะชว่ย
พฒันาการท าวิจยัใหม้จี  านวนมากขึน้ได ้และมี
คณุภาพขึน้ได ้

 
นอกจากนี ้ยงัมีเครื่องมืออ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เครื่องบนัทึกเสียง สมดุบนัทึก กลอ้งถ่ายภาพ และ

แฟ้มเก็บขอ้มลูการวิจยัส าหรบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึ  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในขัน้ตอนที่ 1 ผูว้ิจยัใชก้ระบวนการสมัภาษณเ์ชิงลึก เป็นหลกั ใชแ้บบสมัภาษณก์ึ่ง
โครงสรา้ง โดยคดัเลือกผูใ้หข้อ้มลูตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้จากนัน้จึงด าเนินการติดต่อเพื่อขอความ
อนุเคราะหใ์นการใหข้อ้มูลในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยท าการนัดหมายตามเวลาที่สะดวกของแต่ละ
ท่าน ซึ่งกระบวนการสมัภาษณเ์ชิงลกึนีม้ีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละค าถามการวิจยัระยะ
ที่ 1 เนื่องจากกระบวนการถ่ายทอดเรื่องราวต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้เป็นเจ้าของ
ประสบการณ ์นั่นคือ อาจารยพ์ยาบาลที่มีประสบการณก์ารท าวิจยัสงู และเปิดโอกาสใหข้อ้มลูได้
ถูกถ่ายทอดอย่างเป็นอิสระ ดงันัน้ การวิจยันีจ้ึงมุ่งเนน้การใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลกึ ซึ่งแตกต่างจาก
การสมัภาษณท์ั่วไป นั่นคือ เป็นการสมัภาษณอ์ย่างมีจดุมุ่งหมาย และเมื่อเกิดประเด็นที่ส  าคญัขึน้
ในการสมัภาษณ ์จึงน าไปสู่การตัง้สมมติฐานเบือ้งตน้ (Working hypothesis) และคน้หาค าตอบ
ในเชิงลกึดว้ยการตัง้ค าถามที่ตะลอ่มกล่อมเกลาใหอ้ธิบายต่อปรากฏการณน์ัน้ไดล้กึซึง้มากขึน้ จน
สามารถคลี่คลายความซบัซอ้นออกมาจนสามารถน าไปสู่การอภิปรายและสรา้งโปรแกรมในขั้น
ต่อไปได ้อย่างไรก็ตามขัน้ตอนในการเก็บขอ้มลู สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดด้งันี ้

1) สืบคน้ขอ้มูลและติดต่อสอบถามอาจารยพ์ยาบาลทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกหน่วยงานเก่ียวกับรายชื่อของอาจารยพ์ยาบาลที่ไดร้บัการยอมรบัในดา้นการท าวิจัยที่มี



  87 

ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณใ์นการท าวิจัย (ตามเกณฑค์ัดเขา้) จากนัน้จึงน ามาจัดอันดับ
เพื่อคดัเลือกอาจารยพ์ยาบาลที่ไดร้บัการแนะน ามากที่สดุ เพื่อติดต่อไปยงัอาจารยท์่านดงักลา่ว 

2) ติดต่อผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการศึกษาครัง้นี ้โดยชีแ้จงวตัถุประสงค ์กระบวนการ
เก็บขอ้มลูและเผยแพร่ขอ้มลู รวมถึงการพิทกัษ์สิทธิ์ของผูใ้หข้อ้มลูหลกัไดท้ราบ และแจง้การไดร้บั
หนังสือรบัรองจริยธรรมการวิจัยของขอ้เสนอการวิจัย (IRB) จากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบั
พิจารณาโครงการวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ SWUEC-G-220/2562E เมื่อวนัที่ 13 
กมุภาพนัธ ์2563 เพื่อขอความสมคัรใจในการใหข้อ้มลู 

3) ท าหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาของผู้ใหข้้อมูลหลัก และถึงผู้ให้ข้อมูลหลัก ขอ
อนุญาตให้เป็นผู้ให้ข้อมูล แจ้งก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ เนื่องจากการนัด
สมัภาษณอ์าจอยู่ในช่วงเวลาของการปฏิบติังาน 

4) นดัหมายผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาครัง้นี ้ทัง้นีผู้ว้ิจยัและผูใ้หข้อ้มลูหลักจะ
ตกลงเรื่องเวลาและสถานที่ตามความเหมาะสมและความสะดวก โดยมุ่งเนน้ที่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัเป็น
ส าคัญแต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยจะพิจารณาความเหมาะสมในด้านเวลาของเก็บข้อมูลและ
สถานการณ์เพื่อลดผลกระทบในการด าเนินชีวิตของผู้ให้ข้อมูลหลักมากที่สุด โดยค านึงเวลา 
สถานที่ที่เหมาะสม ไม่เรง่รีบเพื่อใหผู้ใ้หข้อ้มลูรูส้กึผ่อนคลาย ไม่กดดนัจากเวลา และมีความพรอ้ม
ในการใหส้มัภาษณม์ากที่สดุ 

5) ในการสัมภาษณ์เชิงลึกทุกครั้งผู้วิจัยได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ อธิบาย
กระบวนการเก็บขอ้มลู และขออนุญาตบนัทึกเสียงแก่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัทุกครัง้ ซึ่งการสมัภาษณ์ใน
แต่ละครัง้ใชเ้วลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง และสมัภาษณค์นละ 2-3 ครัง้ ทัง้นีร้ะยะเวลาและจ านวน
ครัง้สามารถปรบัเปลี่ยนไดข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมในแต่ละครัง้ 

6) ระหว่างกระบวนการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการตรวจสอบขอ้มูล ร่วมกับ
การวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ เพื่อตัง้สมมติฐานเบือ้งตน้ (Working hypothesis) เพื่อตรวจสอบว่า
ความอ่ิมตวัของขอ้มลู หรือจนสามารถคลี่คลายความซบัซอ้นของประสบการณใ์นการท างานวิจยั
ของผูว้ิจยัไดอ้ย่างครอบคลมุ ลึกซึง้แลว้ จึงหยุดเก็บขอ้มลู รวมถึงมีการน าขอ้มลูมาตรวจสอบสาม
เส้า (Triangulation) กับแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เช่น เอกสารที่เก่ียวข้อง เพื่อน
รว่มงาน ผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

7) วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยกระบวนการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content analysis) โดย
การถอดเทปในลกัษณะการถามและตอบ จากนัน้จึงใชว้ิธีการลงรหสั (Coding) จดัแยกหมวดหมู่
ขอ้มลูออกเป็นกลุม่ใหเ้ป็นระบบ เพื่อสรา้งโครงสรา้งหรือรูปแบบการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 
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8) เขียนรายงานน าเสนอผลการวิเคราะหใ์นขัน้ตอนที่ 1 เป็นรายบุคคล รวมถึงมี
การตีความ (Interpretation) เพื่อน ามาสูข่อ้คน้พบเก่ียวกบัปัจจยัและเงื่อนไขความส าเรจ็ในการท า
วิจัยของอาจารยพ์ยาบาล และยกระดับข้อมูล เช่น การเชื่อมโยงกับทฤษฎี และโปรแกรมการ
พฒันาการท าวิจยัที่ผ่านมา เพื่อน าไปสูก่ารออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนรูต่้อไป  

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ในขัน้ตอนที่ 1 ใชว้ิธีการวิเคราะหข์อ้มลูแบบวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content analysis) 
เป็นหลกั ซึ่งกระบวนการวิเคราะหข์อ้มลูนีเ้ริ่มด าเนินการควบคู่ไปพรอ้มกบัการเก็บขอ้มลูดว้ยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ดว้ยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง โดยการน าผลการสัมภาษณ์มาถอดเทปใน
ลกัษณะการถามและการตอบ จากนัน้จึงมีการวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้เพื่อลดทอนขอ้มูล ไม่ให้
ขอ้มลูที่เก็บมามีจ านวนมากเกินไป ซึ่งการวิเคราะหข์อ้มลูในเบือ้งตน้นีจ้ะหยุดต่อเมื่อขอ้มลูเริ่มมี
ความซ า้ซอ้น (Redundancy) หรือไม่มีขอ้มลูใหม่ๆ เขา้มา (Lincoln; & Guba. 1985) 

ในขัน้ตอนการวิเคราะหข์อ้มูลผูว้ิจัยไดติ้ดรหัส (Coding) ใหก้ับเนือ้ความที่ปรากฏ
ขึน้มาเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั เพื่อคน้หาแนวทางสู่ความส าเร็จในการท าวิจยัของ
อาจารยพ์ยาบาล โดยจัดไวใ้หเ้ป็นกลุ่มก้อนไวก้่อน (Categorization) โดยใชป้ระเด็น/หัวข้อการ
วิเคราะห ์(Themes) ที่ไดก้ าหนดไวม้าเป็นแนวทาง เช่น แนวทางการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 
ปัจจยัสนบัสนุน ปัจจยัอปุสรรค วิธีการจดัการหรือบริหารต่อตนเอง แนวทางการพฒันาสมรรถนะ
การท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล เพื่อยกระดบัคณุภาพสถาบนัการศึกษาพยาบาล เป็นตน้ จากนัน้
จึงเชื่อมโยงความสมัพนัธแ์ละวิเคราะหรู์ปแบบการด าเนินการวิจยัของผูใ้หข้อ้มลูหลกัแต่ละคนเพื่อ
คน้หาจุดร่วมและเงื่อนไขที่ท าใหแ้ตกต่าง แต่สามารถประสบความส าเร็จในการท าวิจัยในขณะที่
เป็นอาจารยพ์ยาบาลไดเ้ช่นเดียวกนั เพื่อน าไปสูก่ารออกแบบกิจกรรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการท า
วิจยัเพื่อยกระดบัคณุภาพสถาบนัการศึกษาพยาบาลของอาจารยพ์ยาบาลในหน่วยงานต่อไป  

ในกระบวนการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพ มกัถกูโจมตีจากคนภายนอกว่ามีความอคติ (Bias) 
สูง เนื่องจากผู้วิจัยต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูล การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลเป็นไปอย่าง
เจาะจง แตกต่างกับกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณที่เนน้ความเที่ยงตรงดว้ยการสุ่ม ไม่เนน้เขา้ไป
เก่ียวขอ้งกับผูใ้หข้อ้มลูหรือกลุ่มตวัอย่างโดยตรง อย่างไรก็ตาม  กระบวนทศันส์รา้งสรรคน์ิยมเชื่อ
บนฐานความจริงว่ามีหลากหลาย ตอ้งเขา้ไปคน้หานั่นคือการเขา้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับผูใ้หข้อ้มูล
โดยตรง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจต่อการวิเคราะหแ์ละตีความที่ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง
มากที่สดุ แต่ในกระบวนการเก็บขอ้มลูของกระบวนทศันน์ีม้ิไดล้ะเลยการตรวจสอบขอ้มลู กลบัให้



  89 

ความส าคัญอย่างมากต่อการสรา้งความน่าเชื่อถือในการไดม้าของขอ้มูล กระบวนการวิเคราะห ์
ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดม้ีกระบวนการสรา้งความน่าเชื่อถือ ดงักลา่ว ดงันี ้

1) การตรวจสอบขอ้มูลดว้ยตัวผูใ้หข้อ้มูลเอง (Member checking) ภายหลังที่
ผูว้ิจยัไดม้ีการสมัภาษณแ์ลว้ ผูว้ิจยัน าไปถอดขอ้ความค าพดูออกมาเป็นลกัษณะของการถาม และ
การตอบ มีการวิเคราะหข์อ้มูลในเบือ้งตน้แล้ว ยอ้นกลบัไปใหผู้ใ้หข้อ้มูลหลกัหรือผูท้ี่เป็นเจา้ของ
ข้อความนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและการวิเคราะห์ตีความเบือ้งต้นของผู้วิจัย 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการสื่อความหมายและความตอ้งการในการถ่ายทอดขอ้มลูมากท่ีสดุ 

2) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู (Data triangulation) เป็นกระบวนการหนึ่ง
ในการตรวจสอบขอ้มูลที่ไดม้าว่ามีความสอดคลอ้งตอ้งกันมากน้อยเพียงใด โดยการตรวจสอบ
ขอ้มลูที่ไดม้านีผู้ว้ิจัยจะจบัประเด็นส าคญัและน าไปเทียบเคียงกับขอ้มลูในแหล่งอ่ืน ๆ เช่น เทียบ
กบัเอกสารหรือการบนัทึกต่าง ๆ ที่เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ การสอบถามจากเพื่อนร่วมงานหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวจะตรวจสอบกับแหล่งใหข้อ้มูลอย่างน้อย 2 แหล่ง 
เพื่อดูความสอดคลอ้งต้องกันของข้อมูล ทั้งนีก้ารตรวจสอบกับแหล่งอ่ืนขึน้อยู่กับประเด็นและ
ความเหมาะสมกบัประเด็นเหลา่นัน้ จึงสามารถยืดหยุ่นในดา้นการตรวจสอบได ้ 

 
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย

ของอาจารยพ์ยาบาลเพ่ือยกระดับคุณภาพสถาบันการศึกษาพยาบาล ด้วยการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นเพ่ือเป็นรายละเอียดทีส่ าคัญในการสร้างและออกแบบโปรแกรม ดังนี ้

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  

คือ อาจารยพ์ยาบาล ที่ส  าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโท และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
กลุ่มตัวอย่าง  

คือ อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตรเ์กื ้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ส  าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 50 คน โดยไดแ้บบประเมิน
ความตอ้งการที่มีการตอบสมบรูณท์ัง้สิน้ 50 ฉบบั  
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การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์

พยาบาล ดว้ยการประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Need assessment) ซึ่งมีเครื่องมือที่ใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยัของ
อาจารยพ์ยาบาล ซึ่งมีรายละเอียดในการสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือดงันี ้

1) ผูว้ิจยัไดท้ าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  
2) ผู้วิจัยได้ด าเนินการสรา้งเครื่องมือตามนิยามปฏิบัติการ โดยแบบประเมิน

ความต้องการจ าเป็น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับ
ลกัษณะทั่วไป ของกลุ่มตวัอย่าง และส่วนที่ 2 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีลกัษณะเป็นมา
ตราสว่นประมาณค่า 4 ระดบัที่มีการตอบสนองรายคู่ (Dual response)  

3) ผูว้ิจัยไดน้ าแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งจากนัน้จึงตรวจสอบคุณภาพดา้นความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) โดย
ใหผู้ท้รงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา 1 
ท่านและอาจารยพ์ยาบาลผูม้ีประสบการณก์ารท าวิจัยสงู 2 ท่าน เป็นผูพ้ิจารณาความครอบคลุม
และความสอดคลอ้งตามนิยามเชิงปฏิบติัการแลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า คดัเลือกขอ้
ค าถามที่มีดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป 
(Rovinelli; & Hambleton.  1977) พบว่า มีค่า IOC ตัง้แต่ .66-1.00   

4) น าแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นที่ปรบัปรุงแลว้ไปทดสอบความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน น าแบบสอบถามที่ไดม้าท า
การหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากบั .92 และปรบัปรุงภาษาในแบบประเมินฯใหส้ัน้กระชับและเขา้ใจง่าย แลว้น าไปเก็บขอ้มูล
จรงิ 

ตัวอย่างแบบประเมินฯ แบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการ
ท าวิจัย มีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ “น้อยที่สุด” (0 คะแนน) 
“นอ้ย” (1 คะแนน) “มาก” (2 คะแนน) และ “มากที่สุด” (3 คะแนน) ที่มีการตอบสนองคู่ (Dual-
response format) ส าหรบัในการแปลความหมายของคะแนนนัน้พิจารณาจากคะแนนของผูต้อบ
แบบประเมินฯ ผูท้ี่มีคะแนนมากแสดงว่าเป็นผูท้ี่รบัรูว้่าตนเองมีสมรรถนะการท าวิจยัที่สงูกว่าผูต้อบ
แบบวดัที่ไดค้ะแนนนอ้ยกว่า ดงัแสดงตวัอย่าง ในตาราง 7 
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ตาราง 7 แบบประเมนิความตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 
 

ข้อ
ที ่

สภาพทีเ่ป็นจริง 
หัวข้อเร่ือง 

สภาพทีค่วรจะเป็น 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

1 0 1 2 3 

การก าหนดปัญหาการวิจยั 
- ชื่อเรื่อง 
- ความเป็นมาและ

ความส าคญัของ
ปัญหา 

0 1 2 3 

2 0 1 2 3 
การก าหนดวตัถปุระสงค์
การวจิยั 

0 1 2 3 

…
… 

….. …… …… ….. (อื่น ๆ ) …………………. …… ….. …… …… 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์
พยาบาล ดว้ยการประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Need assessment) มีการเก็บรวบรวมขอ้มลู ซึ่ง
มีรายละเอียดดงันี ้

1. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื ้อ
การุณย ์มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร เพื่อขอขอ้มูลอาจารยพ์ยาบาล และขอ
ความอนเุคราะหใ์ชแ้หลง่อ านวยความสะดวก และสถานที่ในการด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัสง่โครงร่าง
วิจัย และหนังสือการรบัรองจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษยจ์าก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(SWUEC-G-220/2562E) เพื่อขอเขา้กระบวนการพิจารณาจริยธรรมวิจยัในคนของคณะพยาบาล
ศาสตรเ์กือ้การุณย ์มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช และเมื่อไดร้บัอนมุติั IRB (KFN-IRB2020-5) แลว้ 
จึงด าเนินการ  

2. ผูว้ิจัยชีแ้จงวัตถุประสงคร์ายละเอียดขัน้ตอนในการท าวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
สอบถามความสมคัรใจในการเขา้รว่มการศกึษาความตอ้งการจ าเป็น    

3. ผูว้ิจัยนัดวันเวลาสถานที่และขอความร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่างในการด าเนินการ
เก็บรวบรวมขอ้มลู  
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4. ผูว้ิจยัชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารวิจยั ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย การด าเนินการวิจยั การ
ไม่เปิดเผยขอ้มูลเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ และจริยธรรมการวิจยั ก่อนที่จะด าเนินการศึกษาความตอ้งการ
จ าเป็นของอาจารยพ์ยาบาล 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ในการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์
พยาบาล ด้วยการประเมินความต้องการจ าเป็น (Need assessment) โดยได้วิเคราะห์ข้อมูล
เก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมิน ไดแ้ก่ ความถ่ีและรอ้ยละ ส่วนการวิเคราะหส์ภาพที่
เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรบัการหาค่าดัชนี
ความต้องการจ าเป็นแบบปรับปรุง (Modified priority need index หรือ PNI modified) เป็น
วิธีการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นจากระดบัของสภาพที่เป็นจริง โดยค านวณจากผลต่างระหว่าง
สภาพที่ควรจะเป็น (I) กบัสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบนั (D) ต่อค่าสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบนั (D) ซึ่ง
นงลกัษณ ์วิรชัชยัและสวุิมล ว่องวาณิช (สวุิมล ว่องวานิช.  2550: 279) ไดป้รบัปรุงจากวิธีการหา
ค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็น (Priority need index หรือ PNI) เพื่อควบคมุขนาดของความตอ้งการ
จ าเป็นใหอ้ยู่ในพิสยัที่ช่วงไม่กวา้งมากเกินไป โดยมีสตูรในการค านวณดงันี ้ 

PNI modified = (I - D)/D 

โดยที่ I (Importance) คือ ค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวงั 

D (Degree of success) คือ ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจรงิในปัจจบุนั 

จากนัน้จึงท าการจัดล าดับความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นโดยพิจารณาจากการ
เรียงค่า PNI modified จากมากไปหานอ้ย  ถา้ค่า PNI modified มีค่ามากแสดงว่ามีความตอ้งการ
จ าเป็นสงูตอ้งไดร้บัการพฒันามากกว่าค่า PNI modified ที่มีค่านอ้ยกว่า 

 
 
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและสร้างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย

ของอาจารยพ์ยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล 

ในขัน้ตอนนี ้เป็นการออกแบบและสรา้งโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล โดยมี
พืน้ฐานมาจากขอ้มลูที่ไดใ้นขัน้ตอนที่ 1-2 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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1. ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นของอาจารยพ์ยาบาล ว่ามีความตอ้งการที่จะพัฒนาสมรรถนะการ
วิจัยในประเด็นใดบา้ง และไดป้ระยุกตแ์นวคิดการจัดการความรู้ (KM) ของศาสตราจารย ์นพ.
วิจารณ์ พานิช (2551: 4-5) และการเรียนรูแ้บบเกลียวความรู ้(SECI model) ของโนนากะและ
ทาเคอุชิ (Nonaka; & Takeuchi.  1995) ร่วมกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) 
(กมลฉตัร กลอ่มอิ่ม.  2560) เพื่อสรา้งโปรแกรมสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล
เพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล 

2. ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบกิจกรรมดว้ยแนวคิดการจดัการความรู ้ที่มุ่งเนน้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Socialization) มาสู่การสกัดความรู้จากตัวคน  (Externalization) การผนวกความรู้ 
(Combination) และการผนึกความรู ้(Internalization) ซึ่งกระบวนการจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 
6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การก าหนดความรูห้ลกัที่จ  าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือ
องคก์ร 2) การเสาะหาความรูท้ี่ตอ้งการ 3) การปรบัปรุง ดัดแปลง หรือสรา้งความรูบ้างส่วนให้
เหมาะต่อการใชง้านของตน 4) การประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นกิจการงานของตน 5) การน าประสบการณ์
จากการท างาน และการประยกุตใ์ชค้วามรูม้าแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละสกดั ขมุความรู ้ออกมาบนัทึก
ไว ้และ 6) การจดบนัทึก ขุมความรูแ้ละแก่นความรู ้ส  าหรบัไวใ้ชง้านและปรบัปรุงเป็นชุดความรูท้ี่
ครบถว้น ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึน้ เหมาะต่อการใชง้านมากยิ่งขึน้ ร่วมกับแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) โดยมีหลักส าคัญ คือ การใช้
ปัญหาในการกระตุน้หรือสิ่งเรา้ใหเ้กิดการเรียนรู ้ผูว้ิจัยไดน้ ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อพัฒนาสมรรถนะ
บทบาทของผูเ้รียนใหส้ามารถแสวงหาขอ้มลูใหม่ๆ ไดด้ว้ยตนเอง (Self-directed learning) รวมถึง
เกิดบทบาทที่ส  าคญัต่อการพฒันาสมรรถนะดา้นงานวิจยั ผูว้ิจยัปรบัปรุงเป็นชุดความรูท้ี่ครบถว้น 
ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึน้ เหมาะต่อการใชง้านมากยิ่งขึน้และใชจุ้ดเด่นของกระบวนการกระตุน้
การเรียนรูเ้พื่อเพิ่มสมรรถนะการท าวิจัยดว้ยกระบวนการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน อนัน าไปสู่
การพฒันาสมรรถนะการท าวิจยัได ้ 

3. รา่งโครงสรา้งโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อ
ยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล ประกอบดว้ย ชื่อกิจกรรม 
วตัถุประสงค ์แนวคิด/ทฤษฎี วิธีด าเนินกิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรมร่างโปรแกรมส่งเสรมิ
สมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล มีจ านวน 5 ครัง้ ครัง้ละ 2-3 ชั่วโมง โดยกิจกรรมที่ 1, 2, 
3 และ 5 รวมเป็น 10 ชั่วโมง สว่นกิจกรรมที่ 4 เป็นการเขียนโครงร่างวิจยั ใชเ้วลา 1-2 สปัดาห ์เพื่อ
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สง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล เพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของ
สถาบนัการศกึษาพยาบาล  

 
กระบวนการสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท า

วิจัย มีดังนี ้
ขั้นที ่1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  

ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มาก าหนดตัวแปรเป้าหมายที่
ต้องการ คือ สมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์พยาบาล เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล ซึ่งผูว้ิจัยเลือกใชแ้นวคิดการจัดการความรู ้(KM) และ
การเรียนรูแ้บบเกลียวความรู ้(SECI model) รว่มกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) 
เป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบกิจกรรม และแนวคิดย่อย ๆ  เช่น แนวคิดแรงจูงใจ แนวคิด
การบริหารจดัการเวลา แนวคิดการฝึกอบรม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมสมรรถนะการวิจยัของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษา ดา้นการวิจยั 

ขั้นที ่2 ออกแบบและสร้างโปรแกรม  
ผู้วิจัยได้ออกแบบโปรแกรมโดยก าหนดกิจกรรมในโปรแกรมเพื่อส่งเสริม

สมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล ซึ่งสมรรถนะการท าวิจยัประกอบไปดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่  
1) ความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั 2) ทศันคติต่อการท าวิจยั และ 3) ทกัษะการท าวิจยั  โดยมีกิจกรรม
ทัง้สิน้ 5 กิจกรรม มีจ านวน 5 ครัง้ ครัง้ละ 2-3 ชั่วโมง โดยกิจกรรมที่ 1, 2, 3 และ 5 รวมเป็น 10 
ชั่วโมง สว่นกิจกรรมที่ 4 เป็นการเขียนโครงรา่งวิจยั ใชเ้วลา 1-2 สปัดาห ์ดงันี ้

กิจกรรมที ่1 สร้างคุณลักษณะการเป็นนักวิจัย (3 ชั่วโมง) 
1. แนวคิด: การสรา้งคณุลกัษณะการเป็นนกัวิจยั ไดม้าจากผลการวิจยัระยะ

ที่ 1 ซึ่งเป็นการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพ เก่ียวกบัแนวทางสู่ความส าเร็จและปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ท าวิจยัของอาจารย ์ใชแ้นวคิดการสรา้งแรงจูงใจ และแนวคิดการบริหารจดัการเวลาเพื่อสรา้งความ
สมดลุในการท างานพยาบาล  แรงจงูใจในการท าวิจยั 

2. จุดประสงค์: เพื่อสรา้งคุณลักษณะที่ส  าคัญของการเป็นนักวิจัยให้กับ
อาจารยพ์ยาบาล 

3. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
3.1 ก่อนเริ่มกิจกรรมใด ๆ ใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรม ท าแบบวดัสมรรถนะการ

ท าวิจยั (Pre-test)  ที่ประกอบดว้ย (1) แบบวดัทศันคติต่อการท าวิจยั (20 ขอ้) (2) แบบทดสอบวดั
ความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั (25 ขอ้) (ใชเ้วลา 30 นาที) 
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3.2 ท ากิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมวิจยัมีความคุน้เคยกับ
ผูว้ิจยั และผูเ้ขา้รว่มวิจยัท่านอ่ืน ๆ  (ใชเ้วลา 30 นาที) 

3.3 ผูว้ิจยักล่าวเชิญอาจารยพ์ยาบาลที่มีประสบการณก์ารท าวิจยัสูงมา
พูดคุยเพื่อสรา้งแรงบันดาลใจและท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการท าวิจัย การบริหารเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารเวลาเพื่อใหเ้กิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน (ใชเ้วลา 50 
นาที) 

