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บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ อายุ ต�ำแหน่งงาน ความรู้ความสามารถในการวิจัย ทัศนคติ
ต่อการวิจัย การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการท�ำวิจัย ระหว่างกลุ่มพยาบาลระดับปริญญาโท
ทีท่ ำ� วิจยั และไม่ทำ� วิจยั และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีค่ ดั สรร (ความรูค้ วามสามารถในการวิจยั ทัศนคติ
ต่อการวิจยั การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการท�ำวิจยั ) กับ การท�ำวิจยั ของพยาบาลกลุม่ พยาบาล
ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 262 คน ผลการศึกษาพบว่า ด้านอายุ ระหว่างกลุ่มพยาบาลระดับปริญญาโทที่ท�ำและ
ไม่ทำ� วิจยั มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) ด้านต�ำแหน่งงาน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การท�ำวิจยั ของพยาบาลกลุม่ พยาบาลระดับปริญญาโท อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p< .001) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ด้านความรู้ความสามารถในการท�ำวิจัยกับการท�ำวิจัยของกลุ่มพยาบาลระดับปริญญาโทอยู่ในระดับ ต�่ำมาก
(r=.274, p<.001) ส่วนทัศนคติต่อการวิจัย การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการท�ำวิจัย ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท�ำวิจัยของกลุ่มพยาบาลระดับปริญญาโท (r=-.021, r=.023 และ r= 0.010
ตามล�ำดับ, p≥0.05)
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A Comparative study of differences of selected factors between groups of master’s
degree nurses with and without research
Saowalak Sukawattana M.Sc.* Wasana Lavin Ph.D. ** Somporn Poolpanitoopatum M.Sc.***

Abstract

This study aimed to study of differences of age, job position, knowledge and ability in research,
attitude toward research, perceived organization support, and motivation for conducting research between
master’s degree nurses who conducting research and those who did not conducting research. The study also
aimed to examine association between selected factors (knowledge and ability in research, attitude toward
research, perceived organization support, and motivation for conducting research) and research conducting
of master’s degree nurses. Participants were 262 nurses who completed master’s degree. The results of this
study showed that there was a difference in age group between master’s degree nurses with research and
master’s degree nurses without research (p<.001). Job position was statistically significantly associated with
research behavior of master’s degree of professional nurses (p< .001). The knowledge and ability in research
was associated with research behavior at the low level (r=.274, p<.001). Attitude toward research, perceived
organization support, and motivation for conducting research were not associated with research behavior of
master’s degree nurses (r=.021, r=.023 and r=.010 respectively; p≥0.05).
keywords: research; master’s degree of professional nurses
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บทน�ำ