 3.4 ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้ร่วมวิจัยไดว้ิเคราะหจ์ุดแข็งและจุดอ่อนในการท าวิจัย
ของตนเอง เป็นกิจกรรมที่ท าเพื่อดงึความรูท้ี่มีอยู่ในตวัอาจารยพ์ยาบาลแต่ละคน โดยการวิเคราะห์
ดงักล่าวท าใหท้ราบถึงความชื่นชอบที่ตนเองมี สิ่งที่ตนเองไดเ้ปรียบในเชิงวิชาการ พรสวรรคข์อง
ตนเอง และค้นหาความสนใจของตนเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมทั้งการวิเคราะหก์าร
บรหิารเวลา (ใชเ้วลา 40 นาที) 

3.5 ผู้วิจัยกระตุ้นให้ผู ้เข้าร่วมวิจัยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภายในกลุ่ม มีการใหก้ าลงัใจซึ่งกนัและกนั รวมทัง้ผูว้ิจยัไดส้รุปกิจกรรมในครัง้นี ้และใหผู้เ้ขา้ร่วม
วิจยัเขียนเปา้หมายในการท าวิจยั (ใชเ้วลา 30 นาท)ี 

 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมให้ความรู้ (2 ชั่วโมง) 

1. แนวคิด: ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ (KM)  
มุ่ ง เน้นการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ (Socialization) ในการสร้าง  Tacit 

knowledge จาก Tacit knowledge จากบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการท าวิจัย  ในขั้นการ
ก าหนดความรูห้ลกั และการเสาะหาความรู ้ร่วมกบับูรณาการแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน (PBL)  

2. จุดประสงค:์ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ในการท าวิจัยโดยใช้
ระบบพ่ีเลีย้ง และเพ่ือพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการท าวิจัย  

3. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
3.1 ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมโดยชีแ้จงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และได้

ก าหนดกิจกรรม จากการประเมินความต้องการจ าเป็นว่าอาจารย์พยาบาลต้องการพัฒนา
สมรรถนะการวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการเขียนโครงรา่งการวิจยั ตัง้แต่ การก าหนดชื่อเรื่อง วตัถปุระสงค ์
ระเบียบวิธีวิจยั และสถิติที่ใชว้ิเคราะหข์อ้มลู เป็นตน้ (ใชเ้วลา 10 นาที) 
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3.2 ผูว้ิจยัเริ่มกิจกรรมโดยใหแ้บ่งกลุม่ย่อย ออกเป็นกลุ่มละ 5-6 คน และ
จะมีพี่เลีย้งประจ ากลุ่ม ใหต้ัวอย่างงานวิจัย กลุ่มละ 1 เรื่อง พี่เลีย้งแต่ละกลุ่มจะเป็นผูอ้ธิบาย
สว่นประกอบที่ส  าคญัของการเขียนเคา้โครงการวิจยั (ใชเ้วลา 50 นาที) 

3.3 ให้สมาชิกภายในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับพี่ เลี ้ยงกลุ่ม 
เก่ียวกับการก าหนดปัญหาการวิจัย วิธีการเขียนบทน า การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย การ
ออกแบบการวิจยั รวมทัง้สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู (ใชเ้วลา 50 นาที)  

3.4 ผูว้ิจยัไดส้รุปกิจกรรมในครัง้นี ้และกลา่วถึงวตัถุประสงคข์องกิจกรรม
ในครัง้ถดัไป (ใชเ้วลา 10 นาท)ี 

 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (2 ชั่วโมง) 

1. แนวคิด: ใชแ้นวคิดการจัดการความรู ้ (KM) มุ่งเนน้การสกัดความรูจ้าก
ตวัคน (Externalization) ในการแปลงความรูจ้าก Tacit knowledge มาเป็น Explicit knowledge 
ในขัน้ของการปรบัปรุง ดัดแปลง หรือสรา้งความรูบ้างส่วนใหเ้หมาะกบัการใชง้าน ร่วมกับบูรณา
การแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL)  

2. จุดประสงค์: เพื่อใหเ้กิดการน าความรูท้ี่ไดร้บัมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ
น าไปสูก่ารเขียนโครงรา่งการวิจยั และเพื่อพฒันาความรู ้ทศันคติ และทกัษะในการท าวิจยั  

3. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
3.1 ผูว้ิจยัด าเนินกิจกรรมโดยชีแ้จงวตัถุประสงคข์องกิจกรรม (ใชเ้วลา 10 

นาที) 
3.2 ใหต้ัวอย่างงานวิจัย กลุ่มละ 1 เรื่อง และใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกัน

วิเคราะหง์านวิจัยดงักล่าว แลว้ใหส้มาชิกในกลุ่มเขียนแผนผังงานวิจัยลงในแผ่นกระดาษที่ผูว้ิจัย
จดัเตรียมไวใ้ห ้(ใชเ้วลา 50 นาที) 

3.3 จากนั้นให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย
รว่มกนั และใหส้มาชิกในกลุม่แต่ละคนไดเ้ลา่ถึงงานวิจยัดงักล่าวใหส้มาชิกภายในกลุม่ฟังเก่ียวกบั
กระบวนการท าวิจัย สิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท าในการวิจัย โดยใชเ้วลาคนละไม่เกิน 10 นาที (ใช้
เวลา 50 นาที) 

3.4 ผูว้ิจัยไดส้รุปกิจกรรมในครัง้นี ้และกล่าวน าไปสู่วัตถุประสงคใ์นครัง้
ถดัไป รวมทัง้มอบหมายใหแ้ต่ละกลุม่คิดโครงร่างการวิจยั (ใชเ้วลา 10 นาท)ี 

 
กิจกรรมที ่4 กิจกรรมประยุกตค์วามรู้ (1-2 สัปดาห)์ 
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1. แนวคิด: ใช้แนวคิดการจัดการความรู ้ (KM) มุ่งเน้นการผนวกความรู้ 
(combination) ในการน า Explicit knowledge มาต่อยอดเป็น Explicit knowledge ใหม่ๆ ในขัน้
การประยุกตใ์ชค้วามรูใ้หเ้หมาะกับการใชง้านของตน ร่วมกับบูรณาการแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  

2. จุดประสงค:์ เพื่อใหเ้กิดการต่อยอดความรูใ้นการเขียนโครงร่างการวิจัย 
และเพื่อพฒันาความรู ้ทศันคติ และทกัษะในการท าวิจยั  

3. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
3.1 ผูว้ิจัยมอบหมายกิจกรรมในครัง้นี ้ใหเ้ป็นการบา้นของแต่ละกลุ่มใน

การคิดและเขียนโครงรา่งการวิจยั  
3.2 มอบหมายใหพ้ี่เลีย้งคอยสนบัสนุนช่วยเหลือในการเขียนโครงรา่งการ

วิจยั 
 

กิจกรรมที ่5 กิจกรรมวิพากษค์วามรู้ (3 ชั่วโมง) 
1. แนวคิด: ใชแ้นวคิดการจดัการความรู ้(KM) มุ่งเนน้การผนึกหรือฝังความรู ้

(Internalization) ในการแปลงความรูจ้าก Explicit knowledge มาเป็น Tacit knowledge ในขั้น
การจดบนัทกึ ขมุความรูแ้ละแก่นความรู ้ส  าหรบัไวใ้ชง้านและปรบัปรุงเป็นชดุความรูท้ี่ครบถว้น ลุม่
ลกึและเชื่อมโยงมากขึน้ เหมาะต่อการใชง้านมากยิ่งขึน้ รว่มกบับรูณาการแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  

2. จุดประสงค:์ เพื่อใหไ้ด ้“คู่มือการพฒันาสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารย์
พยาบาล” โดยเป็นการพฒันาความรู ้ทศันคติ และทกัษะในการท าวิจยั  

3. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
3.1 ผูว้ิจยัด าเนินกิจกรรมโดยชีแ้จงวตัถุประสงคข์องกิจกรรม (ใชเ้วลา 10 

นาที) 
3.2 รวบรวมโครงร่างการวิจยัของแต่ละกลุ่ม และท าการสุ่มโครงร่างการ

วิจยัใหแ้ต่ละกลุ่ม แต่ละกลุม่จะไดร้บัโครงรา่งการวิจยัที่ไม่ใช่กลุ่มตวัเองเป็นคนท า กลุม่ละ 1 เรื่อง 
และใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะหว์ิพากษ์เก่ียวกับขอ้ดี ขอ้เสีย จุดแข็ง และจุดอ่อนของโครง
รา่งการวจิยัดงักลา่ว (ใชเ้วลา 90 นาที) 

3.3 จากนัน้ใหส้มาชิกแต่ละกลุม่รว่มกนัสกดัความรูท้ี่ได ้และรว่มกนัเขียน
คู่มือเก่ียวกบัโครงร่างการวิจยั กระบวนการท าการวิจยั ขอ้ดีขอ้เสียที่จะท าใหพ้ฒันาสมรรถนะการ
วิจยัของตนเองใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ (ใชเ้วลา 50 นาที) 
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3.4 ผู้วิจัยได้สรุปกิจกรรมทั้งหมด และให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมท า  (1) 
แบบทดสอบวัดความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัย (25 ขอ้) และ (2) แบบวัดทัศนคติต่อการท าวิจัย (20 
ขอ้) เพื่อเป็นการวัดสมรรถนะการวิจัยหลังการเข้าร่วมโปรแกรม (posttest) (ใชเ้วลา 30 นาที) 
(สว่นทกัษะการท าวิจยั ผูว้ิจยัตรวจประเมินใหค้ะแนนจากโครงรา่งการวิจยัที่ท าในกิจกรรมที่ 4) 

 
ตาราง 8 สรุปกิจกรรมของโปรแกรมสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 
 

ชื่อ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ แนวคดิ/ทฤษฎ ี วิธีด าเนินกิจกรรม 
การประเมินผล 

สรา้ง
คณุลกัษณะ
การเป็น
นกัวิจยั 
(ครัง้ที่ 1) 
(3 ชั่วโมง) 

1. เพื่อสรา้ง
คณุลกัษณะที่ส าคญั
ของการเป็นนกัวิจยั
ใหก้บัอาจารยพ์ยาบาล  

แรงจงูใจ การ
บรหิารจดัการ
เวลา 

-Pretest ดว้ย
แบบทดสอบวดั
ความรูเ้ก่ียวกบัการท า
วิจยั (25 ขอ้) และ
แบบวดัทศันคติต่อ
การท าวิจยั (20 ขอ้) 
- บรรยาย  
- เกม 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- ใบงานท่ี 1 
(การบรหิารจดัการ
เวลา) 

- คะแนน Pretest 
- ความสนใจในการ
เขา้รว่มใหค้วาม
คิดเห็นในการอภิปราย
กลุ่ม 
- ความถกูตอ้งจากใบ
งาน 

กิจกรรม  
ใหค้วามรู ้
(ครัง้ที่ 2) 
(2 ชั่วโมง) 

1. เพื่อใหเ้กิดการ
แลกเปล่ียนความรูใ้น
การท าวิจยัโดยใช้
ระบบพ่ีเลีย้ง  
2. เพื่อพฒันาความรู ้
ทศันคติ และทกัษะใน
การท าวิจยั 

- การจดัการ
ความรู ้
- การเรยีนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเป็น
ฐาน    
- การเรยีนรู ้
แบบเกลียว
ความรู ้     

- การอภิปรายกลุ่ม 
ย่อย (4-5 คนต่อกลุ่ม
ต่อพี่เลีย้ง 1 คน)  
- ใบงานท่ี 2 สรุป
ประเด็นความรูห้ลกัที่
ควรรูแ้ละวิธีการ
เสาะหาความรูน้ัน้ 

- ความสนใจในการ
เขา้รว่มใหค้วาม
คิดเห็นในการอภิปราย
กลุ่ม 
- ความถกูตอ้งจากใบ
งาน 

ตาราง 8 (ต่อ) 
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ชื่อ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ แนวคดิ/ทฤษฎ ี วิธีด าเนินกิจกรรม การประเมินผล 

กิจกรรม
แลกเปล่ียน
เรียนรู ้
(ครัง้ที่ 3) 

1. เพื่อใหเ้กิดการน า
ความรูท้ี่ไดร้บัมา
แลกเปล่ียนเรียนรูเ้พื่อ
น าไปสู่การเขียนโครง
รา่งการวจิยั  
2. เพื่อพฒันาความรู ้
ทศันคติ และทกัษะใน
การท าวิจยั 

- การจดัการ
ความรู ้
- การเรยีนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเป็น
ฐาน   
- การเรยีนรู ้
แบบเกลยีว
ความรู ้       

- การอภิปรายกลุ่ม  
- ใบงานท่ี 3 การ
วิเคราะห ์บทความ
ตวัอยา่ง ขอ้สรุป  

- ความสนใจในการ
เขา้รว่มใหค้วาม
คิดเห็นในการอภิปราย
กลุ่ม 
- ความถกูตอ้งจากใบ
งาน 

กิจกรรม
ประยกุต์
ความรู ้
(ครัง้ที่ 4) 
(1-2 
สปัดาห)์ 

1. เพื่อใหเ้กิดการต่อ
ยอดความรูใ้นการ
เขียนโครงรา่งการวจิยั  
2. เพื่อพฒันาความรู ้
ทศันคติ และทกัษะใน
การท าวิจยั  

- การจดัการ
ความรู ้
- การเรยีนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเป็น
ฐาน   
- การเรยีนรู ้
แบบเกลียว
ความรู ้       

- การท าโครงรา่งวจิยั
โดยการศกึษาคน้ควา้
สืบคน้ ฝึกปฏิบตัิดว้ย
ตนเองรว่มกบัการ
ปรกึษาพี่เลีย้ง  
-ใบงานท่ี 4 โครงรา่ง
วิจยั 

- ความมุง่มั่นในการ
ท าโครงรา่งวจิยัและ
ส่งโครงรา่งวิจยัตาม
ก าหนด (1-2 สปัดาห)์ 
-ตรวจประเมินโครง
รา่งวจิยัตามแบบ
ประเมิน 
ไดค้ะแนนทกัษะการ
ท าวิจยัเป็นรายบคุคล 
-ความสนใจในการขอ
ค าปรกึษาจากพี่เลีย้ง 

กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรม
วิพากษ์
ความรู ้(3 
ชั่วโมง) 

1. เพื่อใหไ้ดแ้นวปฏิบตัิ
ในการเขียนโครงรา่ง
การท าวิจยัฯ  
2. เพื่อพฒันาความรู ้
ทศันคติ และทกัษะใน
การท าวิจยั  

- การจดัการ
ความรู ้
- การเรยีนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเป็น
ฐาน     

- การอภิปรายกลุ่ม 
-วิพากษแ์นวปฏิบตัใิน
การเขยีนโครงรา่งการ
ท าวิจยัฯ  
- Posttest ดว้ย
แบบทดสอบวดั
ความรูเ้ก่ียวกบัการท า
วิจยั (25 ขอ้) และ
แบบวดัทศันคติต่อ
การท าวิจยั (20 ขอ้) 

- ความสนใจในการ
เขา้รว่มใหค้วาม
คิดเห็นในการอภิปราย
กลุ่ม 
- คะแนน Posttest 
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การประเมินสมรรถนะการท าวิจัย โดยประเมินจาก 3 ส่วน คือ คะแนนความรูเ้ก่ียวกับ
การท าวิจยั (25 ขอ้) และคะแนนทศันคติต่อการท าวิจยั (20 ขอ้) ร่วมกบัคะแนนทกัษะการท าวิจัย 
(ประเมินจากโครงรา่งวิจยั)  

 
4. น าร่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบั

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ไดพ้ัฒนาขึน้มาตรวจสอบความ
เหมาะสมของโปรแกรม ดว้ยแบบสอบถามความเหมาะสมที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ โดยใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นพยาบาล ดา้นการวดัและดา้นพฤติกรรมศาสตร ์
โดยการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม ใชม้าตรประมาณค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ “นอ้ยที่สดุ” (1 
คะแนน) ถึง “มากที่สดุ” (5 คะแนน)  

5. ปรับปรุงร่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์พยาบาลเพื่อ
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาลที่ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาขึน้ตาม
ขอ้เสนอแนะของ ผูท้รงคณุวฒุิใหม้ีความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ 

 
การวิจัยระยะที ่2 การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย
ของอาจารยพ์ยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล  

เป็นการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม มีขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) การทดลองใช้
โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพ
การศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล และ 2) การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการ
สง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของ
สถาบนัการศกึษาพยาบาล ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ขั้นตอนที่ 1 การทดลองใช้โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารย์พยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล  

ในขั้นตอนนี ้ได้ท าการทดลองใช้โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล  

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่ 1) เป็นอาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
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บทบาทผูส้อนแบบเต็มเวลา ตัง้แต่ 1-10 ปี ในสถาบนัการศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
2) มีผลงานวิจยั (ไม่รวมวิทยานิพนธ)์ นอ้ย 5 เรื่อง 3) ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 4) ไม่เคยไดร้บัทนุ
จากองคก์รภายนอก และ 5) ไม่เคยตีพิมพใ์นวารสารระดับนานาชาติ โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างใน
การทดลองใช ้จ านวน 5 คน จาก 3 สถาบนัการศึกษาโดยผูว้ิจัย ประสานงานเป็นการส่วนตัวใน
การขอความรว่มมือเขา้ร่วมโปรแกรม โดยผูเ้ขา้ร่วมโปแกรมยินยอมเขา้รว่มตามหลกัจริยธรรมวิจยั
ในคนและผูว้ิจยันดัวนั เวลา การรว่มโปรแกรม 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ประกอบดว้ย 1) โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ

การท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษา
พยาบาล และ 2) แบบวดัสมรรถนะการท าวิจยั ที่ประกอบดว้ย (1) แบบวดัทศันคติต่อการท าวิจัย 
(2) แบบทดสอบวดัความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั แล (3) แบบวดัทกัษะการท าวิจยั  โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

1. โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพ่ือ
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
กิจกรรมทัง้สิน้ 5 กิจกรรม มีจ านวน 5 คร้ัง คร้ังละ 2-3 ชั่วโมง โดยกิจกรรมที ่1, 2, 3 และ 
5 รวมเป็น 10 ชั่วโมง ส่วนกิจกรรมที ่4 เป็นการเขียนโครงร่างวิจัย ใช้เวลา 1-2 สัปดาห ์

2. แบบวัดสมรรถนะการท าวิจัย แบ่งเป็น  (1) แบบวดัทศันคติต่อการท าวิจัย 
จ านวน 20 ขอ้ (2) แบบทดสอบวัดความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัย จ านวน 25 ขอ้ และ (3) แบบวัด
ทกัษะการท าวิจยั ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 แบบวัดทัศนคติต่อการท าวิจัย  
ผูว้ิจยัไดท้ าการวดัทศันคติต่อการท าวิจยั โดยประยกุตใ์ชข้อ้ค าถามของ วนิดา พิงสระนอ้ย (2556) 
และปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ ใหเ้หมาะสมกับเนือ้หางานวิจัยในครัง้นี ้มีขอ้
ค าถาม จ านวน 20 ขอ้ โดยมีเนือ้หาเก่ียวกับความคิดเห็น ความเชื่อและความรูส้ึกทางบวกหรือ
ทางลบต่อการท าวิจัย  รวมถึงสภาพจิตใจที่มีส่วนกระตุน้ใหท้ าวิจัยไดป้ระสบผลส าเร็จ ดว้ยการ
ตระหนกัในคณุค่าของการวิจยั ลกัษณะรูปแบบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  
5 ระดบั ขอ้ค าถามมีทัง้เชิงบวกและเชิงลบ โดยการแปลผลคะแนน ทศันคติต่อการท าวิจยั คือ 

20-40   คะแนน หมายความว่า มีทศันคติต่อการท าวิจยัไม่ดี 
41-60   คะแนน หมายความว่า มีทศันคติต่อการท าวิจยัระดบัปานกลาง 
61-80  คะแนน หมายความว่า มีทศันคติต่อการท าวิจยัดี 
81-100 คะแนน หมายความว่า มีทศันคติต่อการท าวิจยัดีมาก 
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ตาราง 9 ตวัอย่างแบบวดัทศันคติต่อการท าวิจยั 
 

ข้อความ 
ระดับความคดิเหน็ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ท่านเห็นว่าการท าวิจัยเป็นภารกิจที่ส  าคัญ
ของบุคลากรภายในคณะฯ โดยเฉพาะสาย
วิชาการ 

     

2. ท่านเห็นว่าการสรา้งผลงานวิจัย เป็นส่วน
หน่ึงที่ท  าใหบ้คุลากรและองคก์รมีชื่อเสียงได ้

     

3. ท่านเห็นว่าการท าวิจัยเป็นประโยชนต์่อตัว
ท่านเอง 

     

 

2.2 แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย  
ผูว้ิจยัไดท้ าการวัดความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัย โดยสรา้งขอ้ค าถามความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัยจาก
นิยามปฏิบัติการ และศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ ต ารา เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งผูว้ิจัยได้
ปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หางานวิจยัในครัง้นี ้จ  านวน 25 ขอ้ โดยขอ้ค าถามจะครอบคลมุความรู้
ที่เก่ียวขอ้งกับการท าวิจัยทุกขัน้ตอนของการด าเนินการวิจัยตัง้แต่บทที่ 1-5 ประกอบดว้ย 1) การ
เลือกหัวข้อ/ปัญหาการท าวิจัย 2) ภูมิหลังหรือความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 3) 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 4) ขอบเขตของการวิจัย 5) กรอบแนวคิดในงานวิจัย 6) สมมติฐานใน
การวิจยั 7) การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง 8) วิธีด าเนินการวิจยั: การก าหนดประชากรและการ
เลือกลุม่ตวัอย่าง การระบตุวัแปร การสรา้งเครื่องมือวิจยั การเลือกสถิติที่ใชว้ิเคราะหข์อ้มลู และ 9) 
การอภิปราย 10) การตีพิมพใ์นวารสาร ลกัษณะรูปแบบขอ้ค าถามเป็นแบบใหเ้ลือกค าตอบขอ้ที่
ถูกตอ้งที่สุดเพียงค าตอบเดียว จาก 4 ตัวเลือก ทัง้หมด 25 ขอ้ คะแนนตัง้แต่  0-25 คะแนน แบ่ง
ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

0-6  คะแนน  หมายถึง  มีความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยัในระดบันอ้ย 
7-12 คะแนน  หมายถึง มีความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยัในระดบัปานกลาง 
13-18  คะแนน  หมายถึง      มีความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยัในระดบัดี 
19-25 คะแนน  หมายถึง  มีความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยัในระดบัดีมาก 

ตวัอย่าง แบบวดัความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั 
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หวัขอ้การวิจยัที่ดีควรมีองคป์ระกอบใดบา้ง  
ตวัแปรที่จะศกึษา , ประชากร , แนวทางการวิเคราะหข์อ้มลู 
ตวัแปรที่จะศกึษา , ประชากร , วิธีการศกึษา 
ประชากร , วิธีการศกึษา , แนวทางการวิเคราะหข์อ้มลู 
วิธีการศกึษา , กลุม่ตวัอย่าง , ขอบเขตการวิจยั   

 
2.3 แบบวัดทักษะการท าวิจัย 

ผูว้ิจัยไดท้ าการวัดทักษะในการท าวิจัย โดยไดศ้ึกษาเอกสารต่าง ๆ  เพื่อก าหนดความสามารถที่
จ  าเป็นส าหรบันกัวิจยัในการเขียนโครงร่างวิจยั เพื่อใชป้ระเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพจริง ซึ่งเป็น
การประเมินโดยพี่เลีย้งนกัวิจยั ที่ประเมินคณุภาพของโครงร่างวิจยัที่กลุ่มตวัอย่างไดเ้ขียนขึน้หลงั
เสรจ็สิน้การทดลองการใชโ้ปรแกรมสง่เสริมสมรรถนะการท าวิจยัฯแลว้ แบบวดัมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตรประเมินค่าเชิงคุณภาพ (Scoring rubrics) โดยก าหนดประเด็นในการประเมินไว ้13 หัวขอ้ 
ไดแ้ก่ (1) ปัญหาวิจยัและวตัถุประสงคว์ิจยั 9 คะแนน (2) ที่มาและความส าคญัของปัญหาวิจยั 15 
คะแนน (3) การประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 30 คะแนน (4) การสรา้งกรอบแนวคิด
การวิจัย 12 คะแนน (5) สมมติฐานการวิจัย 9 คะแนน (6) นิยามตัวแปร 18 คะแนน (7) แบบ
แผนการวิจยั 18 คะแนน (8) การก าหนดขนาดตวัอย่าง 15 คะแนน (9) วิธีการเลือกตวัอย่างถกูตอ้ง 
15 คะแนน (10) กระบวนการสรา้งเครื่องมือวิจยั 18 คะแนน (11) การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย 12 คะแนน (12) การเก็บรวบรวมข้อมูล 15 คะแนน และ (13) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะหข์อ้มูล 9 คะแนน มีเกณฑก์ารตัดสิน 3 ระดับคุณภาพ ไดแ้ก่ ระดับสูง ระดับปานกลาง 
และควรปรบัปรุง ดงันี ้

65-108  คะแนน  หมายถึง ทกัษะในการท าวิจยัอยู่ในระดบัควรปรบัปรุง 
109-152    คะแนน  หมายถึง ทกัษะในการท าวิจยัอยู่ในระดบัปานกลาง 
153-195  คะแนน  หมายถึง ทกัษะในการท าวิจยัอยู่ในระดบัสงู 
 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ส าหรบัการสรา้งและพฒันาเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั แบ่งเป็น 1) โปรแกรมส่งเสริม
สมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพ
การศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล และ 2) แบบประเมินสมรรถนะการท าวิจัย แบ่งเป็น 3 
ดา้น (1) แบบวดัทศันคติต่อการท าวิจัย จ านวน 20 ขอ้ (2) แบบทดสอบวัดความรูเ้ก่ียวกบัการท า
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วิจัย จ านวน 25 ข้อ และ (3) แบบวัดทักษะการท าวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ในสว่นของแบบประเมินสมรรถนะการท าวิจยั ดงันี ้

1. ก าหนดวตัถปุระสงคก์ารวดัสมรรถนะการท าวิจยั 
2. ศึกษาหลกัการ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับสมรรถนะการท า

วิจยั รวมถึงไดท้ าการวิเคราะหข์อบข่ายเนือ้หา นิยามเชิงปฏิบติัการ และวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม
ของแต่ละกิจกรรมในโปรแกรมสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 

3. น าแบบประเมินสมรรถนะการท าวิจัยที่สรา้งขึน้ 3 ชุดไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญเป็น
อาจารย์พยาบาลผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัยสูง จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสม 
ปรบัปรุงแกไ้ขเนือ้หา ส านวนภาษา เป็นตน้ รวมทัง้ใหต้รวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
validity) เป็นการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับวัตถุประสงค ์ (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) น าไปปรบัแก้ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ โดยค่า IOC ที่
ค  านวณได้จะมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ข้อค าถามที่มีค่า IOC สูงเข้าใกล้ 1 จะมีความเที่ยงตรงสูง 
ส าหรบัค่า IOC ที่ถือว่าผ่านเกณฑท์ี่จะพิจารณาน ามาใชไ้ดคื้อ ควรใชค่้า IOC ไม่นอ้ยกว่า .50 ขึน้
ไป (Rovinelli; & Hambleton.  1977) พบว่า  

แบบทดสอบวดัความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .66-1.00  
แบบวดัทศันคติต่อการท าวิจยั มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .66-1.00 
แบบวดัทกัษะในการท าวิจยั มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .66-1.00 

4. น าแบบประเมินสมรรถนะการท าวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา ไปทดลองใชก้บัอาจารยพ์ยาบาล จ านวน 30 คน เพื่อค านวณหาความเชื่อมั่น (reliability) ดว้ย
ค่าสมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Polit; & Hungler.  1999) พบว่า  

แบบสอบถามทศันคติต่อการท าวิจยั มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .85  
แบบวดัทกัษะในการท าวิจยั มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .80 

ส่วนแบบทดสอบวดัความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั หาค่าความเชื่อมั่นดว้ย KR 20 ไดค่้าความเชื่อมั่น 
เท่ากบั .85  

5. เมื่อได้ท าการค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเสร็จเรียบร้อย จึง
จัดพิมพแ์บบสอบถามสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับ
กลุม่ตวัอย่างต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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ในการวิจยัครัง้นี ้มีการทดลองใชก้บัอาจารยพ์ยาบาล จ านวน 5 คน โดยด าเนินการ
ตามกระบวนการในโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยฯ ที่ไดพ้ัฒนาขึน้ ทั้ง 5 กิจกรรม 
ตัง้แต่การวดัสมรรถนะการท าวิจยัก่อนและเมื่อสิน้สดุการเขา้ร่วมโปรแกรม รวมทัง้พิจารณาความ
เหมาะสมความชัดเจนเก่ียวกับภาษา เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ในขั้นของการ
ทดลองใช ้จากนัน้จึงปรบัปรุงโปรแกรม ใหม้ีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ก่อนที่จะน าไปใชก้ับกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึน้ 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

สถิติทดสอบสมมติฐาน โดยท าการเปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิผลของ
โปรแกรมฯ เพื่อประเมินสมรรถนะการท าวิจยักบัเกณฑร์อ้ยละ 60 (Tekian; & Norcini.  2015) โดย
ใชก้ารทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 1 กลุม่ (one-sample t-test)     

 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท า

วิ จั ยของอาจารย์พยาบาล เ พ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึ กษาของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล  

ในขัน้ตอนนี ้ไดท้ าการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท า
วิจัยของอาจารย์พยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล  

ตัวแปรทีศ่ึกษา ประกอบด้วย 
1. ตวัแปรอิสระ เป็นตวัแปรการจดักระท า คือ โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท า

วิจยั  
2. ตวัแปรตาม คือ สมรรถนะการท าวิจยั ประกอบดว้ย  

2.1 ความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั  
2.2 ทศันคติต่อการท าวิจยั  
2.3 ทกัษะการท าวิจยั  

 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นอาจารยพ์ยาบาลที่ปฏิบติังานแบบเต็มเวลา 
ในคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย ์มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช โดยผูว้ิจัยมีคุณลักษณะของ
เกณฑค์ดัเขา้และเกณฑค์ดัออก ดงันี ้
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เกณฑค์ัดเข้า (Inclusion criteria) 
1) ปฏิบติังานตัง้แต่ 1-10 ปี 
2) มีผลงานวิจยั (ไม่รวมวิทยานิพนธ)์ นอ้ยกว่า 5 เรื่อง  
3) ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
4) ไม่เคยไดร้บัทนุจากภายนอกองคก์ร 
5) ไม่เคยตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ 

เกณฑค์ัดออก (Exclusion criteria) 
1) ไม่เขา้กบัคณุลกัษณะของเกณฑค์ดัเขา้ในขอ้ 1-5 
2) ไม่สามารถใหเ้วลาในการในการเขา้ร่วมโปรแกรมทุกขัน้ตอนตามที่ผูว้ิจยัก าหนด

ไว ้
3) มีแนวโนม้การยา้ยออกหรือลาออกไปอยู่ที่อ่ืนจนผูว้ิจยัไม่สามารถเขา้รว่มโปแกรม

ไดไ้ด ้
4) ขณะอยู่ในระหว่างการเก็บขอ้มูล ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เช่น ป่วยหนักจนไม่

สามารถใหข้อ้มลูได ้ไม่สามารถรบัรูห้รือไม่สามารถสนทนาตอบโตไ้ด ้
5) ไม่สมคัรใจเขา้รว่มโปรแกรมจนครบทกุขัน้ตอนของโปรแกรม 
 

การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใชก้ารวิเคราะห์

อ านาจทดสอบ (Power analysis) จากค่าขนาดของอิทธิพล (Effect size) (Cohen.  1988: 470-
485) จากงานวิจยัที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั คือ ผลของโปรแกรมการพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัต่อการ
ใชผ้ลการวิจยัและความพอใจของพยาบาลในโรงพยาบาลศนูย ์ (เพชรนอ้ย สิงหช์่างชยั; และคณะ.  
2559) ซึ่งเป็นงานวิจยัที่ศึกษาโปรแกรมพฒันาศกัยภาพนักวิจัยของพยาบาล ซึ่งมีความใกลเ้คียง
กบัโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยัในกลุ่มอาจารยพ์ยาบาล โดยพบว่า มีค่าขนาดอิทธิพล  
เท่ากบั 2.73 

ค่าที่ไดเ้ป็นขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่ดงันัน้เมื่อก าหนด ค่า Alpha = .01 ค่า Power = 
.80 และค่าขนาดอิทธิพล ES = 2.73 จากนั้นจึงเปิดตารางอ านาจการทดสอบของโคเฮน โดย
ก าหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ .01 ค่าอ านาจการทดสอบ (Power) เท่ากับ .80 ท าใหไ้ดข้นาด
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กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 14 คน ซึ่งท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  

 

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในขัน้ตอนนี ้ไดน้ าเครื่องมือที่ผ่านการสรา้งและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการ

วิจยัระยะที่ 2 ขัน้ตอนที่ 1 ดงักลา่ว มาท าการศกึษา  
 
การด าเนินการวิจัย 
ในขัน้ตอนที่ 2 ไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั แบ่งเป็น 

2 ระยะ ดงันี ้
 

1. ระยะเตรียมการก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
1.1 ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือจากคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้

การุณย ์มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร เพื่อขอขอ้มลูอาจารยม์าใชใ้นการคดัเลือก
กลุ่มตัวอย่างตามเกณฑท์ี่ไดก้ าหนดไว ้และท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑค์ัดเขา้สู่การ
ทดลอง และขอความอนุเคราะหใ์ชแ้หล่งอ านวยความสะดวก และสถานที่ในการด าเนินการวิจยั 
(ผูว้ิจยัไดท้ าการยื่นขออนุมติั คณะกรรมการจริยธรรมการท าวิจัยในคนจากคณะพยาบาลศาสตร์
เกือ้การุณย ์และไดร้บัอนมุติัแลว้) 

1.2 ผูว้ิจัยชีแ้จงวัตถุประสงคร์ายละเอียดขัน้ตอนในการท าวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อสอบถามความสมคัรใจในการเขา้รว่มโปรแกรม    

1.3 ผู้วิจัยนัดวันเวลาสถานที่และขอความร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่างในการ
ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มลู  

1.4 ผูว้ิจยัชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารวิจยั ลกัษณะกลุม่เป้าหมาย การด าเนินการวิจยั 
การไม่เปิดเผยขอ้มลูเพื่อพิทกัษส์ิทธิ์ และจรยิธรรมการวิจยั ก่อนที่จะด าเนินการจรงิ 

1.5 ท าการจดัเตรียมสถานที่ รวมทัง้วสัดอุปุกรณต่์าง ๆ 
 

2. ระยะด าเนินการจัดกิจกรรมตามโปรแกรม 
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2.1 ขั้นสรา้งสัมพันธภาพ บรรยายให้ความรูแ้ละสร้างคุณลักษณะพื ้นฐานที่
จ  าเป็นส าหรบัการเป็นนักวิจัย เป็นขัน้ตอนที่ใหก้ลุ่มตัวอย่างเขา้ฟังการบรรยาย มีเป้าหมายเพื่อ
สรา้งคณุลกัษณะที่ส  าคญัของการเป็นนกัวิจยัใหก้บัอาจารยพ์ยาบาล 

2.2 ขัน้การเก็บขอ้มลูพืน้ฐาน เป็นขัน้ตอนที่ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูตวัแปรตาม
ของกลุ่มตวัอย่าง ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างท าแบบวัด (Pre-test) ไดแ้ก่ โดย
ใชแ้บบประเมินสมรรถนะการท าวิจยัในส่วนของ แบบทดสอบวัดความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัย และ
แบบวดัทศันคติต่อการท าวิจยั  

2.3 ขัน้ด าเนินการ เป็นขัน้ตอนที่ผูว้ิจัยใหก้ลุ่มตัวอย่างเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริม
สมรรถนะการท าวิจยั จ านวน 5 ครัง้ กิจกรรมที่ 1,2,3 และ 5 ครัง้ละ 2-3 ชั่วโมง โดยในกิจกรรมที่ 4 
ใหก้ลุม่ตวัอย่าง เขียนโครงรา่งวิจยัใชเ้วลา 1-2 สปัดาห ์ตรวจโครงรา่งวิจยัโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการ
วิจยั ไดค้ะแนนทกัษะการท าวิจยัของกลุม่ตวัอย่าง 

2.4 ขั้นหลังการเขา้ร่วมโปรแกรม  เป็นขั้นตอนที่กลุ่มตัวอย่างเขา้ร่วมกิจกรรม
เสร็จสิน้ตามโปรแกรมแลว้อย่างครบถว้น และผูว้ิจยัใหท้ าแบบประเมินสมรรถนะการท าวิจยั หลงั
การเขา้ร่วมโปรแกรม โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างท า แบบทดสอบวดัความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั และแบบ
วดัทศันคติต่อการท าวิจยั  

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ในขัน้ตอนนี ้ท าการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์
พยาบาล ซึ่งมีรายละเอียดของการจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและลักษณะพื ้นฐานของตัวแปร วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้
ในการวิเคราะหล์กัษณะและขอ้มลูเบือ้งตน้ของกลุม่ตวัอย่าง 

2. การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาล โดยท าการเปรียบเทียบสมรรถนะการท าวิจัยกับเกณฑร์อ้ยละ 60 (Tekian; & 
Norcini.  2015) โดยทดสอบค่าที กรณีกลุม่ตวัอย่าง 1 กลุม่ (One-sample t-test) นอกจากนีผู้ว้ิจยั
ท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัยและทัศนคติติต่อการท าวิจัยระหว่าง
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมโดยการทดสอบค่าที  กรณีกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน 
(Dependent-sample t-test)  
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ภาพประกอบ 4  ขัน้ตอนการออกแบบและสรา้งโปรแกรมสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารย์
พยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 
การพิทักษสิ์ทธิ์และจรรยาบรรณในการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการเก็บขอ้มูลจากอาจารยพ์ยาบาล ซึ่งเป็นการทดลองในมนุษย ์
ดงันัน้เพื่อเป็นการพิทกัษ์สิทธิ์ของผูเ้ขา้รว่มวิจยั จึงท าเรื่องขออนุมติัโครงการวิจยัต่อคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย ์มหาวิทยาลยันวมินทราธิ
ราช และในการเขา้ร่วมโครงการวิจยันี ้ ไดก้ลุม่ตวัอย่างสามารถบอกเลิกการเขา้รว่มโครงการเมื่อไร
ก็ได ้แมว้่าโครงการจะยังไม่สิน้สุดก็ตาม และผูว้ิจัยไดช้ีแ้จงใหก้ลุ่มตัวอย่างมั่นใจว่าการบอกเลิก
การร่วมโครงการวิจยัไม่มีผลกระทบต่อการท างานหรือดา้นอ่ืน ๆ นอกจากนี ้กลุ่มตวัอย่างยงัไดร้บั
ทราบว่าขอ้มลูที่ไดท้ัง้หมดจะเป็นความลบั ในการน าเสนอขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัจะเป็นการสรุป
ในภาพรวมเท่านัน้ จะไม่มีการเปิดเผยขอ้มลูรายบคุคลภายหลงัสิน้สดุการวิจยั 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ในการวิจยั เรื่อง “การพฒันาโปรแกรมสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 
เพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล” ไดด้  าเนินการวิจยัดว้ย
รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้ 

 
ตอนที่ 1 ผลการออกแบบและสร้างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย

ของอาจารยพ์ยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล  

1.1 ผลการคน้หาแนวทางสูค่วามส าเรจ็ รวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคในการท าวิจยัของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล ดว้ย
การสมัภาษณเ์ชิงลกึ 

1.2 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัคณุภาพสถาบนัการศึกษาพยาบาล ดว้ยการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น (Need assessment) 

1.3 ผลการออกแบบและสรา้งโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารย์
พยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล 

 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท า

วิ จั ยของอาจารย์พยาบาล เ พ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึ กษาของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล  

2.1 ผลการทดลองใช้โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์
พยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล  

2.2 ผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล  
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สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
n หมายถึง จำนวนอาจารย์พยาบาล 
M หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
SD หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t หมายถึง ค่าสถิติ t ที่ได้จากการคำนวณ 
p-value หมายถึง ระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ

 

ตอนที ่1 ผลการออกแบบและสร้างร่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล  

ในการวิจยัระยะที่ 1 มีขัน้ตอนย่อย ๆ  ดงันี ้1) คน้หาแนวทางสูค่วามส าเรจ็ รวมทัง้ปัญหา
และอปุสรรคในการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล เพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของ
สถาบนัการศกึษาพยาบาล ดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึก 2) ศกึษาความตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสริม
สมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพสถาบันการศึกษา
พยาบาล ด้วยการประเมินความต้องการจ าเป็น และ  3) ออกแบบและสรา้งร่างโปรแกรมการ
สง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของ
สถาบนัการศกึษาพยาบาล โดยผลการวิจยัในระยะที่ 1 มีรายละเอียดดงันี ้

1.1 ผลการค้นหาแนวทางสู่ความส าเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล  

ในขัน้ตอนนี ้ผูว้ิจยัไดท้ าการสมัภาษณเ์พื่อท าการคน้หาเสน้ทางแห่งความส าเร็จ รวมทัง้
ไดท้ าความเขา้ใจอุปสรรคและแนวทางในการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับคณุภาพ
สถาบนัการศึกษาพยาบาล โดยผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผูใ้หข้อ้มลูหลกัตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้และขอ้มลู
อ่ิมตวัที่จ  านวน 9 คน โดยผลการวิเคราะหข์อ้มลูมีรายละเอียดดงันี ้

1.1.1 แนวทางสู่ความส าเร็จในการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล  จากการสมัภาษณ์
ของผูใ้หข้อ้มลูหลกั ในประเด็นเก่ียวกบัเสน้ทางความส าเรจ็ในการท าวิจยั ผูใ้หข้อ้มลูหลกัใหค้วาม
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า ความส าเรจ็ในการท าวิจยัของกลุม่อาจารยพ์ยาบาลนัน้ มีเงื่อนไขที่
ส  าคญัที่ช่วยใหป้ระสบความส าเร็จในการท าวิจยั คือ การมีที่ปรกึษา /พี่เลีย้ง การบริหารเวลา การ
พฒันาความรูแ้ละทกัษะการท าวิจยั และการสรา้งเครือข่ายการวิจยั ซึ่งมีรายละเอียดที่ส  าคญั ดงันี ้

การมีที่ปรกึษา/พี่เลีย้ง (Advisor or Mentor) เป็นเงื่อนไขที่ส  าคญัเป็นอย่างมากที่
ช่วยใหส้ามารถท าวิจยัไดส้  าเร็จลลุว่ง การมีที่ปรกึษาใหก้บัอาจารยพ์ยาบาลที่มีประสบการณน์อ้ย
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ในการท าวิจยั โดยที่ปรกึษาเสมือนเป็นพี่เลีย้งคอยช่วยเหลือและชีแ้นะในสิ่งที่ไม่รู ้ไม่มั่นใจ ใหเ้กิด
ความกระจ่างจนสามารถท าวิจัยได ้ในทิศทางที่ถูกตอ้งไม่เสียเวลาวกวน และสดุทา้ยเกิดทอ้ถอย
และมีทศันคติที่ไม่ดีต่อการท าวิจยั  และการท าวิจยัไม่ใช่เรื่องง่าย จะตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจและ
สั่งสมประสบการณ์ การมีที่ปรึกษาวิจัยจึงเป็นแนวทางน าไปสู่ความส าเร็จที่จะช่วยพัฒนาให้
อาจารยพ์ยาบาลมีสมรรถนะในการท าวิจยัที่มีคณุภาพได ้ดงัตวัอย่างค าพดูต่อไปนี ้

“การมีที่ปรกึษาหรือพี่เลีย้งคอยโคช้ชิ่งสอนและใหค้ าแนะน า เป็นแบบอย่างที่ดีจะท าให้
การท าวิจยัไปในทิศทางที่ถูกตอ้ง ปัญหาอปุสรรคจะนอ้ยลง ที่ปรกึษาช่วยประคบัประคอง ดแูลจน
งานวิจยัส าเร็จ นอ้งเกิดก าลงัใจ อยากท าวิจยัต่อไปอีก นอ้งตอ้ง อดึ ฮึด สูแ้ละมีพลงัทางบวกเสมอ 
การมีที่ปรกึษาที่ดี ผลกัดนังานวิจยัใหส้  าเรจ็ได ้นอ้งมีความสามารถและมีประสบการณเ์พิ่มขึน้ พี่มี
ความภาคภมูิใจที่ไดส้รา้งนกัวิจยั” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายที่ 3) 

“นักวิจัยที่ไม่มีประสบการณม์ากนัก ตอ้งการที่ปรึกษาที่เต็มใจใหค้วามรู ้ค าชีแ้นะและ
ถ่ายทอดประสบการณข์องเรา เป็นสิ่งมีค่ามาก เพราะผลลพัธเ์ป็นการสรา้งคนจากไม่รู ้ไม่มั่นใจ ให้
สามารถท าได ้มั่นใจมากขึน้ การมีที่ปรกึษาจึงขาดไม่ได”้ (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายที่ 7) 

“การสอนโดยให้เรียนรูจ้ากประสบการณ์ โดยผู้มีประสบการณ์ท าวิจัยสูงเป็นพี่เลีย้ง 
ถ่ายทอดความรูจ้ากประสบการณ์จริงที่สั่งสมมา เป็นความรูจ้ากขา้งใน เป็น tacit knowledge 
ของผูรู้จ้รงิ ๆ " (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายท่ี 2) 

2) การบริหารเวลา (Time management) จะช่วยใหอ้าจารยพ์ยาบาลสามารถจดัการสิ่ง
ต่าง ๆ สามารถแบ่งเวลาในการท าวิจยัใหส้ะดวกมากยิ่งขึน้ ในบรบิทของการเป็นอาจารยพ์ยาบาล
ที่มีประสบการณ์มานานของผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้เล่าถึงภาระงานของอาจารย์พยาบาลที่ต้อง
รับผิดชอบ ความแตกต่างจากสาขาวิชาชีพอ่ืนคือ อาจารย์พยาบาลจะเน้นการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ ตอ้งรบัผิดชอบชีวิตของผู้ป่วย ตอ้งระมัดระวังและรอบคอบเพื่อให้ผูป่้วยปลอดภัย 
อาจารยพ์ยาบาลจึงตอ้งทุ่มเทดูแลนกัศึกษาพยาบาลอย่างใกลช้ิด ใชเ้วลา 2-3 วนัต่อสปัดาห ์คิด
เป็นรอ้ยละ 40-60 ของเวลาท างานทัง้หมด จึงตอ้งท าวิจยัในเวลาเดียวกนั เป็นการบูรณาการการ
เรียนการสอนกบัการวิจยั ทกัษะในการบริหารเวลาจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแกปั้ญหา ดงัตวัอย่าง
ค าพดูต่อไปนี ้

“นักวิจัยตอ้งบริหารเวลา อาจารยพ์ยาบาลมีภาระงานเป็นอุปสรรคใหญ่  ในเมื่อมีเวลา
นอ้ยจึงตอ้งท าวิจัยไปพรอ้ม ๆ กับการท างาน ใหอ้ยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เวลาขึน้วอรด์ 3 วันก็ได้
เก็บขอ้มลูไปดว้ย ใหท้ าวิจยัผนวกไปกับการเรียนการสอน ท าไดท้ัง้ทฤษฎีและปฏิบติั (R2R) แบ่ง
เวลาอีกวนัละ 1 ชั่วโมง ไดส้ปัดาหล์ะ 5 ชั่วโมง และเวลาอ่ืน ๆเพิ่มเติม  เมื่อมุ่งมั่น ใจจะจดจ่อที่จะ
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ท าวิจยัจึงเห็นโอกาสและหาเวลาได ้หากไม่มุ่งมั่น จะทอ้ถอย มองเห็นแต่ปัญหา จดัการเวลาไม่ได”้ 
(ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายที่ 9) 

“ในเวลาราชการก็ทุ่มกบัภาระงานประจ า และประชมุหลายคณะกรรมการ ถา้เป็นเลขาก็
หนกัเหนื่อย เวลาส่วนใหญ่จะเป็นหลงัสี่โมงเย็น ที่จะท างานวิจยั  หรือหาเวลาช่วงไหนที่พอจะท า
ได ้ดีอย่างสอนระดับปริญญาโท ไม่ตอ้งขึน้วอรด์ทุกวันเหมือนกับสอนปริญญาตรี แต่งานก็มาก
นักศึกษามาพบตลอด อยากท าวิจัยตอ้งมองหาเวลา ตอ้ง set priority ของงาน” (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั
รายท่ี 6) 

“อีกเรื่องหนึ่งนะคะต้องบริหารจัดการเวลา ส าหรบัอาจารยพ์ยาบาลจะไม่เหมือนกับ
สถาบนัอ่ืน ๆ 3 วนัเราขึน้วอรด์ ตอ้ง concentrate กบันกัศึกษา ตอ้งดแูลเขาเป็นอย่างดีเพราะเขา
ตอ้งจบไปเป็นพยาบาล เราก็จะใหเ้วลา 3 วนัใหไ้ปเลย แลว้ก็จะแบ่งเวลาวนัหยุดใหก้ับครอบครวั
บา้ง และอย่างน้อยจะตอ้งมีสกัหน่อยหนึ่งนะที่ใหก้ับงานวิจัย เพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหาร
จดัการเวลาก็เป็นเรื่องส าคญั” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายที่ 3) 

3)  การพัฒนาความรู้และทักษะการท าวิจัย  (Knowledge and skills in research 
practice) โดยอาศยัประสบการณใ์นการท างานวิจยั การพฒันาดว้ยการฝึกเป็นประจ า จะช่วยให้
เกิดสมรรถนะการท าวิจัยที่มากยิ่งขึน้ การมีมมุมองในดา้นนีว้่า เป็นสิ่งส าคญัมากที่นักวิจยัตอ้งมี 
ถึงแมอ้าจารยพ์ยาบาลจะเรียนระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ไดเ้รียนวิชาวิจยัแลว้ก็ตาม ยงัไม่
เพียงพอที่เป็นนักวิจัยที่มีคณุภาพได ้เพราะงานวิจยัมีหลากหลายรูปแบบ กระบวนการท าตอ้งใช้
ความรูค้วามสามารถทุกขัน้ตอน ตลอดจนตอ้งมีประสบการณ ์จึงจะพัฒนาทักษะการท าวิจัยได ้
และไม่มีใครไม่พบปัญหาในการท าวิจยั ยิ่งท าหลายเรื่องต่อเนื่อง ยิ่งเพิ่มพนูความรูแ้ละทกัษะ ดงั
ค าพดูต่อไปนี ้ 

“จะพฒันานกัวิจยั ความรูเ้ป็นสิ่งแรกที่ตอ้งพฒันาใหม้าก ท าวิจยัอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิด
ความรูแ้ละทกัษะควบคู่กนัไป อาจารยพ์ยาบาลจบปริญญาโท เอก ถึงเรียน methodology มา ยงั
ไม่พอ ตอ้งฝึกท าวิจยัเรื่อย ๆ พบบ่อย ๆ  ที่มีการเขา้ใจผิดในระเบียบวิธีวิจยั ตอ้งมีความสนใจใฝ่รู ้
ตลอดเวลา มีไฟ และมีแรงผลกัดนั เพราะความรูเ้ป็นสิ่งส  าคญัที่จะสรา้งความมั่นใจในการท าวิจยั 
รวมไปถึงทศันคติที่ดีก็จะตามมา” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายที่ 4) 

“การท าวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่ท าใหเ้ราไปสู่ความส าเร็จมันมีแรงจูงใจใหเ้ราตอ้งท าวิจยัจึง
เป็นแรงขบัจากรูส้ึกว่าเราไม่เก่ง ท าไม่ได ้เราไปอ่านไปหาความรูเ้พิ่มเติม อ่านหนงัสือเก่ียวกบัการ
วิจยั อ่านงานวิจยัเยอะๆ และหาที่เรียนมีอบรมของวช. เรื่อย ๆ  ใฝ่รูเ้ขา้ไว ้ไม่เป็นน า้เต็มแกว้” (ผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกัรายที่ 5)  
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“จากที่เราไม่มั่นใจพอเราเริ่มหาความรู ้การฝึกฝนของตัวเองในช่วงที่เริ่ม เรียนแบบ 
Learning by doing  ท าไปฝึกไป ไดล้งสนามจริงไดล้งท าจริง มีโอกาสไดล้ง Practice จริง การไป
อบรมหรือแค่ฟังเฉยๆมนัยงัไม่ไดเ้ขา้สู่กระบวนการจริง แต่เราสามารถลงไปสู่สนามจริง การที่เรา
ลงไปสูส่นามจรงิท าใหเ้รามั่นใจในการท าวิจยัมากขึน้” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายที่ 8) 

4) การสรา้งเครือข่ายการวิจัย (Building research networks) เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่มี
ความส าคญัที่ช่วยให้การท าวิจัยนัน้ประสบผลส าเร็จไดด้ว้ยดี โดยการมีเครือข่ายการวิจยัจะช่วย
ใหม้ีความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ  ไดร้บัการช่วยเหลือในการเก็บขอ้มลู การ
เข้าถึงกลุ่มประชากร การขอทุนสนับสนุน อาจเป็นรูปแบบของบุคคลหรือองค์การ อาจารย์
พยาบาลมีภาระงานมาก มีเวลาน้อย การมีเครือข่ายจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการท าวิจัย ได้
แลกเปลี่ยนขอ้มลูท าวิจยัร่วมกนั ก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นวงกวา้ง ลดปัญหาอปุสรรคต่าง ๆ ดงัค าพดู
ต่อไปนี ้