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ใช้ ก ารวิ จั ย เป็ น ฐานในการ
ด�ำเนินงานในทุกพันธกิจ ให้ความส�ำคัญและผลักดัน
ให้เกิดโครงการวิจยั ในงานประจ�ำขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2552
เป็นต้นมา1 ซึ่งการท�ำวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
คุณภาพงานรักษาพยาบาลให้สงู ขึน้ นอกจากนีย้ งั สร้าง
ความก้าวหน้าสู่ต�ำแหน่งวิชาการของบุคลากรด้วย
แต่ ป ั จ จุ บั น พบว่ า ผลงานวิ จั ย ของพยาบาลวิ ช าชี พ
ในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ยั ง มี
น้ อ ยมาก จากข้ อ มู ล องค์ ก รบริ ห ารการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ส�ำรวจ ในปี
พ.ศ. 2559-2560 พบว่าร้อยละ 91.68 ของพยาบาล
ที่ ท� ำ งาน 2 ปี ขึ้ น ไปไม่ เ คยท� ำ งานวิ จั ย และร้ อ ยละ
18.90 ของพยาบาลทั้ ง หมด เป็ น พยาบาลระดั บ
ปริญญาโท ซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่ามีความสามารถ
ในการท�ำวิจยั เพราะมีประสบการณ์การท�ำวิทยานิพนธ์
มาแล้ว แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาหรือท�ำวิจัยมาก่อน
ว่ า พยาบาลระดั บ ปริ ญ ญาโทขององค์ ก รบริ ห าร
การพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มีการท�ำวิจัยในงานมากน้อยแค่ไหน เพราะเหตุใดจึง
ท�ำหรือไม่ท�ำวิจัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง
หน่วยงาน และเพื่อให้บรรลุ KPI ของมหาวิทยาลัย
มหิดลที่มุ่งเน้นให้บุคลากรสายปฏิบัติงานท�ำผลงาน
ระดับช�ำนาญการพิเศษ ให้บคุ ลากรในสังกัดปฏิบตั ติ าม
โดยมุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และใช้
ศักยภาพของตนที่มีให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น การวิจัย
ครัง้ นีจ้ งึ ต้องการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
อายุ ต�ำแหน่งงาน ความรู้ความสามารถในการท�ำวิจัย
ทัศนคติต่อการวิจัย การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
และแรงจูงใจในการท�ำวิจยั ระหว่างกลุม่ พยาบาลระดับ
ปริญญาโทที่ท�ำวิจัยและไม่ท�ำวิจัยเพื่อน�ำมาพัฒนา
แก้ไขปัญหาให้ถูกประเด็นและต่อยอดในการสร้าง
แผนกลยุทธ์ขององค์กรบริหารฯ ต่อไป
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จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าพยาบาล
วิชาชีพที่อายุน้อยอยากท�ำวิจัยมากกว่ากลุ่มที่มีอายุ
มาก2,3 โดยกลุ่มช่วงอายุ 25-30 ปี มีแรงจูงใจในการ
ท� ำ วิ จั ย สู ง กว่ า ทุ ก กลุ ่ ม อายุ 4 และอายุ ข องพยาบาล
ที่เพิ่มขึ้นจะท�ำให้สมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาล
วิชาชีพลดลง5 ด้านต�ำแหน่งงาน พบว่าพยาบาลที่ไม่มี
ภาระด้านงานบริหารอยากท�ำงานวิจัยมากกว่าร้อยละ
80 ตรงข้ามกับผู้ที่มีภาระงานด้านบริหารอยากท�ำงาน
วิจัยเพียงร้อยละ 202 แต่มีบางวิจัยที่กล่าวว่า การเป็น
ผู้บริหารไม่สัมพันธ์กับการอยากท�ำงานวิจัย3 ด้าน
ความรู้ความสามารถในการท�ำวิจัย พบว่าปัจจัยด้าน
ทักษะเชิงวิจยั และมีประสบการณ์ในการท�ำวิจยั มีความ
สั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ จ� ำ นวนงานวิ จั ย 6 ซึ่ ง พยาบาล
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู ้ แ ต่ ข าดประสบการณ์ ใ นการ
ท� ำ วิ จั ย 1-2,7-9 พยาบาลจ� ำ นวนน้ อ ยที่ ไ ด้ รั บ ความรู ้
พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย หรือได้รับความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการวิจัย แต่ไม่ได้น�ำความรู้ด้านงานวิจัยมาใช้
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
เลื อนหายไป 5 สรุ ป ได้ ว่ าอุ ป สรรคส� ำ คั ญ ล� ำ ดั บ แรก
ในสายสนับสนุน คือ ขาดความรู้ความสามารถในการ
ท�ำวิจยั 3 ด้านทัศนคติตอ่ การวิจยั พบว่าทัศนคติตอ่ การ
ท�ำวิจยั ทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงจะท�ำให้ได้ผลงานวิจยั ทีส่ ามารถ
น�ำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลได้5,9
แต่บางการศึกษาพบว่าพยาบาลวิชาชีพสายสนับสนุน
เห็นความจ�ำเป็นในการท�ำงานวิจัยน้อย ต่างจากกลุ่ม
สายวิ ช าการที่ ง านวิ จั ย มี ค วามจ� ำ เป็ น ในการเรี ย น
การสอน2 และบุคลากรจะท�ำวิจัยเพื่อน�ำไปปรับระดับ
ขั้นช�ำนาญการ ช�ำนาญการพิเศษ4 แต่บางการศึกษา
มองว่าคนที่ท�ำงานวิจัยเป็นคนหาความทุกข์ใส่ตัว7
ด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร พบว่า อุปสรรค
ในการท� ำ วิ จั ย ส่ ว นใหญ่ คื อ ไม่ มี เ วลาและภาระงาน
มากเกินไป1,8 หน่วยงานที่ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุน
ทางวิชาการจะท�ำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการท�ำวิจยั 5
โดยปัจจัยอันดับแรกที่ท�ำให้เกิดการวิจัยมากขึ้นคือ
มีชว่ งเวลาหยุดเพือ่ ท�ำงานวิจยั โดยไม่ถอื เป็นวันลา และ
ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2563
Volume 43 No.4 (October-December) 2020

138

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ อายุ ต�ำแหน่งงาน ความรู้ความสามารถในการท�ำวิจัย