“การสรา้งเครือข่ายด้านการวิจัยส าคัญนะ โดยเฉพาะสาขาด้าน nursing อาจต้องมี 
สาขาอ่ืนๆ อย่างวิศวะ เขา้มาช่วยดา้นนวัตกรรม หรือเรื่องของกฎหมาย ตอ้งร่วมกันท าเป็นสห
สาขาวิชาชีพ พยาบาลต่างสถาบนัก็ช่วยกนั เราไม่อยู่คนเดียว” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายที่ 1) 

“ไปท าวิจยัที่ไหนถา้มีเครือข่ายรูจ้กักนัเพื่อนแนะน าจะสะดวกมาก ไปถึงเขาตอ้นรบัขบัสู้
และใหค้วามร่วมมืออย่างดี วิจยัเสร็จ คนยงัเป็นเพื่อนกนั เป็นเครือข่ายกนัต่อไป” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกั
รายท่ี 2) 

“มีเพื่อนอยู่ต่างประเทศ เพื่อนส่งขอ้มูลมาให ้ท าใหไ้ดทุ้นจาก WHO เพราะเพื่อนจริง ๆ 
พอมีชื่อใน list WHO เป็น Young researcher ก็มีโอกาสขอทุนไดอี้ก นี่ก็ถือว่าเป็นเครือข่าย เป็น
โอกาสที่ดีส  าหรบันกัวิจยั” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายที่ 9) 

1.1.2 ปัญหาอปุสรรคในการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 
จากการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูหลกั ในประเด็นเก่ียวกบัปัญหาอปุสรรคในการท าวิจัย 

ผูใ้หข้อ้มลูหลกัใหค้วามคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า ความส าเรจ็ในการท าวิจยัของกลุม่อาจารย์
พยาบาลนัน้ มีปัญหาอุปสรรคที่ส  าคัญที่อาจไปขัดขวางหรือรบกวนการท าวิจัยใหส้  า เร็จลลุ่วงได ้
คือ ภาระงานเหนื่อยลา้ การขาดแรงจูงใจ การขออนุมัติจริยธรรมในมนุษยใ์ชเ้วลานาน การขาด
การสนบัสนุนในดา้นบริหารจดัการภายในหน่วยงาน บรรยากาศไม่เอือ้อ านวย และการขาดทกัษะ
ในการสืบคน้ขอ้มลู ซึ่งมีรายละเอียดที่ส  าคญั ดงันี ้

 



  115 

1) ภาระงานเหนื่อยลา้ (Job burnout) โดยการมีภาระงานที่มากเกินไป ท าใหเ้กิด
ความเหนื่อยลา้ ท าใหไ้ม่มีเวลาที่จะท างานวิจยัใหส้  าเรจ็ ดงัค าพดูต่อไปนี ้

“ที่นี่เนน้การเรียนการสอน การประชุม การตัดเกรด การออกขอ้สอบ สอนเป็นภาควิชา 
ท าซ า้ไปซ า้มาทุกปี อาจารยส์่วนใหญ่ก็สอนเป็นทีม ทกุคนก็ไดค้นละ 2-3 ช.ม. ใชเ้วลากบัการสอน
จนหมด ขึน้ตกึก็ประชมุ วิจยัตอ้งไปหาเวลาท าเอง อาจารยส์ว่นใหญ่ไป concentrate กบัการสอน” 
(ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายที่ 1) 

“การท าวิจยัก็จะมีปัญหาอุปสรรค เพราะเราก็เป็นอาจารยพ์ยาบาล ซึ่งจะมีทัง้การเรียน
การสอนซึ่งคณะ...... ก็มีทัง้การเรียนการสอนและการประชุมอะไรเยอะแยะมากมาย ในวนัจนัทร์
องัคาร สว่นวนัพธุพฤหสัศกุรเ์ราตอ้งไปนิเทศ ซึ่งมีงานหนกัพอสมควร ตอ้งตรวจงานนกัศกึษา และ
ตอ้งท างานทัง้วนั บางคนก็อาจจะรูส้กึเหน็ดเหนื่อย” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายที่ 2) 

“เวลามีงานมากและเป็นงานที่มีลกัษณะต่อเนื่อง เมื่อมีงานต่อเนื่องแลว้เรง่ด่วนความคิด
ก็ตอ้งไหลไปทางโน้น ภาระงานพยาบาลเยอะและเป็นงานที่ต่อเนื่อง การท าวิจัยตอ้งมีสมาธิ มี
เวลาพอสมควร ไม่ใช่แบ่งเวลาไม่ไดแ้ต่ไม่มีสมาธิ ไม่เหลือสมาธิมาท างานวิจยั”  (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั
รายท่ี 3) 

“เป็นภาระงานสอนภารกิจเดียว แต่ทีนีใ้นการบริหารจัดการ เช่น การติดต่อ การประชุม 
จะใชเ้วลาเยอะ เป็นปัญหาและอปุสรรคของอาจารยพ์ยาบาล ยกตวัอย่าง การประชมุใชเ้วลามาก 
ขอ้เสนอแนะคือ จัดการประชุมที่กะทดัรดัเฉพาะเรื่อง ตอ้งบริหารการจัดการประชุม ตรงประเด็น 
ตรงเวลา ทกุคนรูห้นา้ที่ สงวนเวลา และควรก าหนดเวลา” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายที่ 4) 

2) การขาดแรงจูงใจ (Lack of motivation) อาจารยพ์ยาบาลที่ไม่ไดร้บัการเสริมแรง ท า
ใหเ้ป็นอปุสรรคที่ส  าคญัต่อการท าวิจยัเป็นอย่างยิ่ง ดงัค าพดูต่อไปนี ้

“งบประมาณใหอ้าจารยแ์ต่ละคนไปฝึกอบรมความรูไ้ม่เท่ากนั เคา้ก็มองว่าคนนีบ้่อย ให้
คนอ่ืนบา้ง ถา้ตอ้งการก็ตอ้งจ่ายตงัคเ์องแต่บางคนอยู่เฉยๆ ก็ไดไ้ป” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายที่ 1) 

“คนไม่ท า ภารกิจไม่ครบก็ไดข้ึน้เงินเดือน  แรงจูงใจไม่มากพอ แต่เรามองว่าเป็นภารกิจ
หลกัของอาจารยต์อ้งท าใหค้รบ” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายที่ 2) 

“incentive บางทีเห็นว่าไม่ส  าคญั แต่ส าคญันะไม่ตอ้งมากแต่ตอ้งมี ท าวิจยัตอ้งใชแ้รงขบั
มาก กว่าจะเสร็จแต่ละเรื่อง ปัญหาอปุสรรคมากมาย ผูบ้ริหารตอ้งท าใหน้กัวิจยัหายเหนื่อย แลว้
อยากท าต่อ” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายที่ 7) 
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3) การขออนุมติัจริยธรรมในมนุษยใ์ชเ้วลานาน (Long waiting time for approval) โดย
พบว่า กระบวนการในการขออนมุติัจริยธรรมในมนุษยข์องหน่วยงานใชเ้วลานานมาก จึงท าใหก้าร
ท าวิจยัไม่เป็นไปตามก าหนด ดงัค าพดูต่อไปนี ้

“IRB คืออปุสรรค อยากพดูค านี ้ส่งขอแต่ละแห่งไม่ต ่ากว่า 3 เดือน นี่เร็วที่สดุแลว้ บางที่ 
6 เดือน ก่อนหนา้นีเ้กือบปีก็มี ถา้รวมแกด้ว้ย นกัวิจยัไม่อยากท าวิจยัเพราะ IRB” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกั
รายท่ี 4) 

“เคยไดย้ินนอ้ง ๆ พดู เวลาสง่ขอ IRB ตอ้งลุน้ทกุครัง้ เมื่อไหรจ่ะไดอ้นมุติั จะแกเ้ยอะไหม 
ฟังแลว้ก็เห็นใจ คงปฏิเสธไม่ไดว้่า ส่วนหนึ่งที่ท าใหง้านวิจยัลา่ชา้ เพราะกระบวนการขอ IRB” (ผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกัรายที่ 5) 

4) การขาดการสนบัสนนุในดา้นบริหารจดัการภายในหน่วยงาน (Lack of management 
support)หน่วยงานไม่ไดใ้หค้วามส าคัญในดา้นการบริหารจัดการก็เป็นอีกปัญหาอุปสรรคหนึ่งที่
สง่ผลต่อสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล ดงัค าพดูต่อไปนี ้

“มาท างานทุกวนัเชา้จนเย็นแต่ไม่มีงานอะไรออกมาก็มี แต่เคา้ก็มองที่ PA นั่นแหละ ถา้
คิดว่าจะปรบัระบบจริง ๆ ตอ้งเอาผลมานั่งวิเคราะห ์ตอ้งถามทุกคนว่าจะเอาระบบไหน   เขา้ใจว่า
ระเบียบที่ยงัไม่ชดัเจน แต่คนที่เป็นหวัหนา้ยงัไม่เปิด” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนที่ 1) 

5) บรรยากาศไม่เอือ้อ านวย (Unfavorable climate) บรรยากาศในการท างานวิจยัก็เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยเสริมใหเ้กิดสมรรถนการท าวิจัย หากบรรยากาศไม่เอือ้อ านวย ก็ถือว่า
เป็นอปุสรรคที่ส  าคญัประการหนึ่งในการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล ดงัค าพดูต่อไปนี ้

“งานอาจารยพ์ยาบาล เป็นงานจุกจิกเกินไป รบัผิดชอบ 4-5 พนัธกิจ คนเราจะมีการ set 
priority ในชีวิตท าสิ่งที่ชอบ ท าสิ่งที่ง่าย งานวิจยั ถา้ไม่ชอบจรงิ ๆ  รูส้กึว่าเป็นอปุสรรค งานวิจยัมนั
จะอยู่ขา้งหลงั เป็นเรื่องสดุทา้ยที่จะท า ถา้ passion ไม่พอ ในที่ท างานเวลาท าวิจยั คนก็มองว่าได ้
ไดเ้งิน ไดผ้ลงาน เหมือน..ว่าเรายงัไงไม่รู ้” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนที่ 1) 

 “เราตอ้งสรา้งใหท้ี่ท างาน มีคนชอบท าวิจยั คยุกนัเรื่องวิจยั สรา้งแรงบนัดาลใจใหอ้ยาก
ท าวิจยั แต่ไม่ค่อยมี มีแต่นั่งประชมุ เรื่องโนน้ เรื่องนี ้เรื่องเดิม ๆ” (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนที่ 4) 

6) การขาดทักษะในการสืบคน้ขอ้มูล (No searching skills) โดยการสืบคน้ขอ้มูลเป็น
ทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญในกระบวนการท าวิจัย หากอาจารยพ์ยาบาลขาดทักษะการสืบค้น
ขอ้มลู ก็จะสง่ผลต่อสมรรถนะของการท าวิจยัดว้ย ดงัค าพดูต่อไปนี ้

“การสืบคน้ขอ้มลูไม่ยากเลย เมื่อไม่ไดท้ าวิจยั ก็ไม่คน้ขอ้มลู ทกัษะก็ไม่เกิด” (ผูใ้หข้อ้มลู
หลกัรายที่ 6) 
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“น่าเสียดาย เดี๋ยวนี ้ฐานขอ้มลูดีมาก มีเยอะมากและแพงมากดว้ย ใชไ้ม่คุม้เลย อาจารย์
คนไหนที่ไม่ไดท้ าวิจัยส่วนมากจะไม่ไดส้ืบคน้จากฐานขอ้มลูและ  Journal online ตอนนีท้างคณะ
สั่งเฉพาะวารสารออนไลน”์ (ผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายที่ 1) 

 
1.2 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ

อาจารยพ์ยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ด้วยการประเมินความต้องการจ าเป็น (Need assessment) 

ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์
พยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาพยาบาล สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

ส่วนที ่1  ขอ้มลูพืน้ฐานเก่ียวกบัลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตวัอย่างในการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น 

ส่วนที่  2 ผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์พยาบาล ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นแบบ
ปรบัปรุง (Modified priority Needs Index: PNI Modified)  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน

ความต้องการจ าเป็น 
 

ตาราง 10 จ านวนและรอ้ยละของลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 2 4.0 
 หญิง 48 96.0 
2. อาย ุ   
 ≤ 30 ปี 20 40.0 

 31-40 ปี 27 54.0 
 ≥ 41 ปี 3 6.0 

 

 



  118 

ตาราง 10 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
3. วุฒิการศึกษา   
 ปรญิญาโท 50 100.0 
 ปรญิญาเอก - - 
4. ประสบการณส์อนในมหาวิทยาลัย   
 1-3 ปี 10 20.0 
 4-6 ปี 

≥ 7 ปี 
15 
25 

30.0 
50.0 

 
จากตาราง 10 พบว่า กลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 50 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 

96.0 สว่นใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ31-40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 54.0 รองลงมาคือ ช่วงอายตุ ่ากว่า 30 ปี คิด
เป็นรอ้ยละ 40.0 ทัง้หมดส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเป็นรอ้ยละ 100.0 ส่วนใหญ่มี
ประสบการณก์ารสอนในมหาวิทยาลยัมากกว่า 7 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 50.0 รองลงมาคือ 4-6 ปี คิด
เป็นรอ้ยละ 30.0  

 
ส่วนที่ 2 ผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นเพ่ือส่งเสริม

สมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น
แบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: PNIModified)  

 
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละดา้นย่อยของความตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสรมิ
สมรรถนะการท าวิจยั ของอาจารย์พยาบาลตามสภาพที่เป็นจรงิและสภาพที่คาดหวัง รวมทั้งการจัดลำดับ
ความต้องการจำเป็นดว้ยค่าดัชนีความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง 
 

ความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริม
สมรรถนะการท าวิจัยฯ 

สภาพทีเ่ป็น
จริง 

สภาพที่
คาดหวัง 

PNI 
modified 

Priority 
M SD M SD 

การสรา้งเครื่องมือวิจยั 1.72 0.78 2.96 0.20 0.72 1 
การสืบคน้ขอ้มลู 1.84 0.37 3.00 0.00 0.63 2 
การเขียนกรอบแนวคิดการวิจยั 1.88 0.52 2.96 0.20 0.57 3 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

ความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริม
สมรรถนะการท าวิจัยฯ 

สภาพทีเ่ป็น
จริง 

สภาพที่
คาดหวัง 

PNI 
modified 

Priority 
M SD M SD 

การเลือกใชส้ถิติที่เหมาะสมกบัการวิจยั 1.96 0.60 3.00 0.00 0.53 4 
การก าหนดปัญหาการวิจยั 1.92 0.56 2.88 0.33 0.50 5 
การก าหนดวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 1.88 0.52 2.80 0.40 0.49 6 
การเขียนเคา้โครงการวิจยั 1.92 0.49 2.84 0.37 0.48 7 
การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างการวิจยั 2.08 0.49 2.96 0.20 0.42 8 
การเลือกตวัอย่างเพื่อการวิจยั 2.08 0.27 2.84 0.37 0.37 9 
การก าหนดตวัแปรการวิจยั 2.12 0.59 2.88 0.33 0.36 10 
การตัง้สมมติฐานการวิจยั 2.08 0.49 2.80 0.40 0.35 11 
การหาคณุภาพเครื่องมือวิจยั 2.12 0.43 2.84 0.37 0.34 12 
การสุ่มตวัอย่างการวิจยั 2.16 0.37 2.88 0.33 0.33 13 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู 2.16 0.37 2.88 0.33 0.33 13 
การเขียนเอกสารอา้งอิง 2.04 0.35 2.72 0.45 0.33 13 
การคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 2.12 0.43 2.80 0.40 0.32 16 
การวิเคราะหข์อ้มลู 2.16 0.47 2.84 0.37 0.31 17 

 
จากตาราง 11 การวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของ

อาจารยพ์ยาบาล พบว่า ความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์
พยาบาลในแต่ละดา้นย่อย มีค่า PNI Modified อยู่ระหว่าง 0.31-0.72 และเมื่อจดัล าดบัความส าคัญ
ของความตอ้งการจ าเป็นจากมากไปนอ้ยจากล าดบัที่ 1-6 ไดแ้ก่  

1) การสรา้งเครื่องมือวิจยั มีค่า PNI Modified เท่ากบั 0.72 
2) การสืบคน้ขอ้มลู มีค่า PNI Modified เท่ากบั 0.63 
3) การเขียนกรอบแนวคิดการวิจยั มีค่า PNI Modified เท่ากบั 0.57 
4) การเลือกใชส้ถิติที่เหมาะสมกบังานวิจยั มีค่า PNI Modified เท่ากบั 0.53 
5) การก าหนดปัญหาการวิจยั มีค่า PNI Modified เท่ากบั 0.50 
6) การก าหนดวตัถปุระสงคก์ารวิจยั มีค่า PNI Modified เท่ากบั 0.49 
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จากผลการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์
พยาบาลในครัง้นี ้สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 

อาจารยพ์ยาบาลมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะการท าวิจยั ในดา้นการสรา้งเครื่องมือ
วิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ดา้นการสืบคน้ขอ้มูล ดา้นการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย ดา้นการ
เลือกใช้สถิติที่ เหมาะสมกับงานวิจัย ด้านการก าหนดปัญหาการวิจัย และด้านการก าหนด
วัตถุประสงคก์ารวิจัย ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงเลือกความตอ้งการจ าเป็นที่ส  าคัญในแต่ละดา้น จ านวน 6 
ดา้นแรกที่ส  าคัญที่สุด ไดแ้ก่ 1) ดา้นการสรา้งเครื่องมือวิจัย 2) ดา้นการสืบคน้ขอ้มูล 3) ดา้นการ
เขียนกรอบแนวคิดการวิจัย 4) ดา้นการเลือกใชส้ถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย 5) ดา้นการก าหนด
ปัญหาการวิจัย และ 6) การก าหนดวัตถุประสงคก์ารวิจัย มาใชใ้นการสรา้งกิจกรรมในโปรแกรม
พฒันาที่มีเนือ้หาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอาจารยพ์ยาบาล น าไปสู่การออกแบบและสรา้ง
ร่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์พยาบาลเพื่อยกระดับการประกัน
คณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล 

 
1.3 ผลการออกแบบและสร้างร่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ

อาจารย์พยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล 

ส าหรบัการออกแบบและสรา้งรา่งโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารย์
พยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาลจะไดม้าจาก
ขัน้ตอนที่ 1-2 ที่ผ่านมา แสดงเป็นภาพไดด้งันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  121 

 
 
 

 

 

 

 

เทคนิคทีใ่ช ้ แนวคดิ/ทฤษฎ ี การจัดกจิกรรม อุปสรรคและแนวทาง เนือ้หา 

• การคน้หา 
สรา้ง 
จดัการ 
ประมวล 
เขา้ถงึ 
แบ่งปัน
แลกเปล่ียน
เก่ียวกบั
ความรู ้

• การเรียนรู ้
ดว้ยการน า
ตนเอง 

• การ
วิเคราะห์
ปัญหา
สถานการณ ์
 

• แนวคิดการ
จดัการความรู ้
(KM) 

• แนวคิดการ
เรียนรูแ้บบ
เกลียวความรู ้
(SECI 
model) 

• แนวคิดการ
เรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็น
ฐาน 
(PBL) 

• รูปแบบ: การ
บรรยาย การ
ปฏิบตัิ การ
อภิปรายกลุ่ม 
ระบบพ่ีเลีย้ง 

• ระยะเวลา 2-3 
ชั่วโมง 
สปัดาหล์ะ 2
ครัง้ รวม 10 
ชั่วโมง 

• สถานท่ี: หอ้ง
ประชมุ 

อุปสรรค 

• อปุสรรคภายใน เช่น 
ขาดแรงจงูใจ ขาด
ทกัษะการสืบคน้
ขอ้มลู 

• อปุสรรคภายนอก เช่น 
ภาระงานเหน่ือยลา้ 
การขออนมุตัิใช้
เวลานาน ขาดการ
สนบัสนนุจาก
หน่วยงาน บรรยากาศ
ไม่เอือ้อ านวย 

แนวทาง 

•  การมีที่ปรกึษา/พี่เลีย้ง  

•  การบรหิารเวลา 

•  การพฒันาความรูแ้ละ  
 ทกัษะการท าวจิยั  

•  การมีเครือข่ายการ
วิจยั 

• เนือ้หาในการจดั
กิจกรรม ไดแ้ก่  

• การสรา้งเครื่องมือ
วิจยั  

•  การสืบคน้ขอ้มลู  

•  การเขียนกรอบ
แนวคิดการวิจยั  

•  การเลือกใชส้ถิติที่
เหมาะสมกบั
งานวจิยั  

•  การก าหนดปัญหา
การวจิยั  

•  การก าหนด
วตัถปุระสงคก์าร
วิจยั 

 

 ภาพประกอบ 5 รา่งโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 
เพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล 

การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยการ

ประเมินความต้องการจำเป็น 
การเก็บข้อมูลเชิง

คุณภาพ 
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

ร่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล 
เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล 
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ตาราง 12 โครงสรา้งการจดักิจกรรมในโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 

 
ตาราง 12 โครงสรา้งการจดักิจกรรมในรา่งโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยั 
 

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวคดิ/ทฤษฎ ี
1. การสรา้งคณุลกัษณะการ
เป็นนกัวจิยั 
 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเขา้ใจ
วตัถปุระสงคแ์ละรายละเอียดของ
โปรแกรม 
2. เพื่อสรา้งความคุน้เคยและ
สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งตวัผูว้จิยักบั
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
3. เพื่อเก็บขอ้มลูก่อนการทดลอง ไดแ้ก่ 
สมรรถนะการท าวิจยั ในดา้นความรู ้
เก่ียวกบัการท าวิจยั และดา้นทศันคติต่อ
การท าวิจยั ของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
4. เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการท าวิจยั และ
พฒันาการบรหิารจดัการเวลาในการท า
วิจยัใหก้บัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม  

- แนวคดิแรงจงูใจ  
- แนวคดิการบรหิารจดัการ
เวลา 
- แนวคดิการฝึกอบรม  

2. กิจกรรมการใหค้วามรู ้
 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดการ
แลกเปล่ียนความรูใ้นการท าวิจยัโดยใช้
ระบบพ่ีเลีย้ง  
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมมีความรูใ้น
การเขยีนโครงรา่งการวจิยั 

- แนวคดิการจดัการความรู ้
- แนวคดิการเรียนรู ้
  แบบเกลียวความรู ้
- แนวคดิการเรียนรูโ้ดย 
  ใชปั้ญหาเป็นฐาน     

3. กิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู ้
 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถน า
ความรูท้ี่ไดร้บัมาแลกเปล่ียนเรยีนรูเ้พื่อ
น าไปสู่การเขียนโครงรา่งการวิจยั  
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดฝึ้กการ
วิเคราะหง์านวจิยัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ
เหมาะสม 

- แนวคดิการจดัการความรู ้
- แนวคดิการเรียนรู ้
  แบบเกลียวความรู ้
- แนวคดิการเรียนรูโ้ดย 
  ใชปั้ญหาเป็นฐาน     

4. กิจกรรมการประยกุตค์วามรู ้
 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดการต่อ
ยอดความรูใ้นการเขียนโครงรา่งการวจิยั  

- แนวคดิการจดัการความรู ้
- แนวคดิการเรียนรู ้
  แบบเกลียวความรู ้
- แนวคดิการเรียนรูโ้ดย 
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ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวคดิ/ทฤษฎ ี

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดร้บั
ประสบการณต์รงและมีส่วนรว่มในการ
เขียนโครงรา่งการวจิยั 
 

  ใชปั้ญหาเป็นฐาน     

 

ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวคดิ/ทฤษฎ ี
5. กิจกรรมการวิพากษ์ความรู ้ 
 

1. เพื่อใหไ้ดคู้ม่ือในการเขยีนโครงรา่ง
การวจิยั  
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มการวิจยัสามารถ
วิพากษ์ถงึ 
โครงรา่งการวิจยั และกระบวนการท า
วิจยัได ้
3. เพื่อวดัสมรรถนะการท าวจิยั หลงัการ
เขา้รว่มโปรแกรม 3 ดา้น คือ ความรู ้
เก่ียวกบัการท าวิจยั ทศันคติตอ่การท า
วิจยั และทกัษะการท าวิจยั (ในส่วน
ทกัษะการท าวิจยั ประเมินจากโครงรา่ง
การวจิยั) 

- แนวคดิการจดัการความรู ้
- แนวคดิการเรียนรู ้
  แบบเกลียวความรู ้
- แนวคดิการเรียนรูโ้ดย 
  ใชปั้ญหาเป็นฐาน     

 

จากตาราง 12 แสดงเป็นโครงสรา้งการจดักิจกรรมในรา่งโปรแกรมการสง่เสริมสมรรถนะ
การท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษา
พยาบาล ซึ่งมีแนวคิดพืน้ฐานมาจากแนวคิดการจดัการความรู ้(Knowledge management: KM) 
6 ขัน้ตอน ของศาสตราจารยน์ายแพทย ์วิจารณ ์พานิช เนื่องจากแนวคิดนีม้ีความโดดเด่นในเรื่อง
การสรา้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการความรู ้และใกลเ้คียงกับบริบทวัฒนธรรมของไทยมาก
ที่สุด และการเรียนรู้แบบเกลียวความรู ้(SECI model/ knowledge) ของ Nonaka& Takeuchi 
เพราะแสดงถึงความชัดเจนของความหมายของความรู้ที่มีที่มาแตกต่างกันแต่หมุนเวียน
แลกเปลี่ยนกนัไดร้ะหว่างความรูท้ี่ฝังลึกในตวัคนกบัความรูช้ดัแจง้ รว่มกบัแนวคิดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL) ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ การสร้าง
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คุณลกัษณะการเป็นนักวิจัย การใหค้วามรู ้การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การประยุกตค์วามรู ้และการ
วิพากษ์ความรู ้และการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ใชเ้วลา 2-3 ชั่วโมง สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ รวมเป็น 10 
ชั่วโมง และการเขียนโครงรา่งวิจยัในกิจกรรมที่ 4 ใชเ้วลา 1-2 สปัดาห ์

นอกจากนัน้ การทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ท าใหไ้ดข้ัน้ตอนในการส่งเสริม
สมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล ดว้ยการใชแ้นวคิดการจดัการความรู ้ไดแ้ก่ 1) ความรูท้ี่
ฝังอยู่ในตัวคน (tacit knowledge) เป็นความรูท้ี่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ 
การเรียนรู ้หรือพรสวรรคต่์าง ๆ เป็นความรูท้ี่ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน ที่อธิบาย
ออกมาไดย้าก ความรูช้นิดนีพ้ฒันาและแบ่งปันกนัไดด้ว้ยวิธีการสนทนา พดูคยุ เล่าประสบการณ ์
และการใชส้ถานการณจ์ าลอง และ 2) ความรูท้ี่ชดัแจง้ (Explicit knowledge) คือความรูภ้ายนอก
ตวับุคคลที่เป็นทางการ สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบสื่อประเภทต่าง  ๆ เช่น วี
ดีทศัน ์หนงัสือ คู่มือ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ 