ให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของภาระงาน3,7 และตัวบ่งชี้
ความส�ำเร็จของการท�ำวิจัย คือบรรยากาศการท�ำวิจัย
มีแหล่งค้นคว้าเอกสาร ก�ำหนดนโยบาย และแนวทาง
การท�ำงานวิจัยของสถาบันอย่างชัดเจน6 ด้านแรงจูงใจ
ในการท�ำวิจัย ซึ่งหมายถึงแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้น
ที่พยาบาลจะปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมตามความ
ต้องการของตนเองพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนยังขาด
แรงจูงใจในการเริ่มต้นการท�ำวิจัย1-3 ปัจจัยที่สัมพันธ์
กับแรงจูงใจในการท�ำวิจัยพบว่า พยาบาลที่มีอายุมาก
มีการรับรู้คุณค่าในตนเองสูงและมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมาก10 ด้านทัศนคติต่อแรงจูงใจ พบว่าการ
จะสร้างแรงจูงใจให้คงทีไ่ ด้ ขึน้ อยูก่ บั ว่า พยาบาลพร้อม
ที่ จ ะยอมรั บ และเปิ ด ใจกว้ า งที่ จ ะพั ฒ นาตนเอง
ดึงศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นตนเองมาใช้อย่างเต็มที11่ ด้านการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน จะท�ำให้พยาบาลมีแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเองมากขึ้น11
ทั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์
การท�ำวิจัยของพยาบาลระดับปริญญาโทขององค์กร
บริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี เพือ่ วิเคราะห์หาสาเหตุและน�ำผลการวิจยั ไป
สู่การแก้ไข พัฒนาให้พยาบาลระดับปริญญาโท ของ
องค์กรบริหารการพยาบาลได้ทำ� ผลงานวิจยั ให้มากขึน้
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เปรียบเทียบความแตกต่างของ อายุ
ต�ำแหน่งงาน ความรูค้ วามสามารถในการวิจยั ทัศนคติ
ต่อการวิจัย การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และแรง
จูงใจในการท�ำวิจยั ระหว่างกลุม่ พยาบาลระดับปริญญา
โทที่ท�ำวิจัยและไม่ท�ำวิจัย
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ความสามารถในการวิจัย ทัศนคติต่อการวิจัยการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการท�ำวิจัย
กับการท�ำวิจยั ของพยาบาลกลุม่ พยาบาลระดับปริญญาโท
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย

เป็นวิจัยเชิงส�ำรวจย้อนหลัง (retrospective
study) จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุตติยภูมิ (secondary
data analysis) กลุ่มตัวอย่างเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
ได้แก่
1. ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้มาจากฐานข้อมูล
การท� ำ วิ จั ย ของพยาบาลที่ สั ง กั ด องค์ ก รบริ ห ารการ
พยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ระหว่างปี 2559–2560 ทีด่ ำ� เนินการเก็บข้อมูลการท�ำ
วิจัยของพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด จ�ำนวน 1,418 คน
โดยคุ ณกานดา กาญจนโพธิ์ เป็ น หั วหน้ าโครงการ
(รวมพยาบาลทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท)
2. ตัวอย่างเป็นการเลือกพื้นที่ที่จะศึกษา
ได้แก่ ข้อมูลพยาบาลที่จบปริญญาโท สังกัดองค์กร
บริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จ� ำ นวน 262 คน
ซึ่งเป็นการเก็บจากจ�ำนวนพยาบาลที่จบปริญญาโท
ทัง้ หมด 267 คน คัดออกจ�ำนวน 5 คน เนือ่ งจากข้อมูล
ไม่สมบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
กลุ่มผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
เลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลการท�ำวิจัยของพยาบาล
ประกอบไปด้วยข้อมูลทัว่ ไป และข้อมูลเกีย่ วกับการท�ำ
วิจัยที่พัฒนาโดย ปรารถนา อเนกปัญญากุล และคณะ7
โดยแบบสอบถามมี ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ ง ความชั ด เจนของ ภาษา ความเที่ ย งตรง
ในเนื้อหา ก่อนที่น�ำไปทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่าง และ
ปรับปรุงน�ำไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง โดยประกอบ
ด้วยข้อค�ำถามเกีย่ วกับ ความรูค้ วามสามารถในการวิจยั
20 ข้ อ ทั ศ นคติ ต ่ อ การวิ จั ย 19 ข้ อ การรั บ รู ้ ก าร
สนับสนุนจากองค์กร 16 ข้อ แรงจูงใจในการท�ำวิจัย
15 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. แบบบั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์การท�ำงาน ระดับ
การศึกษา ต�ำแหน่งในการท�ำงาน หน่วยงานที่สังกัด
และประสบการณ์การท�ำวิจัย
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2. แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการท�ำวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
2.1 ความรูค้ วามสามารถในการท�ำวิจยั
ประกอบด้วยคะแนนจากแบบสอบถามความรู้ความ
สามารถในการวิจัย มี 20 ข้อ ระดับการวัดรายข้อเป็น
มาตราเรียงล�ำดับ จาก 1=น้อยสุด 2=น้อย 3=ปานกลาง
4=ดี และ 5=ดีมาก ส่วนคะแนนรวมเป็นมาตราวัด
แบบช่วง มีค่าอยู่ระหว่าง 20–100 คะแนน ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.98
2.2 ทัศนคติตอ่ การท�ำวิจยั ประกอบด้วย
คะแนนจากแบบสอบถามความรู้ความสามารถในการ
วิจยั มี 19 ข้อ ระดับการวัดรายข้อเป็นมาตราเรียงล�ำดับ
จาก 1=น้ อ ยสุ ด 2=น้ อ ย 3=ปานกลาง 4=ดี และ
5=ดี ม าก ส่ ว นคะแนนรวมเป็ น มาตราวั ด แบบช่ ว ง
มีค่าอยู่ระหว่าง 19-95 คะแนน ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.81
2.3 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
ประกอบด้ ว ยคะแนนจากแบบสอบถามความรู ้
ความสามารถในการวิจยั มี 16 ข้อ ระดับการวัดรายข้อ
เป็ น มาตราเรี ย งล� ำ ดั บ จาก 1=น้ อ ยสุ ด 2=น้ อ ย
3=ปานกลาง 4=ดี และ 5=ดีมาก คะแนนรวมเป็น
มาตราวัดแบบช่วง มีค่าอยู่ระหว่าง 16-80 คะแนน
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ ครอนบาค เท่ากับ 0.97
2.4 แรงจูงใจในการท�ำวิจัย ประกอบ
ด้วยคะแนนจากแบบสอบถาม ความรูค้ วามสามารถใน
การวิจัย มี 15 ข้อ ระดับการวัดรายข้อเป็นมาตราเรียง
ล�ำดับ จาก 1=น้อยสุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=ดี และ
5=ดีมาก คะแนนรวมเป็นมาตราวัดแบบช่วง มีค่าอยู่
ระหว่าง 20–75 คะแนน ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของ
ครอนบาค เท่ากับ 0.96
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการขอรับรองท�ำการศึกษา
จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ค น
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล เมื่ อ ผ่ า นการรั บ รองแล้ ว ผู ้ วิ จั ย ท� ำ หนั ง สื อ
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ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลถึงประธานองค์กรบริหาร
การพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. ภายหลั ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ประธานองค์กรบริหารการพยาบาลแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลเฉพาะของพยาบาลระดับปริญญาโท
ในการรวบรวมข้อมูล จากฐานข้อมูลการท�ำวิจัยของ
พยาบาลวิ ช าชี พ ทั้ ง หมดที่ สั ง กั ด องค์ ก รบริ ห ารการ
พยาบาล ระหว่างปี 2559–2560 ใช้ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูล 3 เดือน โดยใช้ขอ้ มูลเดิมทีเ่ คยเก็บข้อมูลใน
การศึกษาครั้งที่ผ่านมาของคุณกานดา กาญจนโพธิ์12
และคัดข้อมูลในกลุ่มพยาบาลที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
3. ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูล และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
วิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ
จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ค น
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล เลขที่ MURA2020/220 และพิทักษ์สิทธิของ
กลุ่มตัวอย่างตามจริยธรรมการวิจัย รายงานข้อมูล
โดยการปกปิดรายชือ่ และน�ำเสนอเป็นภาพรวมของผล
การศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยโปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป SPSS version
18 (ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
1. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ย
เพศ อายุ ประสบการณ์การท�ำงาน ระดับการศึกษา
ต� ำ แหน่ ง ในการท� ำ งาน หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด และ
ประสบการณ์การท�ำวิจัย โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
อายุ ความรู ้ ค วามสามารถในการวิ จั ย ทั ศ นคติ ต ่ อ
การวิจยั การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจ
ในการท�ำวิจัย ระหว่างกลุ่มพยาบาลระดับปริญญาโท
ที่ท�ำวิจัยและไม่ท�ำวิจัย โดยใช้สถิติ mann-whitney
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การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ อายุ ต�ำแหน่งงาน ความรู้ความสามารถในการท�ำวิจัย

u test เนื่องจากการวิเคราะห์เบื้องต้นแสดงข้อมูล
ไม่เข้าเกณฑ์ตาม assumption t-test และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของต�ำแหน่งงานกับการท�ำวิจัยในกลุ่ม
พยาบาลระดับปริญญาโท โดยใช้สถิติ chi-square
3. วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์
ไบซีเรียล (point-biserial correlation coefficient)
เนื่องจากเป็นการดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มี
2 ค่า และตัวแปรต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ความสามารถในการวิจัย ทัศนคติต่อ
การวิจยั การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจ
ในการท�ำวิจยั กับ การท�ำวิจยั ของพยาบาลกลุม่ พยาบาล
ระดับปริญญาโท และแปลผล