ความรูท้ั้ง 2 ประเภท สามารถเปลี่ยนสถานะระหว่างกันได้ตลอดเวลา ขึน้อยู่กับว่า
สถานการณ์จะท าใหเ้กิดความรูใ้หม่ๆ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า เกลียวความรู ้(SECI model/ 
knowledge spiral) โดยแนวคิดนี ้สามารถลกัษณะของการเรียนรูแ้บ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอนที่ส  าคญั 
ไดแ้ก่  

1. การแลกเปลี่ยนความรู ้(Socialization) เป็นขัน้ตอนแรกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ใน
การสรา้ง Tacit knowledge จาก Tacit knowledge   

2. การสกัดความรู้จากตัวคน (Externalization) เป็นขั้นตอนที่สอง ในการสร้างและ
แบ่งปันความรูจ้ากสิ่งที่มีอยู่และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณอ์ักษร เป็นการแปลงความรูจ้าก 
Tacit knowledge มาเป็น Explicit knowledge เช่น การเขียนกรณีศึกษา และการบนัทึกเสียงการ
สมัภาษณ ์ 

3. การผนวกความรู ้(Combination) เป็นขัน้ตอนที่สาม ในการแปลงความรูข้ัน้ตน้ เพื่อ
การสรา้ง Explicit knowledge ใหม่ๆ หรือต่อยอดจากความรูเ้ดิม  

4. การผนึกหรือฝังความรู ้(Internalization) เป็นขัน้ตอนที่สี่ และเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยใน
การแปลงความรูจ้าก Explicit knowledge กลบัสู่ Tacit knowledge ซึ่งจะน าความรูท้ี่เรียนมา ใช้
ในการปฏิบติังานหรือใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ดังแสดงในภาพประกอบ 6 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) 
- PBL 
 
 
 
 
 

การสกัดความรู้จากตัวคน 
(Externalization) 

- PBL 

 
 
 
 
การผนึกหรือฝังความรู้ (Internalization) 
- PBL 

 
 
 
 

การผนวกความรู้ (Combination) 
- PBL 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาในการจัดกิจกรรม 
การสร้างเครื่องมือวิจัย 

การสืบค้นข้อมลู 
การเขียนกรอบแนวคดิการวิจยั 

การเลือกใช้สถิติทีเ่หมาะสมกบังานวิจัย 
การกำหนดปญัหาการวิจัย 

การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 

(จาก Need assessment) 
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ตาราง 13 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารย์
พยาบาล 
 

กิจกรรม
โปรแกรม 

จุดมุ่งหมาย เนือ้หา เวลา ส่ือ รูปแบบ 
การ

ประเมินผล 
M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ M ระดับ 

1. กิจกรรมการ
สรา้ง
คณุลกัษณะ
การเป็นนกัวิจยั 

4.00 มาก 4.40 มาก 3.80 มาก 3.60 มาก 4.60 มาก 3.80 มาก 

2. กิจกรรมการ
ใหค้วามรู ้

4.20 มาก 4.40 มาก 3.60 มาก 3.80 มาก 4.60 มาก 4.00 มาก 

3. กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

4.40 มาก 4.20 มาก 4.00 มาก 3.60 มาก 4.60 มาก 4.20 มาก 

4. กิจกรรมการ
ประยกุตค์วามรู ้

4.40 มาก 4.00 มาก 4.60 มาก 3.60 มาก 4.40 มาก 4.00 มาก 

5. กิจกรรมการ
วิพากษ์ความรู ้ 

4.60 มาก 4.20 มาก 4.60 มาก 3.80 มาก 4.40 มาก 3.80 มาก 

 
จากตาราง 13 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการ

ท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล พบว่า โปรแกรมดงักล่าว มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าระดบัความคิดเห็น
เฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง 3.60-4.60 และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงรา่งโปรแกรม ไดแ้ก่  

1. ควรเขียนแยกขัน้ตอนใหม้ีความชดัเจน ยกตวัอย่างเช่น ขัน้น า ขัน้ด าเนินการ และ
ขัน้ประเมินผล 

ภาพประกอบ 6 เกลียวความรูใ้นการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยั  
รว่มกบัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 



  127 

2. ควรระบุระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมใหช้ดัเจน และควรค านึงถึงการเรียนรูแ้ละการ
ประเมินผลของอาจารยพ์ยาบาล เช่น การท าแบบทดสอบอาจใชร้ะยะเวลานอ้ยเกินไป ควรเพิ่มให้
มีความเหมาะสม 

3. รายละเอียดในแต่ละกิจกรรมยังไม่ชัดเจน ควรระบุเนื ้อหาในการจัดกิจกรรม
เพิ่มเติมดว้ย 

4. ควรระบุแนวคิดและทฤษฎีพืน้ฐานอ่ืน ๆ ที่อาจเก่ียวขอ้งกบัการจัดกิจกรรมในแต่
ละกิจกรรม เช่น แนวคิดการฝึกอบรม เป็นตน้ 

5. ควรระบุวิธีการประเมินผลในแต่ละกิจกรรมใหม้ีความชดัเจน มีการใหค้ะแนนจาก
ใบงานหรือจากการสงัเกตพฤติกรรมการมีสว่นรว่ม เป็นตน้ 

6. ควรระบสุื่อที่ใชใ้นแต่ละกิจกรรมใหม้ีความชดัเจน 
7. ควรระบุหนา้ที่ของที่ปรกึษา/พี่เลีย้ง ว่ามีการปฏิบติัพฤติกรรมใดบา้ง ที่ช่วยในการ

สง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 
จากนัน้ จึงไดท้ าการปรบัปรุงร่างโปรแกรม ดงักล่าว ใหม้ีความเหมาะสมตามค าแนะน า

ของผูเ้ชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใชใ้นการวิจยัระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการ
สง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกันคณุภาพการศึกษาของ
สถาบนัการศกึษาพยาบาลต่อไป 

 
ตอนที ่2 ผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล 

ผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมม ี2 ขัน้ตอนนี ้ดงันี ้
2.1 ผลการทดลองใช้โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์

พยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล  
หลงัจากไดร้่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการ
ประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล และปรบัปรุงตามผูท้รงคณุวฒุิแลว้ ได้
ทดลองใชโ้ปรแกรมฯ ในกลุม่อาจารยพ์ยาบาลกลุม่ย่อย 5 คน หลงัการเขา้รว่มโปรแกรมฯไดท้ าการ
ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมฯ แสดงดงัตาราง 14 
 

ตาราง 14 ผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยั เพื่อยกระดบัการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล ในอาจารยพ์ยาบาลที่เป็นกลุม่ยอ่ย (n= 5) 
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สมรรถนะการท าวิจัย คะแนนเต็ม เกณฑ ์60% คะแนน t-test 

ความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั 100.00 60.00 84.00 4.47* 
ทศันคติต่อการท าวิจยั 100.00 60.00 89.80 13.14* 
ทกัษะการท าวิจยั 100.00 60.00 86.67 18.30* 
สมรรถนะการท าวิจยั 300.00 180 260.47 35.36* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตาราง 14  พบว่า สมรรถนะการท าวิจยั ซึ่งแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกบัการ
ท าวิจยั ทศันคติต่อการท าวิจยั และทกัษะการท าวิจยั มีคะแนนรวมสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ (รอ้ย
ละ 60) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นั่นคือ กลุม่อาจารยพ์ยาบาลมีสมรรถนะการท าวิจยั
หลังเขา้ร่วมโปรแกรมสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้และจากผลการสังเกต การสัมภาษณ์ภายหลัง
สิน้สดุการจดักิจกรรม พบว่า 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี โดยมีการซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการท าแต่ละกิจกรรม อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมาก แต่จากการสอบถามยังพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมยัง
ขาดความมั่นใจเมื่อกล่าวถึงกระบวนการท าวิจัย ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นที่ผูว้ิจัยอาจเพิ่มแนวคิด
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ในกระบวนการท าวิจัย โดยใช้วิธีการเป็น
แบบอย่าง (Role model) ในเชิงสญัลกัษณเ์พิ่มเขา้ไป (Bandura.  1989: 9) ซึ่งตวัแบบที่ใชเ้ป็นไป
ในลกัษณะของสื่องานวิจยัที่มีคุณภาพที่ตีพิมพใ์นวารสารที่ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานสากล 
เช่ น  TCI1, Pacific Rim International Journal of Nursing Research: PRIJNR, ฐาน  Scopus 
เป็นตน้ เพื่อใชเ้ป็นแบบอย่างในการเสรมิสรา้งความมั่นใจต่อกระบวนการในการท าวิจยั 

2. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่บอกว่า ระยะเวลาในการท ากิจกรรมโดยรวมมีเวลาน้อย
เกินไป ควรจดัสรรเวลาใหม้ากขึน้ ใหม้ีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาในการท ากิจกรรมใหม้ีความ
เพียงพอ  

 
ดงันัน้ จึงสรุปไดว้่า โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อ

ยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาลที่ผูว้ิจัยออกแบบและสรา้ง
ขึน้ และไดท้ าการทดลองใชใ้นกลุ่มอาจารยพ์ยาบาลกลุ่มย่อย 5 คน พบว่า กลุ่มอาจารยพ์ยาบาล
มีสมรรถนะการท าวิจัยหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (รอ้ยละ 60) ผู้วิจัยได้
ปรบัปรุงโปรแกรม และน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึน้และประเมินประสิทธิผล
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ของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการประกัน
คณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาลต่อไป 

 
 
 
2.2 ผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย

ของอาจารยพ์ยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล  
ในขั้นตอนนี ้เป็นการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล โดย
ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบแผนการทดลอง รูปแบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงั (One group pretest-posttest 
design) การเขา้ร่วมโปรแกรม กบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นอาจารยพ์ยาบาลที่ปฏิบติังานแบบเต็มเวลา 
ในคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย ์มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ที่เขา้เกณฑต์ามเกณฑค์ัดเขา้ 
จ านวน 14 คน โดยผลการวิจยัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 สว่น ดงันี ้

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตาราง 15 จ านวนและรอ้ยละของคณุลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง (n=14) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 2 14.3 
 หญิง 12 85.7 
2. อาย ุ   
 ≤30 ปี 8 57.1 

 31-40 ปี 5 35.7 
 41-50 ปี 1 7.2 

3. วฒุิการศกึษา   
 ปรญิญาโท 14 100.0 
 ปรญิญาเอก - - 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
4. ประสบการณส์อนในมหาวิทยาลยั   
 1-3 ปี 6 42.8 
 4-6 ปี 6 42.8 
 ≥ 7 ปี 2 14.3 

 

 
ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
5. จ านวนงานวิจยัที่แลว้เสรจ็   
 0 เรื่อง 9 64.2 
 1 เรื่อง 2 14.3 
 2 เรื่อง 2 14.3 
 3 เรื่อง 1 7.2 
6. จ านวนงานวิจยัที่ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ   
 0 เรื่อง 9 64.2 
 1 เรื่อง 2 14.3 
 2 เรื่อง 2 14.3 
 3 เรื่อง 1 7.2 
7. อปุสรรคเก่ียวกบัภาระงาน   
 ดา้นการเรียนการสอน 9 64.2 
 ดา้นบรกิารวิชาการ 2 14.3 
 ดา้นท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม - - 
 ดา้นประกนัคณุภาพการศกึษา 2 14.3 
 ดา้นอื่นๆ 1 7.2 
8. อปุสรรคเก่ียวกบัขัน้ตอนการท าวิจยั   
 โครงรา่งวิจยั 14 100.0 
 การขอจรยิธรรมวิจยั - - 
 การขอทนุสนบัสนนุ - - 
 การเก็บขอ้มลู - - 
 การเขียนตีพิมพ ์ - - 
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จากตาราง 15 คณุลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

รอ้ยละ 85.7 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุต ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 57.1 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31-
40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 35.7 ทัง้หมดส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท คิดเป็นรอ้ยละ 100.0 ส่วน
ใหญ่มีประสบการณก์ารสอนในมหาวิทยาลยั 1-3 ปี และ 4-6 ปี มีสดัส่วนเท่ากัน คิดเป็นรอ้ยละ 
42.8 ส่วนใหญ่มีงานวิจัยแลว้เสร็จ จ านวน 0 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 64.2 (ไม่นับงานวิจัยที่เกิดขึน้
ในขณะศกึษา) รองลงมาคือ จ านวน 1 และ 2 เรื่อง มีสดัสว่นเท่ากนั คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 สว่นใหญ่
มีงานวิจยัที่ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ จ านวน 0 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 64.2 รองลงมาคือ จ านวน 1 
และ 2 เรื่อง มีสดัส่วนเท่ากนั คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 ส่วนใหญ่มีอปุสรรคเก่ียวกบัภาระงาน ดา้นการ
เรียนการสอน คิดเป็นรอ้ยละ 64.2 รองลงมาคือ ดา้นบริการวิชาการ และดา้นประกันคุณภาพ
การศึกษา มีสดัส่วนเท่ากัน คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 และทัง้หมดมีอุปสรรคเก่ียวกับขัน้ตอนการวิจัย 
ดา้นโครงรา่งวิจยั คิดเป็นรอ้ยละ 100.0  

 
ส่วนที่ 2  ผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท า

วิ จั ยของอาจารย์พยาบาล เ พ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึ กษาของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล แบ่งเป็น 2 ข้อ ดังนี ้

2.1 ผลการวิเคราะหส์ถิติพืน้ฐาน ค่าเฉล่ียของคะแนนสมรรถนะการท าวิจัย
ของอาจารยพ์ยาบาล ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  

ประกอบไปดว้ย 3 ดา้น ดังนี ้ (1) ความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจยั (2) ทัศนคติต่อการท า
วิจยั และ (3) ทกัษะการท าวิจยั ดงัแสดงในตาราง 16,17,18,19,20 และ 21 ตามล าดบั 

 
ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะการท าวิจยั ดา้นทกัษะการท าวิจยั ดา้น
ทศันคติต่อการท าวิจยั และดา้นทกัษะการท าวิจยั 
 

 
ทักษะการท าวิจัย 

 

คะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรม 
คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
(M) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั 25 21.5 1.99 
ทศันคติต่อการ าวิจยั 100 86.07 7.22 
ทกัษะการท าวิจยั 195 166.07 14.67 

1. ปัญหาวิจยัและวตัถปุระสงคว์ิจยั 9.00 7.93 1.49 
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2. ที่มาและความส าคญัของปัญหาวิจยั 15.00 12.14 2.57 
3. การประมวลเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 30.00 25.71 5.14 
4. การสรา้งกรอบแนวคิดการวิจยั 12.00 10.00 2.60 
5. สมมติฐานการวิจยั 9.00 7.93 1.49 
6. นิยามตวัแปร 18.00 15.86 2.98 
7. แบบแผนการวิจยั 18.00 15.43 3.08 
8. การก าหนดขนาดตวัอย่าง 15.00 12.50 2.59 

 

ตาราง 16 (ต่อ) 
 

 
ทักษะการท าวิจัย 

 

คะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรม 
คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
(M) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

9. วิธีการเลือกตวัอย่างถกูตอ้ง 15.00 12.86 2.57 
10. กระบวนการสรา้งเครื่องมือวิจยั 18.00 15.86 2.98 
11. การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 12.00 10.29 2.05 
12. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 15.00 12.50 2.59 
13. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 9.00 7.07 1.49 

 
จากตาราง 16 พบว่า อาจารยพ์ยาบาลมีสมรรถนะการท าวิจัย ดา้นความรูเ้ก่ียวกับการ

ท าวิจัย ทัศนคติต่อการ  าวิจัย และทักษะการท าวิจัย หลังการเข้าร่วมโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนน เท่ากบั 21.05, 86.07 และ166.07 คะแนน ตามล าดบั 

นอกจากนี ้เพื่อแสดงรายละเอียดของค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะการท าวิจัย ดา้นความรู้
เก่ียวกบัการท าวิจยั และทศันคติต่อการท าวิจยั เป็นรายบุคคล ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 
ผูว้ิจยัไดแ้สดงเพิ่มเติมในตาราง 17 และ 18 ตามล าดบั 

 
ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยของคะแนนสมรรถนะการท าวิจยั ดา้นความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยัเป็นรายบคุคล ก่อน
และหลงัการเขา้รว่มโปรแกรมสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนั
คณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล 
 

คนที ่ คะแนนเต็ม ก่อน หลัง 
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เข้าร่วมโปรแกรม เข้าร่วมโปรแกรม 
1 25.00 13.00 24.00 
2 25.00 14.00 23.00 
3 25.00 12.00 22.00 
4 25.00 12.00 24.00 
5 25.00 13.00 21.00 
6 25.00 11.00 21.00 
7 25.00 16.00 22.00 

 

ตาราง  17 (ต่อ) 
 

คนที ่ คะแนนเต็ม 
ก่อน 

เข้าร่วมโปรแกรม 
หลัง 

เข้าร่วมโปรแกรม 
8 25.00 14.00 22.00 
9 25.00 5.00 18.00 
10 25.00 14.00 18.00 
11 25.00 12.00 22.00 
12 25.00 10.00 24.00 
13 25.00 14.00 20.00 
14 25.00 12.00 20.00 
 ค่าเฉลี่ย 12.29 21.50 

 
จากตาราง 17 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสมรรถนะการท าวิจยั ดา้นความรูเ้ก่ียวกบัการ

ท าวิจยัเป็นรายบุคคลของอาจารยพ์ยาบาล ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 
12.29 คะแนน และ 21.50 คะแนน ตามล าดับซึ่ง คะแนนหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมมากกว่าก่อน
การเขา้รว่มโปรแกรม  

 
ตาราง 18  ค่าเฉลี่ยของคะแนนสมรรถนะการท าวิจยั ดา้นทศันคติต่อการท าวิจยัเป็นรายบุคคล 
 

คนที ่ คะแนนเต็ม 
ก่อน 

เข้าร่วมโปรแกรม 
หลัง 

เข้าร่วมโปรแกรม 
1 100.00 55.00 88.00 
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คนที ่ คะแนนเต็ม 
ก่อน 

เข้าร่วมโปรแกรม 
หลัง 

เข้าร่วมโปรแกรม 
2 100.00 51.00 89.00 
3 100.00 64.00 94.00 
4 100.00 57.00 90.00 
5 100.00 57.00 97.00 
6 100.00 55.00 91.00 
7 100.00 56.00 78.00 
8 100.00 53.00 90.00 
9 100.00 57.00 91.00 
10 100.00 56.00 83.00 

ตาราง 18 (ต่อ) 
 

คนที ่ คะแนนเต็ม 
ก่อน 

เข้าร่วมโปรแกรม 
หลัง 

เข้าร่วมโปรแกรม 
11 100.00 53.00 80.00 

12 100.00 52.00 86.00 

13 100.00 51.00 74.00 

14 100.00 49.00 74.00 
 ค่าเฉลี่ย 54.71 86.07 

 
จากตารางที่18  พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสมรรถนะการท าวิจยั ดา้นทศันคติต่อการท า

วิจัยเป็นรายบุคคล ของอาจารยพ์ยาบาล ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
54.71 คะแนน และ 86.07 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งคะแนนหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมมากกว่าก่อน
เขา้รว่มโปรแกรม  

นอกจากนี ้ผูว้ิจยัไดแ้สดงคะแนนสมรรถนะการท าวิจยั ใน 3 ดา้น ของอาจารยพ์ยาบาล 
โดยปรบัใหแ้ต่ละดา้นมีคะแนนเต็ม 100.00 คะแนน เพื่อเปรียบเทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้(รอ้ยละ 
60) ดงัตาราง 19, 20 และ 21 
 
ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยคะแนน สรรถนะการท าวิจยั ดา้นความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 
หลงัเขา้รว่มโปรแกรมเป็นรายบคุคล 
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คนที ่ คะแนนเต็ม เกณฑ ์60% คะแนนทีไ่ด ้
1 100.00 60.00 96.00 
2 100.00 60.00 92.00 
3 100.00 60.00 88.00 
4 100.00 60.00 96.00 
5 100.00 60.00 84.00 
6 100.00 60.00 84.00 
7 100.00 60.00 88.00 
8 100.00 60.00 88.00 
9 100.00 60.00 72.00 

 

ตาราง 19 (ต่อ) 
 

คนที ่ คะแนนเต็ม เกณฑ ์60% คะแนนทีไ่ด ้
10 100.00 60.00 72.00 
11 100.00 60.00 88.00 
12 100.00 60.00 96.00 
13 100.00 60.00 80.00 
14 100.00 60.00 80.00 

ค่าเฉลี่ย 86.00 

 
จากตาราง 19 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล 

หลงัเขา้รว่มโปรแกรมสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60)  
 

ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะการท าวิจยั ดา้นทศันคติต่อการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล หลงั
เขา้รว่มโปรแกรมเป็นรายบคุคล 
 

คนที ่ คะแนนเต็ม เกณฑ ์60% คะแนนทีไ่ด ้
1 100.00 60.00 88.00 
2 100.00 60.00 89.00 
3 100.00 60.00 94.00 
4 100.00 60.00 90.00 



  136 

คนที ่ คะแนนเต็ม เกณฑ ์60% คะแนนทีไ่ด ้
5 100.00 60.00 97.00 
6 100.00 60.00 91.00 
7 100.00 60.00 78.00 
8 100.00 60.00 90.00 
9 100.00 60.00 91.00 
10 100.00 60.00 83.00 
11 100.00 60.00 80.00 
12 100.00 60.00 86.00 
13 100.00 60.00 74.00 
14 100.00 60.00 74.00 

ค่าเฉลี่ย 86.07 

จากตาราง 20  พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะการท าวิจัย ดา้นทศันคติต่อการท าวิจัย
ของอาจารยพ์ยาบาล หลงัเขา้รว่มโปรแกรมสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60)  

 
ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยคะแนน สมรรถนะการท าวิจยั ดา้นทกัษะในการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล หลงัเขา้
รว่มโปรแกรมเป็นรายบคุคล 
 

คนที ่ คะแนนเต็ม เกณฑ ์60% คะแนนทีไ่ด ้
1 100.00 60.00 84.10 
2 100.00 60.00 82.56 
3 100.00 60.00 83.59 
4 100.00 60.00 84.10 
5 100.00 60.00 85.64 
6 100.00 60.00 81.02 
7 100.00 60.00 91.79 
8 100.00 60.00 92.31 
9 100.00 60.00 90.77 
10 100.00 60.00 90.26 
11 100.00 60.00 74.87 
12 100.00 60.00 66.67 
13 100.00 60.00 93.85 
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14 100.00 60.00 90.77 
ค่าเฉลี่ย 85.16 

 
จากตาราง 21  พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะการท าวิจัย ดา้นทกัษะการท าวิจัยของ

อาจารยพ์ยาบาล หลงัเขา้รว่มโปรแกรมสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60)  
 
2.2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลตามสมมติฐาน 
จากสมมติฐานการวิจยั คือ ภายหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย

ของอาจารยพ์ยาบาล อาจารยพ์ยาบาลมีคะแนนสมรรถนะการท าวิจยั สงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้
(รอ้ยละ 60) นัน้ ก่อนการประเมินประสิทธิผลโปรแกรมฯ ในกลุ่มอาจารยพ์ยาบาล จ านวน 14 คน 
ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อตกลงเบื ้องต้นเก่ียวกับการแจกแจงปกติของข้อมูล (Normal 
distribution) ว่าตัวแปรมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ โดยใชว้ิธีการวิเคราะหด์ว้ยสถิติบรรยาย 
ไดแ้ก่ ค่าความเบ ้(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) พิจารณาร่วมกับค่าสถิติ Shapiro-Wilk 
พบว่า สมรรถนะการวิจยั ทัง้สามตวัแปร ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั ทศันคติต่อการท าวิจัย 
และทักษะในการท าวิจัย มี ค่าสถิติ Shapiro-Wilk ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวแร
สมรรถนะการท าวิจัยมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนัน้ ขอ้มูลจึงเป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้  และ
แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามสมมติฐานการวิจัย ในการท าวิจยั 3 ดา้น ความรูเ้ก่ียวกบัการท า
วิจยั ทศันคติต่อการท าวิจยั ทกัษะการท าวิจยัและสมรรถนะการท าวิจยั หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม
กบัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้(รอ้ยละ 60)ดงัแสดงในตาราง 22 

 
ตาราง 22 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะการท าวิจยั 3 ดา้น  
 

สมรรถนะการท าวิจัย คะแนนเต็ม เกณฑ ์60% คะแนนทีไ่ด ้ t-test 
ความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั 100.00 60.00 86.00 12.22* 
ทศันคติต่อการท าวิจยั 100.00 60.00 86.07 13.52* 
ทกัษะการท าวิจยั 100.00 60.00 85.16 12.51* 
สมรรถนะการท าวิจยั 300.00 180.00 257.23 21.88* 
    ปัญหาวิจยัและวตัถปุระสงคว์ิจยั 100.00 60.00 88.10 6.34* 
    ที่มาและความส าคญัของปัญหาวิจยั 100.00 60.00 80.95 4.58* 
    การประมวลเอกสารและงานวิจยัที่ 
    เก่ียวขอ้ง 

100.00 60.00 85.71 5.52* 



  138 

    การสรา้งกรอบแนวคิดการวิจยั 100.00 60.00 83.33 4.03* 
    สมมติฐานการวิจยั 100.00 60.00 88.10 6.32* 
    นิยามตวัแปร 100.00 60.00 88.10 6.32* 
    แบบแผนการวิจยั 100.00 60.00 85.71 5.62* 
    การก าหนดขนาดตวัอย่าง 100.00 60.00 83.33 5.05* 
    วิธีการเลือกตวัอย่างถกูตอ้ง 100.00 60.00 85.71 5.62* 
    กระบวนการสรา้งเครื่องมือวิจยั 100.00 60.00 88.09 6.34* 
    การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
    ที่ใชใ้นการวิจยั 

100.00 60.00 85.71 5.62* 

    การเก็บรวบรวมขอ้มลู 100.00 60.00 83.33 5.05* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางที่ 22 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล 
ซึ่งประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั ทศันคติต่อการท าวิจยั และทกัษะการท า
วิจยั หลงัเขา้รว่มโปรแกรมสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้(รอ้ยละ 60) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และพบว่า ในรายหวัขอ้ย่อยของค่าเฉลี่ยคะแนนทกัษะการท าวิจยัหลงัเขา้รว่มโปรแกรมสงูกว่า
เกณฑท์ี่ก าหนดไว ้(รอ้ยละ 60) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดว้ยเช่นกนั 

 นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดท้ าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนของสมรรถนะการ
ท าวิจยั ดา้นความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัย และทศันคติต่อการท าวิจยั ระหว่างก่อนและหลงัการเขา้
ร่วมโปรแกรม โดยใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง (Dependent t-test)  ดัง
ตาราง 23 
 
ตาราง 23 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนของสมรรถนะการท าวิจยั ดา้นความรูเ้ก่ียวกบั 
การท าวิจยั และทศันคติต่อการท าวิจยั ระหว่างก่อนและหลงัการเขา้รว่มโปรแกรม 
 