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งพยาบาลระดั บ ปริ ญ ญาโท
จ� ำ นวน 262 คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง จ� ำ นวน

259 คน (ร้อยละ 98.9) และเพศชายจ�ำนวน 3 คน
(ร้อยละ 1.1) อายุเฉลี่ย 43.24 ปี (SD = 8.51)
ด้านต�ำแหน่งงาน ประกอบไปด้วยพยาบาลประจ�ำ
การ จ�ำนวน 132 คน (ร้อยละ 50.40) รองลงมา คือ
พยาบาลต�ำแหน่งบริหาร จ�ำนวน 80 คน (ร้อยละ
30.50) และ พยาบาลที่มีต�ำแหน่งวิชาการ จ�ำนวน
50 คน (ร้ อ ยละ 19.10) สั ง กั ด ฝ่ า ยการพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี 186 คน (ร้อยละ 71) ฝ่ายการ
พยาบาล ศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ิ์ 30 คน (ร้อยละ 11.50)
ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
45 คน (ร้อยละ 17.20) และฝ่ายการพยาบาล สถาบัน
การแพทย์ จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ 81 คน (ร้ อ ยละ 5.7)
ประสบการณ์การท�ำวิจัย เป็นกลุ่มที่ท�ำวิจัย จ�ำนวน
170 คน (ร้อยละ 64.9 ) และกลุ่มที่ไม่ท�ำวิจัย 92 คน
(ร้อยละ 35.1 ) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�ำนวน และร้อยละข้อมูลทั่วไป ของพยาบาลระดับปริญญาโท สังกัดองค์กรบริหารการพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
อายุ

ต�ำแหน่งงาน
สังกัด

ประสบการณ์
การท�ำวิจัย

ชาย
หญิง
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 – 60 ปี
อายุเฉลี่ย 43.24 ปี (SD = 8.51)
พยาบาลประจ�ำการ
พยาบาลต�ำแหน่งบริหาร
พยาบาลต�ำแหน่งวิชาการ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ฝ่ายการพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
พยาบาลที่ท�ำวิจัย
พยาบาลที่ไม่ท�ำวิจัย
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จ�ำนวน (คน)
3
259
10
89
99
64

ร้อยละ
1.1
98.9
3.8
34
37.8
24.4

132
80
50
186
30
45
81
170
92

50.40
30.50
19.10
71
11.50
17.20
5.7
64.9
35.1
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2. ความแตกต่ า งของ อายุ ความรู ้
ความสามารถในการวิจัย ทัศนคติต่อการวิจัย การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการท�ำวิจัย
ระหว่ า งกลุ ่ ม พยาบาลระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ ท� ำ วิ จั ย
และไม่ท�ำวิจัย โดยใช้สถิติ mann-whitney u test
ดังตารางที่ 2
2.1 ด้านอายุ พยาบาลระดับปริญญาโท
กลุม่ ทีท่ ำ� วิจยั อายุเฉลีย่ 47.00 ปี (SD=8.40) และกลุม่
ที่ ไม่ทำ� วิจยั อายุเฉลีย่ 41.21 ปี (SD=7.88) ตามล�ำดับ
พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.001
2.2 ด้านความรู้ความสามารถในการ
วิจัย พยาบาลระดับปริญญาโทกลุ่มที่ท�ำวิจัย และกลุ่ม
ที่ไม่ท�ำวิจัย มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเฉลี่ย
2.82 (SD=0.63) และ 2.76 (SD=0.56) ตามล�ำดับ
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05

2.3 ด้านทัศนคติต่อการวิจัย พยาบาล
ระดับปริญญาโทกลุ่มที่ท�ำวิจัย และกลุ่มที่ไม่ท�ำวิจัย
มีทัศนคติต่อการวิจัย เฉลี่ย 3.25 (SD=0.29) และ
3.26 (SD=0.28) ตามล�ำดับ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ด้ า นการรั บ รู ้ ก ารสนั บ สนุ น จาก
องค์กร พยาบาลระดับปริญญาโทกลุ่มที่ท�ำวิจัย และ
กลุ ่ ม ที่ ไ ม่ ท� ำ วิ จั ย มี ค ะแนนการรั บ รู ้ ก ารสนั บ สนุ น
จากองค์ ก ร เฉลี่ ย 3.10 (SD=0.62) และ 3.09
(SD=0.69) ตามล�ำดับ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 ด้ า นแรงจู ง ใจในการท� ำ วิ จั ย
พยาบาลระดับปริญญาโทกลุ่มที่ท�ำวิจัย และกลุ่มที่
ไม่ ท� ำ วิ จั ย มี แ รงจู ง ใจในการท� ำ วิ จั ย เฉลี่ ย 3.74
(SD=0.56) และ 3.73 (SD=0.58) ตามล�ำดับ มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย อายุ ความรู้ความสามารถในการวิจัย ทัศนคติต่อการวิจัย
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการท�ำวิจัย ระหว่างกลุ่มของพยาบาลที่ท�ำวิจัย และ
พยาบาลที่ไม่ท�ำวิจัยระดับปริญญาโท ด้วยวิธี mann-whitney u test
พยาบาลที่
พยาบาลที่
Mann-Whitney p-value
ท�ำวิจัย
ไม่ท�ำวิจัย
U test
ค่าเฉลี่ย SD. ค่าเฉลี่ย SD.
อายุ
47.00 8.40 41.21 7.88 4,816.00**
0.00
ความรู้ความสามารถในการวิจัย
2.82
0.63
2.76
0.56
6,526.00*
0.05
ns
ทัศนคติต่อการวิจัย
3.25
0.29
3.26
0.28
7,487.00
0.72
ns
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
3.10
0.62
3.09
0.69
7,573.50
0.96
แรงจูงใจในการท�ำวิจัย
3.74
0.56
3.73
0.58
7,671.50ns
0.97
**p-value <.001, * p-value < .05, ns = not significance
ปัจจัย

3. ด้ า นต� ำ แหน่ ง งาน พบว่ า ร้ อ ยละของ
พยาบาลประจ�ำการและพยาบาลที่มีต�ำแหน่งบริหาร
ส่ ว นใหญ่ ไม่ ท� ำ วิ จั ย ส่ ว นร้ อ ยละของพยาบาลที่ มี
ต�ำแหน่งวิชาการส่วนใหญ่ท�ำวิจัย และจากการทดสอบ
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Mean
difference
43.24
2.81
3.25
3.10
3.74

โดยใช้สถิติ chi-square พบว่า ต�ำแหน่งงานมีความ
สัมพันธ์กบั การท�ำวิจยั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.001 ดังตารางที่ 3
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การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ อายุ ต�ำแหน่งงาน ความรู้ความสามารถในการท�ำวิจัย

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต�ำแหน่งงานกับการท�ำวิจัยของพยาบาลระดับปริญญาโท
ต�ำแหน่งงาน
พยาบาลประจ�ำการ
พยาบาลที่มีต�ำแหน่งบริหาร
พยาบาลที่มีต�ำแหน่งวิชาการ
รวมทั้งหมด
** p-value < .001

จ�ำนวน
(ร้อยละ)
132 (50.40)
80 (30.50)
50 (19.10)
262 (100)

4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ความสามารถในการวิจัย ทัศนคติต่อการวิจัย การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการท�ำวิจัย
กับการท�ำวิจัยของพยาบาลระดับปริญญาโท โดยใช้
สถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบสเปียรแมน ดังตาราง
ที่ 4 พบว่า
ความรู ้ ค วามสามารถในการวิ จั ย มี ค วาม
สัมพันธ์กันในระดับต�่ำมากกับการท�ำวิจัยของกลุ่ม

การท�ำวิจัย
ท�ำวิจัย
ไม่ท�ำวิจัย
24 (9.20)
108 (41.20)
31(11.80)
49 (18.70)
37(14.10)
13 (5.00)
92(35.10)
170 (64.90)

X2 - test

50.25**

พยาบาลระดับปริญญาโท อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(r=0.132; p<0.05) และพบว่า ทัศนคติต่อการวิจัย
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการ
ท� ำ วิ จั ย ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การท� ำ วิ จั ย ของกลุ ่ ม
พยาบาลระดั บ ปริ ญ ญาโท (r=-.021, r=.023,
r=-.010 ; p≥ .05)

ตารางที่ 4 สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล (point-biserial correlation coefficient) ระหว่างความรูค้ วาม
สามารถในการวิจยั ทัศนคติ ต่อการวิจยั การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการท�ำวิจยั
กับการท�ำวิจัยของพยาบาลระดับปริญญาโท
ตัวแปร
1. ความรู้ความสามารถในการวิจัยกับการท�ำวิจัย
2. ทัศนคติต่อการวิจัยกับการท�ำวิจัย
3. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรกับการท�ำวิจัย
4. แรงจูงใจในการท�ำวิจัยกับการท�ำวิจัย
*p-value = <0.05