ตัวแปรตาม 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม หลังเข้าร่วมโปรแกรม 

t 
M SD M SD 

ด้านความรู้เ ก่ียวกับการท า
วิจยั 

49.14 10.34 86.00 7.96 12.29* 

ดา้นทศันคติต่อการท าวิจยั 54.71 3.71 86.07 7.22 20.42* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตาราง 23  พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของสมรรถนะการท าวิจยั ดา้นความรูเ้ก่ียวกบัการ
ท าวิจยัและทศันคติต่อการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมสงูกว่าก่อนเขา้
รว่มโปรแกรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (t = 12.29 และ 20.42 ตามล าดบั) 



 

บทที ่5  
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
ในการวิจยัเรื่อง “การพฒันาโปรแกรมสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 

เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล” ในบทที่ 5 ผูว้ิจัยได้
น าเสนอการสรุปสาระส าคญัโดยย่อเก่ียวกบัความมุ่งหมายของการวิจยั สมมติฐานการวิจยั สรุป
ผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและสรา้งร่างโปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารย์
พยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล  

1.1 เพื่อคน้หาแนวทางสู่ความส าเร็จ รวมทัง้ปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล  

1.2 เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล  

1.3 เพื่อออกแบบและสรา้งร่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล 

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล 

 
สมมติฐานการวิจัย 

ภายหลังการเขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล 
อาจารยพ์ยาบาลมีสมรรถนะการท าวิจยัสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้(รอ้ยละ 60) 

 
สรุปผลการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้สามารถสรุปผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั ไดด้งันี ้
1. เพ่ือออกแบบและสร้างร่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย

ของอาจารยพ์ยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล  โดยแบ่งเป็น 
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1.1 ผลการคน้หาแนวทางสู่ความส าเร็จ รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคในการท าวิจยั
ของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับคุณภาพสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยผลการวิเคราะห์มี
รายละเอียดดงันี ้

1.1.1 แนวทางสู่ความส าเร็จในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาล ผูใ้หข้อ้มูลหลกัใหค้วามคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ความส าเร็จในการท า
วิจยัของกลุ่มอาจารยพ์ยาบาลนัน้ มีเงื่อนไขที่ส  าคญัที่ช่วยใหป้ระสบความส าเร็จในการท าวิจัย 4 
ประเด็นหลกั คือ 1) การมีที่ปรกึษา/พี่เลีย้ง 2) การบรหิารเวลา 3) การพฒันาความรูแ้ละทกัษะการ
ท าวิจยั และ 4) การสรา้งเครือข่ายการวิจยั ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1) การมีที่ปรึกษา/พี่เลีย้ง (Advisor or Mentor) เป็นเงื่อนไขที่ส  าคัญ
เป็นอย่างมากที่ช่วยใหส้ามารถท าวิจัยไดส้  าเร็จลุล่วง การมีที่ปรึกษาใหก้ับอาจารยพ์ยาบาลที่มี
ประสบการณน์อ้ยในการท าวิจยั โดยที่ปรกึษาเสมือนเป็นพี่เลีย้งคอยช่วยเหลือและชีแ้นะในสิ่งที่ไม่
รู ้ไม่มั่นใจ ใหเ้กิดความกระจ่างจนสามารถท าวิจัยได ้ในทิศทางที่ถูกตอ้งไม่เสียเวลาวกวน และ
สุดทา้ยเกิดทอ้ถอยและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการท าวิจัย  และการท าวิจัยไม่ใช่เรื่องง่าย จะตอ้งมี
ความรู ้ความเขา้ใจและสั่งสมประสบการณ ์การมีที่ปรกึษาวิจยัจึงเป็นแนวทางน าไปสู่ความส าเร็จ
ที่จะช่วยพฒันาใหอ้าจารยพ์ยาบาลมีสมรรถนะในการท าวิจยัที่มีคณุภาพได ้

2) การบรหิารเวลา (Time management) จะช่วยใหอ้าจารยพ์ยาบาล
สามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ สามารถแบ่งเวลาในการท าวิจัยใหส้ะดวกมากยิ่งขึน้ ในบริบทของการ
เป็นอาจารย์พยาบาลที่มีประสบการณ์มานานของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้เล่าถึงภาระงานของ
อาจารยพ์ยาบาลที่ตอ้งรบัผิดชอบ ความแตกต่างจากสาขาวิชาอ่ืนคือ พยาบาลวิชาชีพจะเนน้การ
เรียนการสอนภาคปฏิบติั ตอ้งรบัผิดชอบชีวิตของผูป่้วย ตอ้งระมดัระวงัและรอบคอบเพื่อใหผู้ป่้วย
ปลอดภัย อาจารยพ์ยาบาลจึงตอ้งทุ่มเทดูแลนักศึกษาพยาบาลอย่างใกลช้ิด ใชเ้วลา 2-3 วันต่อ
สปัดาห ์คิดเป็นรอ้ยละ 40-60 ของเวลาท างานทัง้หมด จึงตอ้งท าวิจยัในเวลาเดียวกนั เป็นการบูร
ณาการการเรียนการสอนกบัการวิจยั ทกัษะในการบรหิารเวลาจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแกปั้ญหา 

3) การพัฒนาความรูแ้ละทกัษะการท าวิจัย (Knowledge and skills 
in research practice) โดยอาศัยประสบการณ์ในการท างานวิจัย การพัฒนาด้วยการฝึกเป็น
ประจ า จะช่วยใหเ้กิดสมรรถนะการท าวิจยัที่มากยิ่งขึน้ การมีมมุมองในดา้นนีว้่า เป็นสิ่งส าคญัมาก
ที่นกัวิจยัตอ้งมี ถึงแมอ้าจารยพ์ยาบาลจะเรียนระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ไดเ้รียนวิชาวิจยั
แล้วก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพได้ เพราะงานวิจัยมีหลากหลายรูปแบบ 
กระบวนการท าตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถทุกขัน้ตอน ตลอดจนตอ้งมีประสบการณ ์จึงจะพฒันา
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ทกัษะการท าวิจยัได ้และไม่มีใครไม่พบปัญหาในการท าวิจัย ยิ่งท าหลายเรื่องต่อเนื่อง ยิ่งเพิ่มพนู
ความรูแ้ละทกัษะ 

4) การสรา้งเครือข่ายการวิจัย (Building research networks) เป็น
อีกเงื่อนไขหนึ่งที่มีความส าคัญที่ช่วยให้การท าวิจัยนั้นประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี โดยการมี
เครือข่ายการวิจัยจะช่วยให้มีความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ได้รับการ
ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล การเขา้ถึงกลุ่มประชากร การขอทุนสนับสนุน อาจเป็นรูปแบบของ
บุคคลหรือองคก์าร อาจารยพ์ยาบาลมีภาระงานมาก มีเวลานอ้ย การมีเครือข่ายจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคญัในการท าวิจยั ไดแ้ลกเปลี่ยนขอ้มลูท าวิจยัรว่มกนั ก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นวงกวา้ง ลดปัญหา
อปุสรรคต่าง ๆ 

1.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัใหค้วามคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ความส าเร็จในการท าวิจัยของกลุ่มอาจารย์
พยาบาลนัน้ มีปัญหาอปุสรรคที่ส  าคญัที่อาจไปขดัขวางหรือรบกวนการท าวิจยัใหส้  าเรจ็ลลุ่วงได ้6 
ประการ คือ 1) ภาระงานเหนื่อยลา้ 2) การขาดแรงจูงใจ 3) การขออนุมัติจริยธรรมในมนุษยใ์ช้
เวลานาน 4) การขาดการสนับสนุนในด้านบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 5) บรรยากาศไม่
เอือ้อ านวย และ 6) การขาดทกัษะในการสืบคน้ขอ้มลู ซึ่งมีรายละเอียดที่ส  าคญั ดงันี ้

1) ภาระงานเหนื่อยลา้ โดยการมีภาระงานที่มากเกินไป โดยเฉพาะ
การเรียนการสอนภาคปฏิบติับนหอผูป่้วย การท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การประชุมใชเ้วลามาก และ
กิจกรรมมากมายที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน เป็นตน้ ท าใหเ้กิดความเหนื่อยลา้ ท าใหไ้ม่มีเวลา
ที่จะท างานวิจยัใหส้  าเรจ็ 

2) การขาดแรงจูงใจ อาจารยพ์ยาบาลที่ไม่ไดร้บัการเสริมแรงที่เป็น
รูปธรรม ท าใหเ้ป็นอปุสรรคที่ส  าคญัต่อการท าวิจยัเป็นอย่างยิ่ง 

3)  การขออนุมั ติจริยธรรมในมนุษย์ใช้เ วลานาน โดยพบว่า 
กระบวนการในการขออนุมัติจริยธรรมในมนุษยข์องหน่วยงานใชเ้วลานานมากและการตอ้งแกไ้ข
โครงรา่งวิจยัที่มีรายละเอียดมาก จึงท าใหก้ารท าวิจยัไม่เป็นไปตามก าหนด 

4) การขาดการสนับสนุนในด้านบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
หน่วยงานไม่ไดใ้หค้วามส าคัญในดา้นการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการท าวิจยัของ
อาจารยพ์ยาบาล  
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5) บรรยากาศไม่เอือ้อ านวย บรรยากาศในการท างานวิจัยก็เป็นอีก
ปัจจยัหนึ่งที่เป็นปัจจยัเสริมใหเ้กิดสมรรถนะการท าวิจยั หากบรรยากาศไม่เอือ้อ านวย ก็ถือว่าเป็น
อปุสรรคที่ส  าคญัประการหนึ่งในการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 

6) การขาดทกัษะในการสืบคน้ขอ้มลู โดยการสืบคน้ขอ้มลูเป็นทกัษะ
หนึ่งที่มีความส าคญัในกระบวนการท าวิจยั หากอาจารยพ์ยาบาลขาดทกัษะการสืบคน้ขอ้มลู เป็น
ปัญหาอปุสรรคที่มีความเชื่อมโยงจากการที่อาจารยพ์ยาบาลไม่ไดท้ างานวิจยั หรือท านอ้ย จึงไม่ได้
สืบคน้ขอ้มลู ก็จะสง่ผลต่อสมรรถนะของการท าวิจยัดว้ย 

1.2 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย
ของอาจารยพ์ยาบาลเพ่ือยกระดับคุณภาพสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยผลการวิเคราะห์
มีรายละเอียดดังนี ้

1.2.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในการประเมินนความต้องการจ าเป็น 
พบว่า กลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 50 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 96.0 สว่นใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 31-40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 54.0 รองลงมาคือ ช่วงอายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 
40.0 ทัง้หมดส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท คิดเป็นรอ้ยละ 100.0 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การสอนในมหาวิทยาลยัมากกว่าหรือเท่ากบั 7 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 50.0 รองลงมาคือ 4-6 ปี คิดเป็น
รอ้ยละ 30.0 

1.2.2 การวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของ
อาจารยพ์ยาบาลตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy model) ระหว่างสภาพที่เป็นจริงใน
ปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง เพื่อสะท้อนล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น  พบว่า 
อาจารยพ์ยาบาลมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะการท าวิจยั ในการสรา้งเครื่องมือวิจยัมากที่สุด 
รองลงมาคือ การสืบคน้ขอ้มูล การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย การเลือกใชส้ถิติที่เหมาะสมกับ
งานวิจยั การก าหนดปัญหาการวิจยั และการก าหนดวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1.3 ผลการออกแบบและสร้างร่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย
ของอาจารยพ์ยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล โดยผลการออกแบบและสร้างร่างโปรแกรม มีรายละเอียดดังนี ้

1.3.1 ร่างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อ
ยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล ผูว้ิจยัน าขอ้มลูที่ไดจ้ากขอ้ 
1.1 และ 1.2 ที่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วมาพิจารณาร่วมกับแนวคิด 3 แนวคิด ได้แก่ 1) การจัดการ
ความรู ้(Knowledge management: KM)  6 ขัน้ตอน ของศาสตราจารยน์ายแพทย ์วิจารณ ์พานิช 
เนื่องจากแนวคิดนีม้ีความโดดเด่นในเรื่องการสรา้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการความรู ้และ
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ใกลเ้คียงกับบริบทวัฒนธรรมของประเทศไทยมากที่สุด 2) การเรียนรูแ้บบเกลียวความรู ้(SECI 
Model/ Spiral knowledge) ของโนนากะและทาเคอุชิ (Nonaka & Takeuchi) คือ ความสมัพันธ์
ของการหลอมรวมความรูฝั้งลึก (Tacit knowledge) และความรูช้ดัแจง้ (Explicit knowledge) ใน 
4 กระบวนการ โดยเริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (Socialization) มาสู่การสกดัความรูจ้ากตัวคน 
(Externalization) การผนวกความรู้ (Combination) และการผนึกความรู้ ( Internalization) มา
ผสมผสานให้เกิดความกระจ่าง  และ 3) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
learning: PBL) เพื่อความชดัเจนในการเสาะแสวงหาความรูแ้ละเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่ดีจึงน าทัง้ 
3 แนวคิด น าขอ้มูลที่ไดม้าบูรณาการออกแบบและสรา้งร่างโปรแกรม  โดยการจัดกิจกรรมแต่ละ
ครัง้ใชเ้วลา 2-3 ชั่วโมง จ านวน 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์ ใชเ้วลาท ากิจกรรมทัง้สิน้ 10 ชั่วโมงใน 2 สปัดาห ์
และเวน้ระยะ 1-2 สปัดาห ์ ร่างโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อ
ยกระดบัการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม ดงันี ้ 1) การสรา้งคณุลกัษณะ
การเป็นนักวิจัย  2) การใหค้วามรู ้ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้4) การประยุกตค์วามรู ้และ5) การ
วิพากษค์วามรู ้เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรม เขียนโครงรา่งการวิจยัที่เกิดจากเรียนรูใ้นโปรแกรม ผูว้ิจยั
น าโครงร่างวิจัยมาประเมินทักษะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล และประเมินประสิทธิผลของ
โปรแกรมเมื่อเสรจ็สิน้กิจกรรมทกุกิจกรรม  

1.3.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท า
วิจัยของอาจารย์พยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล พบว่าโปรแกรมดงักล่าว มีคะแนนความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก จากนัน้ จึงไดท้ าการ
ปรับปรุงร่างโปรแกรม ดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพื่อน าไป
ทดลองใชก้ารวิจยัระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยั
ของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล
ต่อไป 

 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ

อาจารย์พยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล  

2.1 ผลการทดลองใช้โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์
พยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล โดย
ผลการวิเคราะหม์ีรายละเอียดดังนี ้
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2.1.1 ผลการประเมินประสิทธิผลโปรแกรมในกลุ่มอาจารยพ์ยาบาลกลุ่มย่อย 5 
คน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของสมรรถนะการท าวิจยัและรายดา้นทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกบั
การท าวิจัย ทัศนคติต่อการท าวิจัย และทักษะการท าวิจัย สูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้(รอ้ยละ 60) 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นั่นคือ กลุม่อาจารยพ์ยาบาลมีสมรรถนะการท าวิจยัที่สงูกว่า
เกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

2.1.2 จากผลการสงัเกตและการสมัภาษณภ์ายหลงัสิน้สดุการจดักิจกรรมในกลุ่ม
อาจารยพ์ยาบาล กลุ่มย่อย จ านวน 5 คน พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมยงัขาดความมั่นใจเมื่อกล่าวถึง
กระบวนการท าวิจัย ดังนัน้ จึงมีความจ าเป็นที่ผูว้ิจัยอาจเพิ่มแนวคิดการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง (Self-Efficacy) ในกระบวนการท าวิจัย โดยใชว้ิธีการเป็นแบบอย่าง (Role model) ซึ่งตัว
แบบที่ใชเ้ป็นไปในลกัษณะของสื่องานวิจยัที่มีคณุภาพ ไดร้บัการตีพิมพใ์นวารสารที่เป็นฐานขอ้มลู
ที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรบัในระดับสากล เช่น TCI 1, Scopus และ Pacific Rim เป็นตน้ เพื่อใช้
เป็นแบบอย่างในการเสริมสรา้งความมั่นใจต่อกระบวนการในการท าวิจยั  และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ส่วนใหญ่บอกว่า ระยะเวลาในการท ากิจกรรมโดยรวมมีนอ้ยเกินไป บางกิจกรรมควรจัดสรรเวลา
ใหม้ากขึน้ ใหม้ีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาในการท ากิจกรรมใหม้ีความเพียงพอ 

2.2 ผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท า
วิ จั ยของอาจารย์พยาบาล เ พ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึ กษาของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี ้

2.2.1 คุณลักษณะทั่ วไปของกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบประสิทธิผลของ
โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพ
การศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 14 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นรอ้ยละ 85.7 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 57.1 
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 35.7 ทัง้หมดส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
คิดเป็นรอ้ยละ 100.0 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัย 1-3 ปี และ 4-6 ปี มี
สดัส่วนเท่ากัน คิดเป็นรอ้ยละ 42.8 ส่วนใหญ่มีงานวิจัยแลว้เสร็จ จ านวน 0 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 
64.2 รองลงมาคือ จ านวน 1 และ 2 เรื่อง มีสดัสว่นเท่ากนั คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 สว่นใหญ่มีงานวิจยั
ที่ตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ จ านวน 0 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 64.2 รองลงมาคือ จ านวน 1 และ 2 
เรื่อง มีสดัส่วนเท่ากนั คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 จ านวน ส่วนใหญ่มีอปุสรรคเก่ียวกบัภาระงาน ดา้นการ
เรียนการสอน คิดเป็นรอ้ยละ 64.2 รองลงมาคือ ดา้นบริการวิชาการ และดา้นประกันคุณภาพ
การศึกษา มีสดัส่วนเท่ากัน คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 และทัง้หมดมีอุปสรรคเก่ียวกับขัน้ตอนการวิจัย 
ดา้นโครงรา่งวิจยั คิดเป็นรอ้ยละ 100.0 
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2.2.2 ผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ในกลุ่มอาจารย์พยาบาล 
จ านวน 14 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของสมรรถนะการท าวิจัยโดยรวม และรายดา้น ทัง้ 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัย ทัศนคติต่อการท าวิจัย และทักษะการท าวิจัย สูงกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนดไว้ (รอ้ยละ 60) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ กลุ่มอาจารย์พยาบาลมี
สมรรถนะการท าวิจยัที่สงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

2.2.3 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนของสมรรถนะการท าวิจยั 
ดา้นความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั และทศันคติเฉลี่ยต่อการท าวิจยั ระหว่างก่อนและหลงัการเขา้รว่ม
โปรแกรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัยและทัศนคติต่อการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาล หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 (t = 12.22 และ 13.52 ตามล าดบั)  

2.2.4 ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะการท าวิจัย ดา้นทักษะการท า
วิจยัในแต่ละหวัขอ้โดยเทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้(รอ้ยละ 60) พบว่า ปัญหาวิจยัและวตัถปุระสงค์
วิจยั ที่มาและความส าคญัของปัญหาวิจยั  การประมวลเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง การสรา้ง
กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานการวิจัย นิยามตัวแปร แบบแผนการวิจัย การก าหนดขนาด
ตัวอย่าง วิธีการเลือกตัวอย่างถูกตอ้ง กระบวนการสรา้งเครื่ องมือวิจัย การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มลู และสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู สงูกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนดไว ้(รอ้ยละ 60) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ทกัษะการท าวิจยัในทุกหัวขอ้
ของกลุม่ตวัอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้
 

อภปิรายผล 
จากการสรุปผลการวิจัยดังกล่าว สามารถอภิปรายผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ได้

ดงันี ้
1. การออกแบบและสร้างโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ

อาจารย์พยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล  

ส าหรบัผลการออกแบบและสรา้งโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล พบว่า 
โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลที่สรา้งขึน้ ประกอบดว้ย ผลที่ไดจ้าก
การวิเคราะหข์อ้มูลจากการสมัภาษณเ์ชิงลึก ร่วมกบัผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นในการ
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ส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยั เพื่อเป็นเนือ้หาในการจัดกิจกรรม ร่วมกบัแนวคิดการจดัการความรู ้
(KM) การเรียนรูแ้บบเกลียวความรู้ (SECI model) และการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) 
เป็นกระบวนการขบัเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมในการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยั 

1.1 การค้นหาแนวทางสู่ความส าเร็จในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย 
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ซึ่งเป็นผลที่ไดจ้ากการวิเคราะหข์อ้มูลจากการสมัภาษณเ์ชิงลึกได้
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ น ามาเป็นแนวทางส าหรบัการจัดกิจกรรมในโปรแกรม โดยขอ้มูลเชิงคุณภาพ
สามารถใช้เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ (Feasibility) การยอมรับให้ตรงตามความต้องการ 
(Acceptability) และการด าเนินการ (Implementation) ของโปรแกรม เพื่อช่วยท าความเข้าใจ
เก่ียวกับความมีประสิทธิภาพในโปรแกรม เป็นขอ้มูลที่ช่วยใหโ้ปรแกรมและวิธีการด าเนินการจดั
กิจกรรมมีความเหมาะสม (O’Cathain; et al.  2013) รวมทั้งเป็นกลไกหนึ่งที่มีความส าคัญต่อ
โปรแกรม (Richard; et al.  2019) ดังนั้น การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะช่วยเพิ่มคุณค่าของ
โปรแกรมที่มาจากการปฏิบติัจริง ๆ ในสถานการณ์บริบทจริง เป็นเงื่อนไข ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางที่เกิดขึน้จริงในปรากฎการณ์หนึ่งๆ ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดท้ าการค้นหาแนวทางสู่
ความส าเรจ็ในการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล ผูใ้หข้อ้มลูหลกักล่าวว่า ความส าเรจ็ในการท าวิจยั
ของกลุม่อาจารยพ์ยาบาลนัน้ มีเงื่อนไขที่ส  าคญัที่ช่วยใหป้ระสบความส าเรจ็ในการท าวิจยั คือ การ
มีที่ปรกึษา/พี่เลีย้ง การบรหิารเวลา การพฒันาความรูแ้ละทกัษะการท าวิจยั และการสรา้งเครือข่าย
การวิจยั  

1.1.1 การมีที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Advisor or Mentor) เป็นเงื่อนไขที่ส  าคัญที่
ช่วยใหส้ามารถท าวิจยัไดส้  าเร็จลลุว่ง การมีที่ปรกึษาใหก้บัอาจารยพ์ยาบาลที่มีประสบการณน์อ้ย
ในการท าวิจยั เสมือนเป็นพี่เลีย้งคอยช่วยเหลือและชีแ้นะในสิ่งที่ไม่รู ้ไม่มั่นใจ ใหเ้กิดความกระจ่าง
จนสามารถท าวิจยัได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาเรื่องสมรรถนะวิจยัและตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบัการท า
วิจยัใหป้ระสบความส าเร็จ ของปิยวรรณ บุญเพ็ญ, ยุทธนา ไชยจูกุล และดษุฎี โยเหลา (2561) ที่
กลา่วว่า ที่ปรกึษาและพี่เลีย้งในการด าเนินงานวิจยั เป็นปัจจยัที่ช่วยสนบัสนนุใหม้ีความสขุกับการ
ท างานวิจัย โดยการมีที่ปรึกษาคอยใหค้ าปรึกษาทุกครัง้ที่มีปัญหาในระหว่างการด าเนินการวิจยั 
เป็นสว่นหนึ่งที่ท าใหน้กัวิจยัไม่รูส้ึกทอ้แท ้และสามารถมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได ้ซึ่งนอกจาก
จะท าใหเ้กิดบรรยากาศความเป็นวิชาการในหน่วยงานแลว้ ยงัท าใหเ้กิดความสขุและสนุกที่จะได้
ท างานวิจยัมากขึน้ และจากการศึกษาการประเมินความตอ้งการจ าเป็นของสมรรถนะการท าวิจัย
สถาบนั ของเนตรรุง้ อยู่เจริญ, องอาจ นัยพัฒน ์และทวิกา ตัง้ประภา (2562) พบว่า แนวทางที่
ส  าคญัในการพฒันาสมรรถนะการท าวิจยั คือ การมีผูค้อยช่วยเหลือ ชีแ้นะ แนะน า ซึ่งบคุคลนีส้รา้ง
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บรรยากาศที่เป็นกันเอง พูดคุยได้อย่างสบายใจ เข้าใจบริบทของการท างานวิจัย สามารถดึง
ศักยภาพที่มีอยู่ รวมทั้งเริ่มต้นจุดประกายงานวิจัยด้วย  และมีการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
เก่ียวกบัการเป็นพี่เลีย้ง พบว่า การมีพี่เลีย้ง/ที่ปรกึษา มีอิทธิพลต่อการพฒันาตนเอง การแนะแนว

อาชีพ การเลือกอาชีพ และการมีผลผลิตทางวิชาการ (Sambunjak; Straus; & Marušić.  2006) 
ทัง้ยังช่วยใหม้ีความพึงพอใจในการท างาน เพิ่มความมั่นใจ เพิ่มผลงานการตีพิมพ ์ไดร้บัทุนวิจัย
เพิ่มมากขึน้ (Nick; et al.  2012) จากเหตุผลหลักฐานทางงานวิจัยดังกล่าว การมีพี่เลีย้งหรือที่
ปรึกษาที่สนับสนุนเก่ียวกับกระบวนการทางดา้นการวิจัย จะช่วยใหเ้กิดสมรรถนะการวิจัย จึงน า
ระบบการเป็นพี่เลีย้ง มาเป็นสว่นหนึ่งในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาสง่เสริมใหเ้กิดสมรรถนะการท า
วิจยัเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศกึษาพยาบาล 