อภิปรายผล

จากการศึกษาในกลุม่ พยาบาลระดับปริญญาโท
ที่ท�ำวิจัยและไม่ท�ำวิจัย โดยน�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูล
มาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านอายุ พบว่าพยาบาลระดับ
ปริญญาโททีท่ ำ� วิจยั มีอายุเฉลีย่ มากกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ทำ� วิจยั
ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ ม าจากพยาบาลมี อ ายุ ม ากขึ้ น มี ค วาม
ต้องการการยอมรับ ต้องการความก้าวหน้าต�ำแหน่ง
หน้าทีก่ ารงาน เช่นเดียวกับการศึกษาของ หทัยกาญจน์
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
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r
0.132**
-0.021
0.023
0.010

p-value
.033
.731
.715
.877

เยาวบุตร10 ที่สรุปไว้ว่า พยาบาลวิชาชีพที่อายุต่างกันมี
การรับรู้คุณค่าแห่งตนแตกต่างกันและการศึกษาของ
นิติยา ศรีพูล13 ที่กล่าวไว้ว่า อายุงานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมการท�ำวิจัย
2. ต�ำแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับการท�ำ
วิจัย โดยพยาบาลที่มีต�ำแหน่งวิชาการมีการท�ำวิจัย
มากกว่ า พยาบาลต� ำ แหน่ ง บริ ห าร และพยาบาล
ประจ�ำการ นอกจากพยาบาลที่มีต�ำแหน่งวิชาการมี
ประสบการณ์ในการท�ำวิจยั แล้ว กลุม่ พยาบาลต�ำแหน่ง
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บริหารส่วนใหญ่ ได้แก่ หัวหน้างาน ผู้ตรวจการ และ
หัวหน้าหอผู้ป่วยภาระงานประจ�ำและในหน้าที่ด้าน
บริหารค่อนข้างมาก ท�ำให้ไม่มีเวลาในการท�ำวิจัย
สอดคล้องกับการศึกษาของนิติยา ศรีพูล และคณะ13
ได้สรุปไว้ว่า การด�ำรงต�ำแหน่งบริหาร เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การท� ำ วิ จั ย ส่ ว นพยาบาลประจ� ำ การใน
สถานการณ์ปัจจุบัน มีการขาดแคลนอัตราบุคลากร
ท�ำให้มภี าระงานมากขึน้ มีผลให้ขาดแรงจูงใจในการท�ำ
วิจยั สอดคล้องกับการศึกษาของจิตโสมมนัส สุพร และ
คณะ3 ได้สรุปไว้ว่าอุปสรรคที่ส�ำคัญในการท�ำวิจัยของ
บุคลากรทางการแพทย์สายสนับสนุน ส่วนใหญ่ไม่มี
เวลาหรือภาระงานมากเกินไป
3. ด้านความรู้ความสามารถในการท�ำวิจัย
พบว่าพยาบาลระดับปริญญาโททีท่ ำ� วิจยั มีความรูค้ วาม
สามารถในการท� ำวิ จั ย มากกว่ า กลุ ่ ม พยาบาลระดั บ
ปริญญาโทที่ไม่ท�ำวิจัย โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.924
(SD=0.563) และ 2.759 (SD=0.633) ตามล�ำดับ
และความรูค้ วามสามารถในการท�ำวิจยั มีความสัมพันธ์
กั บ การท� ำ วิ จั ย ของกลุ ่ ม พยาบาลระดั บ ปริ ญ ญาโท
ในระดั บ ต�่ ำ มาก (r=0.132; p<0.05) เนื่ อ งจาก
พยาบาลระดับปริญญาโทส่วนใหญ่ได้รบั ความรูพ้ นื้ ฐาน
เกีย่ วกับการวิจยั ระหว่างการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
และมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค�ำแนะน�ำในการท�ำ
วิทยานิพนธ์ เมือ่ กลับมาท�ำงานอาจมีภาระหน้าทีท่ ำ� ให้
ไม่ได้น�ำความรู้ด้านงานวิจัยมาใช้อย่างต่อเนื่องท�ำให้
ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับการวิจยั เลือนหายไป ดังนัน้ กลุม่
ที่มีประสบการณ์ในการท�ำวิจัยมาบ้างแล้วจะมีความ
เชื่ อ มั่ น ในการท� ำ วิ จั ย มากขึ้ น ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาของ
จุรินทร์ เป็นสุข2 ได้สรุปไว้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการท�ำวิจัยของพยาบาลวิชาชีพในภายภาคหน้า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ ความรู้ด้านงานวิจัย
และการได้รับการอบรมด้านวิจัย
4. ด้ า นทั ศ นคติ ต ่ อ การวิ จั ย พบว่ า กลุ ่ ม