1.1.2 การบริหารเวลา (Time management) จะช่วยใหอ้าจารยพ์ยาบาล
สามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ สามารถแบ่งเวลาในการท าวิจัยให้สะดวกมากยิ่งขึน้ ภาระงานของ
อาจารยพ์ยาบาลที่มีจ านวนมาก มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ การดูแลรกัษาผูป่้วย การดูแล
ความปลอดภยัของผูป่้วย การดแูลนกัศึกษาพยาบาลอย่างใกลช้ิด จึงท าใหต้อ้งบริหารเวลาเพื่อท า
วิจยั ทกัษะในการบริหารเวลาจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแกปั้ญหา สอดคลอ้งกับการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการท างานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ของพิราวรรณ หนูเสน , สุวรรณี แรงครุฑ 
และสญัชยั ทองสกุใส (2562) ที่พบว่า เหตผุลส าคญัที่ไม่ท าวิจยัในอนัดบัแรกๆ คือ มีภาระงานเป็น
จ านวนมาก ภาระงานที่ท าอยู่เป็นประจ า ไม่สามารถแบ่งเวลามาท างานวิจัยไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 
เช่นเดียวกบัการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ ของเนตรน
ภสั จนัทรพ์่วง และดสุิต อธินุวฒัน ์(2559) ที่พบว่า การมีภาระงานสอนเป็นจ านวนมาก ส่งผลต่อ
การท าวิจัยและการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ ์นอกจากนี ้ปิยวรรณ บุญเพ็ญ และคณะ (2561) ยัง
กลา่วถึง การท าวิจยัใหป้ระสบความส าเรจ็นัน้ ใหค้วามส าคญักบัระยะเวลาในการท างานวิจยั โดย
สามารถท าใหง้านเสรจ็ตามก าหนดเวลาที่วางไว ้และท าใหไ้ดต้รงตามแผนงานและเป้าหมาย หาก
บุคคลมีสมรรถนะวิจัยสูง องคก์ารสนับสนุนทุนวิจัยอย่างเต็มที่ มีการจัดสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อ
การท าวิจยัไดอ้ย่างเหมาะสม แต่บคุคลไม่สามารถบรหิารจดัการงานในหนา้ที่ใหม้ีเวลาเพียงพอต่อ
การท าวิจัย การท าวิจัยนัน้ก็ไม่สามารถประสบความส าเร็จได ้ดังที่ เชสและคณะ (Chase; et al.  
2013) กล่าวว่า การบริหารจดัการเวลาที่มีประสิทธิภาพ ช่วยใหย้งัคงมุ่งที่ตวังาน ใหค้วามส าคัญ
กบัการผลิตผลงานวิจยั จากเหตผุลหลกัฐานทางงานวิจยัดงักล่าว การบริหารจดัการเวลาเก่ียวกบั
กระบวนการทางดา้นการวิจยั จะช่วยใหเ้กิดสมรรถนะการวิจยั จึงไดน้ าการบรหิารจดัการเวลา มา
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เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมใหเ้กิดสมรรถนะการท าวิจัยเพื่อยกระดับการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล 

1.1.3 การพัฒนาความรู้และทักษะการท าวิจัย (Knowledge and skills 
in research practices) โดยอาศัยประสบการณ์ในการท างานวิจัย การพัฒนาด้วยการฝึก
กระบวนการวิจัยเป็นประจ า จะช่วยใหเ้กิดสมรรถนะการท าวิจยัที่มากยิ่งขึน้ กระบวนการท าวิจัย
ตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถทุกขัน้ตอน ตลอดจนตอ้งมีประสบการณ ์จึงจะพัฒนาสมรรถนะการ
ท าวิจัยได้ สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาล
สาธารณสุขในเขตภาคกลางของ อรญัฐ์ณิศา มณีวงศ ์และคณะ (2559) พบว่า ประสบการณใ์น
การท าวิจัย การได้รับความรูเ้พิ่มเติมในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัย มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุข  และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาผลการพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยัของพยาบาลวิชาชีพของ มณัทนา จิระกงัวาน และ
สาวิตรี สารพล (2556) พบว่า การอบรมกระบวนการวิจัยและการฝึกปฏิบติัการท าวิจัย สามารถ
เพิ่มพูนความรูด้า้นการวิจัย รวมทัง้ยังสามารถเพิ่มสมรรถนะการท าวิจัยของพยาบาลวิชาชีพได้
อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นที่อาจารยพ์ยาบาลควรไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทักษะการท า
วิจยั และน ามาเป็นส่วนหนี่งในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยัเพื่อยกระดับการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล 

1.1.4 การสร้างเครือข่ายการวิจัย (Building research networks) เป็นอีก
เงื่อนไขหนึ่งที่มีความส าคัญที่ช่วยใหก้ารท าวิจัยนัน้ประสบผลส าเร็จไดด้ว้ยดี โดยการมีเครือข่าย
การวิจัยจะช่วยใหม้ีความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  ไดร้บัการช่วยเหลือใน
การเก็บขอ้มลู การเขา้ถึงกลุ่มประชากร การขอทุนสนับสนุน เป็นตน้ สอดคลอ้งกับการศึกษาแนว
ทางการส่งเสริมการวิจยัของบุคลากรการพยาบาล ของนิลาวรรณ มศัยาอานนท์, พชัรา สิริวฒันเกต ุ
และประวิทย ์ทองไชย (2560) พบว่า แนวทางในการสง่เสริมดา้นการท าวิจยัที่ส  าคญั คือ การสรา้ง
เครือข่ายระดับชาติ  เน้นความร่วมมือกับภาคีต่าง  ๆ  เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัการศึกษา เนื่องจากฝ่ายการพยาบาลมีแค่การจดัอบรมพืน้ฐานความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั
ในแต่ละปี แต่ขาดการขอความร่วมมือ และการสรา้งเครือข่ายทางการวิจยั ซึ่งเครือข่ายเหลา่นีจ้ะมี
ส่วนส าคัญในการสรา้งความร่วมมือในระดับชาติ เพื่อยกระดับโจทยว์ิจัย นอกจากนี ้การศึกษา
เก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค และแนวทางการส่งเสริมการด าเนินโครงการวิจัย ของนพวรรณ รื่นแสง 
และวรวรรณ สโมสรสุข (2559) ใหค้วามส าคัญกับการสรา้งเครือข่ายวิจัยในองคก์ร ซึ่งการสรา้ง
เครือข่ายวิจยัในองคก์รเป็นสิ่งที่ช่วยใหม้ีผูใ้หค้  าปรกึษา รวมทัง้แรงจงูใจในการท าวิจยัมากขึน้ ดงัที่ 



  122 

อบราโม, ดีแองเจโล และเมอรเ์จีย (Abramo; D’Angelo; & Murgia.  2017) กล่าวว่า การสรา้ง
ความร่วมมือทางดา้นการวิจยั มีผลต่อการผลิตผลงานวิจยั ซึ่งเป็นในส่วนนโยบายการบริหาร โดย
สว่นนีไ้ม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในการจดักิจกรรม เพราะเป็นนโยบายการบรหิารจดัการของตวัสถาบนัเอง 
แต่เป็นสว่นที่มีความส าคญัที่ฝ่ายบรหิารควรใหค้วามสนใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มสมรรถนะการวิจยัได ้ 

 
ปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล  

ที่อาจไปขดัขวางหรือรบกวนการท าวิจยัใหไ้ม่สามารถท าจนส าเร็จได ้สามารถแบ่งได้
เป็น 1) อปุสรรคภายใน เป็นที่ตวับุคคล ไดแ้ก่  การขาดแรงจูงใจ และการขาดทกัษะในการสืบคน้
ขอ้มลู 2) อปุสรรคภายนอก ซึ่งเกิดจากสภาพแวดลอ้มที่มีผลต่อตัวบุคคล ไดแ้ก่ ภาระงานเหนื่อย
ลา้ การขออนมุติัจรยิธรรมในมนษุยใ์ชเ้วลานาน การขาดการสนบัสนนุในดา้นบริหารจดัการภายใน
หน่วยงาน บรรยากาศไม่เอือ้อ านวย ดงัที่ ปิยวรรณ บญุเพ็ญ (2561) กลา่วถึงสมรรถนะการท าวิจยั
จะสามารถเกิดขึน้ได ้และการจะท าวิจัยใหป้ระสบความส าเร็จไดน้ั้น จะตอ้งมีจุดที่ลงตัวพอดี 
(Best fit) ในปัจจยัต่าง ๆ ทัง้สามดา้น ทัง้ปัจจยัดา้นบุคคล เช่น แรงจูงใจในการท าวิจยั ส่วนปัจจยั
ด้านภาระงานและอุปสงค์ของงาน ได้แก่ ภาระงานที่มีความเหมาะสมและมีการก าหนดเป็น
สดัส่วน และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ไดแ้ก่ขัน้ตอนและระบบงานที่สนบัสนุนการท า
วิจัย (เช่น การขออนุมัติจริยธรรมในมนุษย์ การสนับสนุนด้านบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
บรรยากาศการท างานดา้นการวิจัย เป็นตน้) หากขาดปัจจัยเหล่านีปั้จจัยหนึ่งก็จะท าใหเ้กิดการ
ท างานวิจยัที่แตกต่างกนั เช่น หากบคุคลมีสมรรถนะการท าวิจยัสงู มีความรูแ้ละทกัษะการท าวิจยั 
มีการสนับสนุนจากหน่วยงาน แต่ไม่มีแรงจูงใจอยากจะท าวิจัย การวิจัยนัน้อาจจะไม่มีคุณภาพ
หรืออาจจะไม่เกิดขึน้ได ้เช่นเดียวกนั หากบคุคลมีสมรรถนะการวิจยัสงู มีแรงจงูใจอยากจะท าวิจยั 
มีการสนับสนุนจากหน่วยงาน แต่มีภาระงานมากเกินไป จึงท าใหไ้ม่มีเวลาในการท าวิจัย ก็จะ
สง่ผลต่อการท าวิจยัเช่นเดียวกนั โดยปัญหาอปุสรรคเหลา่นีน้  าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย ในประเด็นการสรา้งแรงจูงใจในการท าวิจัย ส่วนปัจจยัภายนอกที่มี
ผลต่อการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยนัน้ ผูบ้ริหารของสถาบนัควรใหค้วามส าคัญโดยใหค้วาม
ร่วมมือและช่วยเหลือในการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ในแง่ของนโยบาย
เก่ียวกบัภาระงานของอาจารยพ์ยาบาล กระบวนการขอจริยธรรมวิจยัในคน การสนบัสนุนสถานที่ 
การอนุญาตเก็บขอ้มูลกับบุคลากรและในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินการของโปรแกรมส่งเสริม
สมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลสามารถด าเนินการวิจยัไดด้ว้ยความราบรื่น 
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1.2 ความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์
พยาบาล วิเคราะหข์้อมูลตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy model)  
ระหว่างสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบนัและสภาพที่คาดหวงั เพื่อสะทอ้นล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็น พบว่า อาจารยพ์ยาบาลมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะการท าวิจยั ในดา้นการ
สรา้งเครื่องมือวิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ดา้นการสืบคน้ขอ้มูล ดา้นการเขียนกรอบแนวคิดการ
วิจัย ดา้นการเลือกใชส้ถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย ดา้นการก าหนดปัญหาการวิจัย และดา้นการ
ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยัจากผลความตอ้งการจ าเป็นส าหรบัการสง่เสริมสมรรถนะการท าวิจยั 
ดงักลา่ว มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเนตรรุง้ อยู่เจรญิ และคณะ (2562) ไดใ้หค้วามส าคญั
เป็นอย่างมากกบัการสรา้งเครื่องมือวิจยั การสรา้งกรอบแนวคิดจากการสืบคน้แนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เป็นความตอ้งการจ าเป็นอนัดบัตน้ๆ ในการส่งเสริมการท าวิจยั สาเหตทุี่กลุ่ม
อาจารยพ์ยาบาลมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะการท าวิจยั ดา้นเครื่องมือวิจยัมาเป็นอนัดับแรก 
โดยเป็นไปตามค ากล่าวของ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ (2562) ที่กล่าวว่า ในอดีตนักวิจัยทางการ
พยาบาลที่สนใจศึกษาตัวแปรที่เก่ียวขอ้งกับปรากฎการณท์างการพยาบาล อันเนื่องมาจากการ
ทบทวนบทความวิชาการที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ พบว่า มีบทความเก่ียวกับการพัฒนาเครื่องมือวิจัย
จ านวนน้อยมาก แสดงใหเ้ห็นว่า เครื่องมือวิจัยที่พัฒนาส าหรบัการวิจัยทางการพยาบาลยังมี
จ านวนจ ากดั จึงท าใหต้อ้งพฒันาเครื่องมือวิจัยขึน้มาเอง มกัประสบปัญหาในการใชเ้ครื่ องมือวัด 
นั่นคือ ไม่มีเครื่องมือวดัตวัแปรที่ตอ้งการจะศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตวัแปรจิตสงัคม จึงมกัสรา้ง
เครื่องมือดว้ยตนเอง ซึ่งบางครัง้อาจไม่ไดใ้ชก้ระบวนการพัฒนาเครื่องมือที่ถูกตอ้งตามหลกัการ 
คือ ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติการวัด (Psychometric properties) อย่างครบถ้วน ซึ่งท าการ
ตรวจสอบเฉพาะความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของเครื่องมือวิจยัเพียงเท่านัน้ หรือ
บางครัง้ก็มีการน าเครื่องมือวิจัยที่มีการพฒันาแลว้มาดัดแปลงเพื่อใชก้ับกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่าง
กนัไปเลย ดงันัน้ การพฒันาเครื่องมือวิจยั จึงมีความส าคญัเป็นอย่างมากในกลุม่อาจารยพ์ยาบาล 
เพราะการสรา้งเครื่องมือวิจยัที่ดี ย่อมมาจากการสืบคน้เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเป็นอย่างดี 
โดยเครื่องมือที่มีการวัดที่ถูกตอ้งและเที่ยงตรง จะท าใหส้ามารถวัดตัวแปรไดต้ามความมุ่งหมาย
การวิจยั อนัน าไปสูก่ารวิเคราะหผ์ลการวิจัยไดอ้ย่างถูกตอ้งอีกดว้ย ถา้เครื่องมือวิจยัที่ผูว้ิจยัท าการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูนัน้ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการพฒันาและตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือตาม
หลกัการ ผลการวิจยัที่ไดอ้าจมีปัญหาต่อความน่าเชื่อถือได ้นั่นคือ ถา้เครื่องมือไม่ดี ผลที่ไดอ้อกมา
จะไม่ดีดว้ย (หรือเรียกว่า Garbage in garbage out) ดงันัน้ การสรา้งเครื่องมือวิจยั จึงเป็นเนือ้หา
การจดักิจกรรมที่ผูว้ิจัยใหค้วามส าคญัมากที่สุดในการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยเพื่อยกระดับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล รองลงมาคือ การสืบค้นข้อมูล
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เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย การเลือกใชส้ถิติที่เหมาะสมกับ
งานวิจยั การก าหนดปัญหาการวิจยั และการก าหนดวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

ส าหรบัการออกแบบและสรา้งรา่งโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารย์
พยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล ได้ให้
ความส าคญักบับริบทสภาพปัญหาการวิจยั รวมทัง้ความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะ
วิจยั รว่มกบัแนวคิดการจดัการความรู ้(Knowledge management ของ ศ.นพ. วิจารย ์พานิช และ 
Nonaka & Takeuchi ร่วมกับการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) โดย
การออกแบบและสรา้งโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลในครัง้นี ้ให้
ความส าคญักบักระบวนการจดัการความรู ้เนื่องจากอาจารยพ์ยาบาลมีองคค์วามรูท้ี่มีอยู่ในตวัเอง 
รวมทัง้มีแหลง่ความรูต่้าง ๆ มากมายในสถาบนัการศึกษาพยาบาล ซึ่งความรูด้งักลา่วเป็นไปอย่าง
กระจัดกระจาย ดังนั้น การจัดการความรูจ้ะช่วยท าใหค้วามรูม้ีความเป็นระบบมากขึน้ และดึง
ความรูน้ั้นมาใชใ้นการท างานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรูท้ี่จะน ามาใชน้ั้น ผูว้ิจัยไดท้ าการ
คน้หาความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยเป็นอันดับตน้ๆ ซึ่งถือเป็น
ความรูท้ี่อาจารยพ์ยาบาลตอ้งการพฒันาสมรรถนะการท าวิจยัของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามหลกัของ
การพัฒนาที่มุ่งเน้นว่า การจัดกิจกรรมใด ๆ ให้กับอาจารย์พยาบาลควรต้องเป็นสิ่งที่อาจารย์
พยาบาลมีความสนใจที่จะเพิ่มเติมความรู้นั้น ๆ  และเห็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและ
สถาบนั ดงันัน้ อาจารยพ์ยาบาลที่เขา้ร่วมโปรแกรมในครัง้นี ้จะตอ้งเป็นผูท้ี่มีความสมคัรใจและมี
ความตัง้ใจที่จะพฒันาสมรรถนะการท าวิจยัของตนเอง เพื่อยกระดบัการประกันคณุภาพการศึกษา
ของสถาบนัการศกึษาพยาบาล  

นอกจากนี ้โปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบั
การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล มีความแตกต่างจากโปรแกรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยัรูปแบบอ่ืน ๆ ตรงที่เป็นกระบวนการที่ท าใหก้ารสกัดความรูท้ี่มีอยู่ ทัง้
จากงานวิจยัที่ผ่านมา (Explicit knowledge) และความรูท้ี่ฝังลกึ (Tacit knowledge) จากอาจารย์
พยาบาลที่มีประสบการณด์า้นการท าวิจัยสงู ที่มีทัง้ความรูแ้ละทักษะการท าวิจัยเป็นอย่างดี เคย
ผ่านปัญหาอปุสรรคต่าง ๆ มา ซึ่งอยู่ในบริบทที่คลา้ยคลึงกันคือบริบทของภาระหนา้ที่และพนัธกิจ
ของการเป็นอาจารยพ์ยาบาลและสามารถแกปั้ญหาในการท าวิจัยได ้และมีแนวทางในการไปสู่
ความส าเร็จในการท าวิจัยเป็นอย่างดี ถือเป็นการถ่ายทอดจากนักวิจัยรุ่นพี่สู่นักวิจัยใหม่ที่มี
ประสบการณ์การท าวิจัยน้อย ในโปรแกรมนีจ้ึงจัดให้มีพี่ เลีย้ง ให้ค าปรึกษาตลอดทุกขั้นตอน 
ตลอดจนใหค้วามรูท้ี่ชดัแจง้ (Explicit knowledge) ตามความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม โดย
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การบรรยาย หรือตอบขอ้ซกัถามในการเขา้กลุม่อภิปราย  การเรียนรูท้ี่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้
ประเภทความรูท้ี่ฝังลึกและความรูช้ัดแจง้ สลบักันไปมาตามธรรมชาติของการเรียนรูท้ี่ไม่หยุดนิ่ง
จนกว่าจะไดค้ าตอบที่ตอ้งการ จึงเกิดเป็นลกัษณะของการเรียนรูแ้บบเกลียวความรู ้(SECI model) 
ขึน้ นอกจากนีไ้ดน้ าแนวคิดการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: 
PBL) เขา้มาช่วยในการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล เนื่องจากความโดดเด่น
ของ PBL คือ การตัง้ค าถามที่มีความทา้ทายเพื่อกระตุน้หรือเป็นสิ่งเรา้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดจนน าไปสู่
การคิดวิเคราะห ์เชื่อมโยง มีทกัษะของการคน้หาความรูท้ี่เป็นพืน้ฐานส าคญัต่อการท าวิจยั รวมถึง
มีกระบวนการกลุ่มและระบบพี่เลีย้งที่ช่วยผลกัดนัใหเ้กิดความเชื่อมั่นต่อการท าวิจยัใหก้บัอาจารย์
พยาบาล เมื่ออาจารยพ์ยาบาลเกิดการเรียนรูร้่วมกัน จนเกิดสมรรถนะการท าวิจัยและสามารถ
แสดงศกัยภาพในเขียนโครงรา่งวิจยั ไดม้ีคณุภาพมากกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไวร้อ้ยละ 60  

 
2. การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ

อาจารย์พยาบาลเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล  

เนื่องจากเป็นการวิจยัและพฒันา จึงทดลองใชโ้ปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท า
วิจัยของอาจารย์พยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล ผู้วิจัยได้ท าการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม ในกลุ่มย่อย แล้วท าการปรับปรุง
โปรแกรมใหม้ีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ จากนัน้ จึงไดท้ าการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม
ดงักลา่วในกลุม่ที่ใหญ่ขึน้ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ผลการทดลองใชโ้ปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล
เพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล ในอาจารยพ์ยาบาลที่
เป็นกลุ่มย่อย 5 คน พบว่า มีสมรรถนะการท าวิจัยที่สูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้(รอ้ยละ 60) จึงมี
ความเป็นไปได้ว่า โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้ มีแนวทางและ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน มีล  าดับขั้นของการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามแนวคิด
ทฤษฎีของโนนากะและทาเคอขุิ (Nonaka; & Takeuchi.  1995) ที่กล่าวถึง กระบวนการที่เป็นการ
เรียนรูแ้บบเกลียวความรู ้ (SECI model/ Knowledge spiral) โดยกระบวนการเรียนรู ้จะตอ้งเริ่ม
จากใหผู้ท้ี่มีความรูม้าคอยถ่ายทอดความรูใ้หก้ับผูอ่ื้น เมื่อบุคคลมีความรูพ้ืน้ฐาน บุคคลสามารถ
สกดัความรูท้ี่มีอยู่ภายในตวับุคคล แลว้แปลงความรูน้ัน้ ๆ ออกมาใช ้โดยการสรา้งความรูด้งักล่าว
มีลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์กันเชิงกลไก โดยในงานวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดเ้ชิญอาจารยพ์ยาบาลที่มี
ประสบการณใ์นการท าวิจยัมาเป็นพี่เลีย้งใหก้บักลุ่มตวัอย่าง โดยกลุ่มตวัอย่างจะไดเ้รียนรูค้วามรู้
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เก่ียวกับการท าวิจัยจากอาจารยพ์ยาบาลที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย จากนัน้ กลุ่มตัวอย่าง
จะตอ้งแปลงความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยัที่ไดม้า เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัผูอ่ื้น จากนัน้ จึงน า
ความรูท้ี่ไดจ้ากการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ี่หลากหลาย น ามาสรา้งโครงร่างการวิจยั และทา้ยที่สดุ จึง
ไดท้ าความเขา้ใจและวิพากษ์โครงร่างการวิจัยที่ไดส้รา้งขึน้ จึงท าใหเ้กิดเป็นเกลียวความรูข้ึน้อีก
ครัง้ แต่ครัง้ต่อไป บุคคลจะมีความรูใ้นระดับที่สงูขึน้ ซึ่งในทุกกระบวนการไดใ้ชแ้นวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียนรูท้ี่มีการตัง้ค าถามที่มีความทา้ทายเพื่อกระตุน้หรือเป็นสิ่ง
เรา้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดจนน าไปสู่การคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมกระตุน้เรา้ใหก้ลุ่ม
ตัวอย่างมีการคิดวิเคราะหเ์ชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เขา้ดว้ยกัน โดยน าตัวอย่างงานวิจัยเขา้มาเรียนรู้
แลกเปลี่ยนกนั จนท าใหม้องเห็นภาพของกระบวนการของการท าวิจยั อนัน าไปสูก่ารเขียนโครงร่าง
การวิจยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรูว้ิธีการเขียนโครงร่างการวิจัย สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่
ควรท าในการท าวิจัย ไดเ้รียนรูว้ิธีการเขียนโครงร่างการวิจัยที่ถูกตอ้งครบถ้วนตามหลกัการ ซึ่ง
กระบวนการจดัการเรียนรูร้ว่มกบัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จึงช่วยใหก้ลุม่ตวัอย่างเกิดความ
สนใจ ใส่ใจ และมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะการท าวิจยัของตนเอง อนัน าไปสู่ความตัง้ใจที่จะ
ท าใบงาน และการร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ นั่นคือ มี
สมรรถนะการท าวิจยั ทัง้ดา้นความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั ทศันคติต่อการท าวิจยั และทกัษะการท า
วิจยั ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึน้ หลงัไดร้บัโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยั  

นอกจากนี ้ผูว้ิจยัไดส้งัเกตเห็นจากพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในการอภิปราย และจาก
การสมัภาษณภ์ายหลงัสิน้สดุการจดักิจกรรมในกลุ่มอาจารยพ์ยาบาล พบว่า  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมยงั
ขาดความมั่นใจเมื่อกล่าวถึงกระบวนการท าวิจัย ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นที่ผูว้ิจัยอาจเพิ่มแนวคิด
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ในกระบวนการท าวิจัย โดยใช้วิธีการเป็น
แบบอย่าง (Role model) ใหก้ลุ่มตวัอย่างไดร้บัประสบการณข์องความส าเร็จจากการท ากิจกรรม 
รวมทัง้การมีตวัแบบที่เป็นตัวแบบที่ดีและประสบความส าเรจ็ ซึ่งแนวคิดการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง ช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของตนเองในการท าวิจยัใหม้ากขึน้ ดงังานวิจยัของพา
สพุาธีและสิวาท ุ(Pasupathy; & Siwatu.  2014) ที่พบว่า ความเชื่อในความสามารถของตนเองใน
การท าวิจยัมีความสมัพนัธก์ับผลิตผลงานวิจยั และมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาสถานการณใ์น
การท างานและลกัษณะทางจิตที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท างานวิจยัอย่างสรา้งสรรคข์องนักวิจยั 
ของพรพรรณ บวัทอง (2557) ศึกษากบักลุ่มนกัวิจยั พบว่า ตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถดา้นการ
วิจัย มีผลต่อพฤติกรรมการท างานอย่างสรา้งสรรคอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รวมทัง้เป็นตัวแปร
หนึ่งที่สามารถท านายพฤติกรรมการท างานอย่างสรา้งสรรคไ์ด ้และเป็นตัวแปรแรกที่ถูกคัดเลือก
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เข้าสู่สมการท านาย ดังนั้น การเพิ่มแนวคิดการรับรูค้วามสามารถของตนเอง เพื่อเสริมสรา้ง
อาจารยพ์ยาบาลใหม้ีความมั่นใจในความสามารถของตนเองในการท าวิจยั อนัสง่ผลต่อสมรรถนะ
การท าวิจยัของกลุ่มอาจารยพ์ยาบาลไดต่้อไป แต่มีขอ้สงัเกตหนึ่ง นั่นคือ ผูว้ิจยัไม่ไดป้ระเมินการ
รับรู ้ความสามารถของตนเองในกลุ่มอาจารย์พยาบาล ดังนั้น จึงควรเพิ่มการวัดการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง เพื่อท าใหท้ราบว่า การรบัรูค้วามสามารถตนเองนัน้เขา้ไปช่วยใหอ้าจารย์
พยาบาลเกิดสมรรถนะการท าวิจยัไดเ้พิ่มขึน้จริงๆ แต่อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัไดป้ระเมินความตอ้งการ
จ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของกลุม่ตวัอย่างเป็นรายบคุคล จึงไดข้อ้มลูที่เกิดจาการ
รบัรูว้่ากลุ่มตัวอย่าง มีความตอ้งการพัฒนาตนเองเก่ียวกับความรูใ้นการเขียนโครงร่างวิจัยใน
ขั้นตอนใด ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้โปรแกรมสามารถจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองได้ตามความ
ตอ้งการ 

 

สมมติฐานการวิจัย: ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย
ของอาจารยพ์ยาบาล อาจารยพ์ยาบาลมีคะแนนสมรรถนะการท าวิจัย สูงกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนดไว้ (ร้อยละ 60)  

ส าหรบัผลการประเมินประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของ
อาจารย์พยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล 
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั โดยพบว่า ภายหลงัการเขา้รว่มโปรแกรมสง่เสรมิสมรรถนะการ
ท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาล อาจารยพ์ยาบาลมีคะแนนสมรรถนะการท าวิจัย สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้(รอ้ยละ 60) ทัง้สมรรถนะการท าวิจัยโดยรวมและรายดา้นคือ ความรูเ้ก่ียวกับการท า
วิจยั ทศันคติต่อการท าวิจยัและทกัษะการท าวิจยั โดยขอ้คน้พบดงักลา่ว แสดงใหเ้ห็นว่า โปรแกรม
ส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาลที่สรา้งและพฒันาขึน้ ท าใหเ้กิดสมรรถนะการท าวิจยัในกลุ่มอาจารยพ์ยาบาลไดจ้รงิ เป็น
ผลมาจาก 1) การคน้หาแนวทางความส าเรจ็จากการวิจยัเชิงคณุภาพ ส าหรบัแนวทางความส าเร็จ
ในการท าวิจยั ท าใหไ้ดเ้งื่อนไขที่ส  าคญัที่ช่วยใหป้ระสบความส าเร็จ เช่น การมีที่ปรกึษา การบรหิาร
เวลา การพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการท าวิจยั โดยเงื่อนไขเหลา่นีไ้ดน้ ามาเป็นสว่นหนึ่งในการจดั
กิจกรรมในโปรแกรมฯ เป็นกระบวนการในการจัดกิจกรรมที่ช่วยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะการท าวิจยัในบริบทเฉพาะอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกันคณุภาพการศึกษา
ของสถาบนัพยาบาล สอดคลอ้งกับการสงัเคราะหเ์นือ้หาเก่ียวกับพันธกิจของสถาบนัการศึกษา
พยาบาล ของศรีสุดา  วงศ์วิ เศษกุล  (2554) พบว่า  การประกันคุณภาพการศึกษาใน
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ระดับอุดมศึกษาและเกณฑก์ารรบัรองสถาบนัการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ ์ใหค้วามส าคัญ
กบัการวิจยั หากอาจารยพ์ยาบาลมีสมรรถนะในการท าวิจยัที่มีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดคือ 1) เป็น
การพฒันาอาจารยใ์หม้ีความรอบรู ้มีศกัยภาพในการจัดการเรียนการสอน เป็นผูน้  าศาสตรส์าขา
พยาบาล จากการศึกษาและท าการวิจัย และ 2) สรา้งผลงานวิชาการจากการท าวิจัย ส่งผลให้
อาจารย์ฝึกพัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้ระดับที่สูงขึน้ คือ ปริญญาเอก ตลอดจนสามารถสร้าง
ผลงานวิจัยจากความรูใ้นระดับสูงและสามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ จากต าแหน่งทาง
การศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึน้ สิ่งเหล่านี ้จะช่วยสนองตอบต่อนโยบายการประกัน
คณุภาพในระดบัอดุมศึกษา สามารถยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษา
พยาบาลใหม้ีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึน้ และ 2) การศึกษาความตอ้งการจ าเป็น เนือ้หาของ
การจัดกิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล ตรงกับความต้องการของอาจารย์
พยาบาล เนื่องจากผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการรบัรูส้มรรถนะการวิจัยในปัจจุบัน
และสมรรถนะการวิจยัที่คาดหวงั พบว่า อาจารยพ์ยาบาลมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะการท า
วิจัย ในดา้นการสรา้งเครื่องมือวิจัยมากที่สุด รองลงมาคือ ดา้นการสืบคน้ขอ้มูล ดา้นการเขียน
กรอบแนวคิดการวิจยั ดา้นการเลือกใชส้ถิติที่เหมาะสมกบังานวิจยั ดา้นการก าหนดปัญหาการวิจยั 
และดา้นการก าหนดวัตถุประสงคก์ารวิจยั การสรา้งเนือ้หาของกิจกรรมในโปรแกรมครัง้นี ้จึงเนน้
พฒันากระบวนการในการท าวิจยั ไดแ้ก่ การสรา้งเครื่องมือวิจยั การสืบคน้ขอ้มลูที่เก่ียวข้อง กรอบ
แนวคิดการวิจยั การเลือกใชส้ถิติ การก าหนดปัญหาการวิจยัและวัตถุประสงคก์ารวิจยั โดยผูว้ิจัย
คัดเลือกความตอ้งการจ าเป็นที่ส  าคัญในแต่ละประเด็นมาใชก้ าหนดเนือ้หาและรายละเอียดของ
กิจกรรมของทกุกิจกรรม และพี่เลีย้ง/ที่ปรกึษาจะตอ้งใหค้วามรูใ้นเรื่องเหลา่นีเ้ป็นหลกั ประกอบกบั
แนวคิดการจัดการความรู ้การเรียนรูแ้บบเกลียวความรู ้และการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ใน
การก าหนดเนือ้หาการจัดกิจกรรม ควบคู่กับการประยุกตแ์นวคิดต่าง ๆ  อาจารยพ์ยาบาลจะได้
เรียนรูแ้ละฝึกการจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัย ทั้งนี ้จากการศึกษาที่ผ่านมา 
พบว่า การจดัการความรู ้(ไพรพนัธ ์ธนเลิศโศภิต; และคณะ.  2560; ฬิฏา สมบรูณ;์ เสนอ ภิรมจิตร
ผ่อง ; และบุญชม ศรีสะอาด.  2557; Halibas; et al.  2020) การเรียนรู้แบบเกลียวความรู้ 
(Sondari; Tjakraatmadja; & Bangun.  2016; Travaille; & Hendriks.  2010) และการเรียนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน (กิติพงษ ์ลืมนาม.  2559; Tamariz; et al.  2017) สามารถพฒันาสมรรถนะการ
ท าวิจยัได ้ดงันัน้ จึงท าใหไ้ดโ้ปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อ
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีเนือ้หาของกิ จกรรม
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สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์พยาบาลได้อย่างแท้จริง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

1) ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริม
สมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์พยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาพยาบาล พบว่า กลุ่มอาจารยพ์ยาบาลมีคะแนนความรูเ้ก่ียวกบัการท าวิจยั หลงั
การเขา้ร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 
12.22) และคะแนนความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัยยังสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้(รอ้ยละ 60) ดว้ย ซึ่ง
สามารถอธิบายไดว้่า โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยัที่สรา้งขึน้ตามแนวคิดการจดัการ
ความรู ้(KM) การเรียนรูแ้บบเกลียวความรู  ้(SECI model) และการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(PBL) เป้าหมายของการจัดการความรู ้คือ การที่กลุ่มคนที่ด  าเนินการจัดการเรียนรูร้่วมกัน มีชุด
ความรูข้องตนเองที่ร่วมกันสรา้งเอง ส าหรบัใชง้านของตน คนเหล่านีจ้ะสรา้งความรูข้ึน้ใช้เอง
ตลอดเวลา โดยที่การสรา้งนัน้เป็นการสรา้งเพียงบางส่วน เป็นการสรา้งผ่านการทดลองเอาความรู้
จากภายนอกมาปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อสภาพของตนและทดลองใชง้าน ผูว้ิจัยมีบทบาทเป็น
ผูส้นบัสนนุช่วยเหลืออ านวยความสะดวก (Facilitator) การจดักิจกรรมต่าง ๆ มีระบบพี่เลีย้ง โดยพี่
เลีย้งจะเป็นผูท้ี่มีประสบการณ์ดา้นการท าวิจัยสูง ดังนั้น พี่เลีย้งจะเป็นผูท้ี่คอยอบรมใหค้วามรู้
ทางดา้นการท าวิจยั และกระบวนการท าวิจยัต่าง ๆ ใหก้บักลุ่มตวัอย่าง รวมทัง้ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ
วิธีการแกปั้ญหาจากอุปสรรคที่เกิดขึน้จากการท าวิจัย ดงันัน้ กระบวนการจัดการความรู ้จะสกัด
ความรูอ้อกมาจากตวัคน น ามาจดัการความรูใ้หเ้ป็นระบบ น ามาไปสูก่ารสรา้งความรูใ้หม่ จึงท าให้
มีความเป็นไปไดว้่า โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยที่สรา้งและพัฒนาขึน้ สามารถ
ส่งผลให้เกิดความรู้เก่ียวกับการท าวิจัย มีความสอดคล้องกับการศึกษารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการวิจัยของครูดว้ยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของอภิสรรค ์ภาชนะ
วรรณ (2552) โดยรูปแบบการพัฒนา มีลกัษณะที่ส  าคัญ คือ ผูเ้ขา้อบรมมีส่วนร่วมในการพฒันา
และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ผูเ้ขา้รบัการอบรมมีปฏิสมัพันธ์กับสิ่งแวดลอ้ม และเป็นการเรียนรูท้ี่
อาศัยประสบการณเ์ดิมเพื่อสรา้งความรูใ้หม่ ไดก้ าหนดโครงสรา้งเนือ้หาในการพัฒนาสมรรถนะ
การวิจัย จากกระบวนการการจัดการความรู ้(Knowledge management: KM) โดยการน าเสนอ
เล่าวิธีการแกปั้ญหาจากการเรียนการสอนที่ดีที่สุด (Best Practice) โดยภายหลงัจากใชรู้ปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะการวิจยัดังกล่าวแลว้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการ
วิจัยเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังที่ อารม์เบรชท์และคณะ (Armbrecht; et al.  2001) 
กล่าวว่า การจัดการความรู ้เป็นเครื่องมือที่มีความเป็นผลิตภาพส าหรับการสรา้งความรูห้รือ
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นวัตกรรม นอกจากนี ้การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีการน าปัญหาหรือสถานการณท์างดา้น
การวิจยัมากระตุน้ใหผู้เ้รียนศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม ผ่านกระบวนการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง ซึ่ง
ช่วยใหเ้กิดการพัฒนาความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัยไดม้ากยิ่งขึน้ (นวรตัน ์ไวชมภู ; ดวงใจ เปลี่ยน
บ ารุง; และกิตติพร เนาวส์วุรรณ.  2562) 

2) ทัศนคติต่อการท าวิจัย เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะ
การท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดบัการประกนัคณุภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษา
พยาบาล ภายหลงัสิน้สดุการเขา้ร่วมโปรแกรม กลุ่มอาจารยพ์ยาบาลมีคะแนนทัศนคติต่อการท า
วิจยั หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมสงูกว่าก่อนเขา้รว่มโปรแกรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
(t=13.52) และคะแนนทศันคติต่อการท าวิจยัหลงัการเขา้รว่มโปรแกรมยงัสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้
(รอ้ยละ 60) อีกดว้ย ซึ่งสามารถอธิบายไดว้่า โปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัที่สรา้งขึน้ 
โดยการก าหนดกิจกรรมตามขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณ ์การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการ
ส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัย ร่วมกับ 3 แนวคิด คือ การจัดการความรู ้การเรียนรูแ้บบเกลียว
ความรูแ้ละการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานสามารถท าใหอ้าจารยพ์ยาบาลมีทศันคติที่ดีต่อการท า
วิจยัอย่างชดัเจน  เนื่องจากแนวคิดการจดัการความรู ้เป็นการพฒันาความรูใ้นรูปแบบของเกลียว
ความรู ้โดยบุคคลที่มีความรูเ้ก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอย่างดี ย่อมส่งผลใหเ้กิดทัศนคติที่ดีต่อ
เรื่องนัน้ ดงัที่ ฟาบริการแ์ละคณะ (Fabrigar; et al.  2006) ไดท้ าการศึกษาทดลองเก่ียวกบัการท า
ความเขา้ใจอิทธิพลของความรูท้ี่มีต่อความคงเสน้คงวาของทศันคติและพฤติกรรม กลา่วว่า เนือ้หา
ของความรูเ้ป็นสิ่งที่ส  าคัญ เนือ้หาความรูท้ี่มีความเก่ียวขอ้งอาจเป็นบทบาทส าคัญที่จะส่งผลให้
เกิดทัศนคติได ้ซึ่งในงานวิจัยครัง้นีเ้ป็นความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัย ซึ่งมีเนือ้หาความรู้ เก่ียวกับ
กระบวนการวิจยัที่ถูกตอ้ง นั่นคือ เนือ้หาความรูม้าจากประสบการณใ์นการท าวิจยัที่ผ่านมาของพี่
เลีย้งหรือที่ปรกึษา ท าใหก้ลุ่มตวัอย่างไดร้บัความรูท้ี่สกดัออกมา ดงันัน้ เมื่อสกดัความรูอ้อกมาได ้
จึงท าใหก้ลุ่มตัวอย่างอาจารยพ์ยาบาลเห็นคุณค่า เห็นความส าคัญ รวมทั้งเห็นประโยชน์ของ
ความรูด้า้นกระบวนการท าวิจยัที่ไดม้าดว้ยเช่นกนั ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของแมคไกวร ์(McGuire.  
1985) ที่อธิบายเก่ียวกับทัศนคติ ว่าประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ (1) ความรูเ้ชิงประเมินค่า 
เป็นการที่บุคคลมีความรูส้ิ่งใดสิ่งหนึ่งขึน้อยู่กับบุคคลได้รบัความรูใ้หส้อดคลอ้งกับความเป็นจริง
หรือไม่ (2) ความรูส้ึก เป็นความรูส้ึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อบุคคลทราบว่าสิ่งนั้น ๆ  มี
ประโยชน ์บุคคลก็จะรูส้ึกชอบและพอใจต่อสิ่งนัน้ ถา้รูส้ึกว่าสิ่งนัน้ไม่มีประโยชน ์หรือมีโทษ ก็จะ
รูส้กึไม่ชอบและไม่พอใจสิ่งเหลา่นัน้ และ (3) ความพรอ้มที่จะกระท า เป็นการที่บคุคลมีความพรอ้ม
ที่จะท าในสิ่งที่บุคคลชอบ และพรอ้มที่จะเพิกเฉยในสิ่งที่บุคคลนั้นไม่ชอบ นอกจากแนวคิดการ



  131 

จดัการความรูแ้ละการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานแลว้ ยงัมีการพฒันาเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท า
วิจยัและการบริหารจดัการเวลาดว้ย นั่นคือ การเสรมิสรา้งแรงบนัดาลใจในการท าวิจยั และบริหาร
จดัการเวลา ท าใหก้ลุ่มตวัอย่างมีความรูส้ึกดีต่อการท าวิจยัมากขึน้ เนื่องจากบุคคลรูส้ึกว่า ตนเอง
ไดร้บัการเสริมแรง เป็นตวัเรา้ใหบุ้คคลตอ้งการท าวิจยัไดดี้ยิ่งขึน้ และการจดัการกบัเวลาที่ยุ่งยาก 
สามารถบริหารเวลา จัดการกับภาระงานต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีการรูจ้ักวางแผนและ
จดัสรรเวลาในการท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ท าใหเ้กิดความใสใ่จกบัการท าวิจยัมากขึน้ เห็นประโยชน์
ของการท าวิจัยของตนเองมากขึน้ตามไปดว้ย ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลรูส้ึกว่าไม่ได้รับการ
เสริมแรง ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะท าวิจัย องคก์าร/สถาบนัใหค้วามสนใจเรื่องอ่ืนมากกว่าการวิจัย 
การไม่ไดร้บัการสนบัสนุนดา้นทุนในการท าวิจัย การไม่ไดร้บัแหล่งขอ้มูลส าหรบัการท าวิจัย ฝ่าย
บริหารไม่ใหก้ารสนบัสนุนการท าวิจยั ก็จะส่งผลใหบุ้คคลเกิดทศันคติทางลบต่อการท าวิจัย ไดแ้ก่ 
มองไม่เห็นประโยชนใ์นการท าวิจยั งานวิจยัรบกวนเวลาการท างานอ่ืน ๆ การวิจยัไม่มีความส าคญั
ส าหรบัตนเองในอนาคตขา้งหน้า การมีส่วนร่วมในการท าวิจัยไม่ไดช้่วยเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ
พยาบาล เป็นตน้ (Darawad; et al.  2018)  

3) ทักษะการท าวิจัย เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการ
ท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
พยาบาล ภายหลงัสิน้สดุการเขา้ร่วมโปรแกรม กลุ่มอาจารยพ์ยาบาลมีคะแนนทกัษะการท าวิจยั 
สงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้(รอ้ยละ 60) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (t=12.51) และเมื่อ
พิจารณาทกัษะการท าวิจยัเป็นรายดา้น พบว่า ทกัษะการท าวิจยั ดา้นปัญหาวิจยัและวตัถุประสงค์
วิจัย ดา้นที่มาและความส าคัญของปัญหาวิจัย ดา้นการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
ดา้นสมมติฐานการวิจัย ดา้นนิยามตวัแปร ดา้นแบบแผนการวิจัย ดา้นการก าหนดขนาดตัวอย่าง 
ดา้นวิธีการเลือกตวัอย่างถูกตอ้ง ดา้นกระบวนการสรา้งเครื่องมือวิจยั ดา้นการตรวจสอบคณุภาพ
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ดา้นการสรา้งกรอบแนวคิดการวิจัย และดา้นสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลู และดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู สงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 สามารถอธิบายไดว้่า โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยัที่สรา้งขึน้ตามแนวคิดการ
จดัการความรู ้ในรูปแบบการเรียนรูแ้บบเกลียวความรูแ้ละการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  ท าให้
เกิดทักษะการท าวิจัย ดังที่ เกาและคณะ (Gao; Chai; & Liu.  2018) กล่าวว่า การจัดการความรู ้
เป็นวิธีการรวบรวม จัดการ แบ่งปัน และวิเคราะห์เก่ียวกับความรู ้ ในแง่ของแหล่งทรัพยากร 
เอกสาร รวมทัง้ทกัษะของบคุคล นอกจากนี ้วิธีการจดัการความรูเ้ป็นวิธีที่มีการรวบรวมความรูจ้าก
บคุคลหรือเอกสาร ในการพฒันาระบบใหก้บัทกุคนในองคก์าร สามารถเขา้ถึงความรูแ้ละพฒันาใน
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สิ่งที่ตนเองรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวคิดนีช้่วยใหบุ้คคลรูว้ิธีการในเชิงรูปธรรมที่น าปสู่การ
เขียนโครงร่างการวิจัย และท าให้มีโอกาสได้รับทุนภายนอกจากการเขียนโครงร่างการวิจัย 
(Saisanan Na Ayudhaya.  2017) โดยมีความสอดคล้องกับการศึกษากระบวนการส่งเสริม
สมรรถนะการวิจยัตามวิธีการด าเนินการการจดัการความรู ้เพื่อพฒันาการท าวิจยัของบคุลากรสาย
สนบัสนุน (Thongsong; Yamtim; & Jai-Aree.  2020) ที่พบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนตอ้งการท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขียนรายงานการวิจยั ประเด็นทางดา้นการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวขอ้ง การออกแบบการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย เนื่องจาก
ขาดความเขา้ใจและความสามารถทางดา้นระเบียบวิธีวิจัย ไดแ้ก่ สถานที่ งบประมาณ แหล่ง
ทรพัยากรการเรียนรู ้ระบบพี่เลีย้ง และโครงการสนับสนุนการเรียนรู ้นอกจากนี ้ยังขาดความ
ศรทัธา ความมั่นใจ และความตัง้ใจในการท าวิจยั ดงันัน้ จึงใชว้ิธีการแกปั้ญหาที่เป็นไปได ้คือ การ
ประยุกตใ์ชว้ิธีการจัดการความรู ้โดยกระบวนการจดัการความรูใ้นการส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย 
ช่วยเพิ่มทกัษะการท าวิจยั ซึ่งวิธีการจดัการความรูจ้ะช่วยแกปั้ญหาใหก้บับุคคลและทีมการท างาน 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้ความเข้าใจ และการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ อันน าไปสู่การมี
สมรรถนะการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในดา้นทักษะการท าวิจัย ดังนัน้ จึงเห็นไดว้่า โปรแกรมที่
พฒันาขึน้มานี ้มีส่วนช่วยใหอ้าจารยพ์ยาบาลเกิดทกัษะการท าวิจยั โดยเฉพาะทกัษะในการเขียน
โครงรา่งการวิจยั 

อย่างไรก็ดี การวิจัยนีไ้ดผ้ลลัพธ์ที่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยว่า โปรแกรมส่งเสริม
สมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์พยาบาล สามารถท าให้สมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์
พยาบาลหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้(รอ้ยละ 60) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ นั่นแสดงว่า อาจารยพ์ยาบาลที่เขา้ร่วมโปรแกรมมีสมรรถนะในการท าวิจัยอยู่ในระดับที่
คาดหวงั โดยผูว้ิจยัและทีมจะไดติ้ดตามการเขียนโครงรา่งวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล ในขัน้ตอนสง่
โครงรา่งวิจยัเพื่อขอ IRB การด าเนินการตามกระบวนการการท าวิจยัจนส าเรจ็ ตลอดจนถึงขัน้ตอน
การตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ ซึ่งมีแนวโนม้ที่เป็นไปได ้เนื่องจากโครงร่างวิจัยไดผ้่านการตรวจ
ประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญแลว้ก่อนส่งโครงร่างขอ IRB เนื่องจากการท าวิจัยนีม้ีขอ้จ ากัดของเงื่อน
เวลา จึงไม่สามารถติดตามผลลพัธส์ดุทา้ยของการเขา้ร่วมโปรแกรมได ้คือการไดตี้พิมพบ์ทความ
วิจยัในวารสารระดบัชาติ ในฐาน TCI1 หรือในระดบัที่สงูกว่าคือระดบันานาชาติ  ซึ่งเป็นเกณฑก์าร
ประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานของ
สถาบนัการศกึษาพยาบาล โดยคะแนนในส่วนของการวิจยั มีความส าคญัมากและมีผลต่อคะแนน
ในภาพรวมของสถาบนัการศกึษาพยาบาล หากติดตามต่อไปหลงัการวิจยัเสรจ็สิน้ จ านวนงานวิจยั
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ที่มีคุณภาพที่เพิ่มขึน้ในองค์กรจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญในการยกระดับการประกัน
คณุภาพการศึกษาจากปีก่อนๆ และมีแนวโนม้ที่จะดีขึน้ในอนาคต เนื่องจากผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม มี
หลกัในการพฒันาความรูแ้ละทักษะในการท าวิจัยดว้ยตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการท าวิจยั ซึ่ง
เป็นองคป์ระกอบส าคัญของสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล ตามผลการวิจัยในครัง้นี ้
ถือเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งของอาจารยพ์ยาบาล และสถาบนัการศึกษาพยาบาล ตลอดจนผูศ้ึกษา
ในสถาบนัดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. สถาบนัการศกึษาพยาบาลควรสนบัสนุนทนุงบประมาณงานวิจยั และก าหนดนโยบาย
และพนัธกิจที่สง่เสรมิสนบัสนนุการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล โดยมีการจดักิจกรรมหรือโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนการส่งเสริมสมรรถนะการทำวิจัยให้กับอาจารย์พยาบาลได้ฝึกกระบวนการจัดการ
ความรู้ ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อทำให้เกิดสมรรถนะการทำวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

2. อาจารยพ์ยาบาลสามารถน าโปรแกรมไปขยายและต่อยอด โดยการประยุกตก์ารจัด
กิจกรรม เพื่อกระตุน้และส่งเสริมใหอ้าจารยพ์ยาบาลมีความรู ้ทัศนคติ และทักษะที่เก่ียวขอ้งกบั
การท าวิจยั 

3. การน าโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและพนัธ
กิจของสถาบันการศึกษาพยาบาล เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัยไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้มีการประเมินผลเก่ียวกบัการท าวิจยัเป็นระยะ ๆ และหรือประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม ตามความ
เหมาะสม เพื่อใหม้ีความเหมาะกบักลุม่อาจารยพ์ยาบาลใหม้ากท่ีสดุ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไปส าหรับในการวิจัยคร้ังต่อไป ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะทีส่ าคัญ ดังนี ้
1. ศกึษาในกลุม่อาจารยพ์ยาบาลในสถาบนัการศกึษาที่อยู่ต่างจงัหวดัหรือเขตชนบท 

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารยพ์ยาบาลเพื่อ
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล เนื่องจากบริบทของ
สถาบนัการศึกษาอาจไม่เหมือนกนั ทัง้ในแง่ของเอกสารดา้นความรู ้ขอ้มลูต่าง ๆ ทนุสนบัสนุนการ
วิจยั รวมทัง้องคก์รเครือข่ายดา้นการวิจยั เป็นตน้ 
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2. ศึกษาดว้ยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) หรือใช้
การวิเคราะหเ์มตา้ (Meta-analysis) ซึ่งจะท าใหไ้ดม้มุมองในการสรา้งและพฒันาโปรแกรมสง่เสริม
สมรรถนะการท าวิจยัไดดี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

3. ศึกษาแนวคิดอ่ืน ๆในการสรา้งและพฒันาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยั 
เช่น การเสริมสรา้งพลงัอ านาจ การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร เพื่อใหไ้ด้
โปรแกรมที่มีคณุภาพและไดป้ระโยชนส์งูสดุของการวิจยั 

4. พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการท าวิจยั ในทุกกระบวนการวิจัย ตัง้แต่การ
เขียนโครงร่างวิจัย ไปจนสิน้สุดการเผยแพร่รายงานผลการวิจัย อันเป็นการช่วยยกระดับคะแนน
ประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัการศึกษาพยาบาล เห็นเป็นรูปธรรม 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือราชการและเอกสารรับรองการวิจัย 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 900 /2563 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ ์
- หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 
SWUEC-G-220/2562E 
- ใบรบัรองจริยธรรมการวิจยัในคนคณะพยาศาสตรเ์กือ้การุณ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช เลขที่ 
KFN-IRB2020-5 
- หนงัสือขอความอนเุคราะหเ์ก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
- หนงัสือขอความอนเุคราะหบ์คุลากรในสงักดัเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
- แบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยั 
- แบบวดัทศันคติต่อการท าวิจยั 
- แบบทดสอบวดัความรูเ้ก่ียวกบัการวิจยั 
- แบบวดัทกัษะในการท าวิจยั 
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ภาคผนวก ค  

คู่มือ การพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัย  
- กิจกรรมที่ 1 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื ่อง “การบริหารจัดการเวลา” (Power 

point Time management)  
ใบงานที่ 1 การบรหิารจดัการเวลา  

- กิจกรรมที่ 2 เอกสารบรรยาย เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัย  
ใบงานที่ 2 แบบฟอร์มสรุปประเด็นความรู้หลักท่ีควรรู้และ วิธีการเสาะหาความรู้  

- กิจกรรมที่ 3  
ใบงานที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทาวิจัย  

- กิจกรรมที่ 4 แบบวัดทักษะการทำวิจัย (ภาคผนวก ข)  
ใบงานที่ 4  
การวิพากษก์ารท าวิจยั  

- กิจกรรมที่ 5 แบบประเมินคณุภาพโครงรา่งวิจยัส าหรบัพี่เลีย้งนกัวิจยัรุน่ใหม่ 
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ภาคผนวก ง  

แบบประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
- แบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยั 
- แบบวดัทศันคติต่อการท าวิจยั 
- แบบทดสอบวดัความรูเ้ก่ียวกบัการวิจยั 
- แบบวดัทกัษะในการท าวิจยั 
- แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาล 
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ประวัติผู้เขียน 
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วุฒกิารศึกษา  
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