พยาบาลระดั บ ปริญญาโทที่ท�ำวิจัยจะมีทัศนคติต่อ
การวิจัย ไม่แตกต่างกับกลุ่มพยาบาลระดับปริญญาโท
ที่ไม่ท�ำวิจัยและทัศนคติต่อการวิจัยไม่มีความสัมพันธ์
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
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กั บ การท� ำ วิ จั ย ของกลุ ่ ม พยาบาลระดั บ ปริ ญ ญาโท
(r=-0.021; p≥0.05) ซึ่ ง จากการวิ จั ย ของวนิ ด า
พิงสระน้อย6 กล่าวไว้ว่า อาจเป็นเพราะว่าทัศนคติคือ
ความรู้สึกหรือความเชื่อที่มีต่อการวิจัย มีทั้งความรู้สึก
ด้านบวกคือ เห็นว่าการท�ำวิจัยเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์
เกิดความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้า และยังมีผลให้
ปริมาณงานวิจยั เพิม่ ขึน้ และด้านลบคือ ขาดการยอมรับ
ความส� ำ คั ญ ของการวิ จั ย ไม่ มี ป ระโยชน์ ไม่ คุ ้ ม ค่ า
เสียเวลา ซึ่งทัศนคติทั้งสองด้านสามารถเกิดขึ้นได้
ทั้งในกลุ่มที่ท�ำวิจัยและไม่ท�ำวิจัย ท�ำให้ได้ค่าเฉลี่ย
ไม่ต่างกันมาก
5. ด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร
กับการท�ำวิจัย พบว่ากลุ่มพยาบาลระดับปริญญาโท
ที่ ท� ำ วิ จั ย จะมี ก ารรั บ รู ้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก รไม่
แตกต่างกับกลุ่มพยาบาลระดับปริญญาโทที่ไม่ท�ำวิจัย
และการรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์กรไม่มคี วามสัมพันธ์
กั บ การท� ำ วิ จั ย ของกลุ ่ ม พยาบาลระดั บ ปริ ญ ญาโท
(r=0.023; p≥0.05) เนื่องจากในปัจจุบันพยาบาล
วิชาชีพในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มีการรับรู้ถึงการสนับสนุนให้มีการท�ำวิจัย โดยคณะฯ
จัดสรรทุนวิจยั ตัง้ ทีมทีป่ รึกษา จัดอบรมเพิม่ พูนความรู้
ในด้านการวิจัยให้ แต่ยังขาดการสนับสนุนทางด้าน
เวลาจากองค์กร เช่น การเอื้อให้บุคลากรที่ต้องการท�ำ
วิจัยสามารถใช้เวลาท�ำงานบางส่วน ท�ำวิจัยโดยไม่ต้อง
ใช้วันหยุดหรือใช้วันลาของตัวเองมาท�ำ  จึงเป็นปัจจัย
ที่ ท� ำ ให้ ผ ลงานวิ จั ย ของบุ ค ลากรยั ง มี จ� ำ นวนน้ อ ย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของจุรนิ ทร์ เป็นสุข2 แนะน�ำไว้วา่
องค์กรควรมีชว่ งเวลาหยุดโดยไม่ถอื เป็นวันลา ให้ผทู้ ำ�
วิจัย เพราะการท�ำวิจัยต้องใช้เวลาในการท�ำมากตั้งแต่
การวางแผนวิจัย ศึกษาเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลวิจัย ผู้ท�ำวิจัยต้องบริหาร
จัดการเวลาเพือ่ ให้มเี วลาเพียงพอในการท�ำวิจยั ซึง่ เป็น
เวลานอกเหนือจากที่ท�ำงานประจ�ำ ในขณะที่ภาระงาน
ประจ� ำ ที่ มี ป ริ ม าณมาก และภาระครอบครั ว ท� ำ ให้
บุคลากรไม่มีเวลาท�ำวิจัย
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การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ อายุ ต�ำแหน่งงาน ความรู้ความสามารถในการท�ำวิจัย

6. ด้านแรงจูงใจในการท�ำวิจัย เนื่องจาก
แรงจูงใจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นในการ
ท�ำงานเพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายแต่ไม่พบความ
แตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม และผลการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ พบว่า แรงจูงใจในการท�ำวิจัย ไม่มีความ
สัมพันธ์กบั การท�ำวิจยั ของกลุม่ พยาบาลระดับปริญญาโท
(r=0.010; p≥0.05) ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แ ตกต่ า ง
จากการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งจากการวิจัยของ สุวิชชา
เทพลาวัลย์1 สรุปปัญหาการท�ำวิจัยของบุคลากรของ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีไว้ว่า บุคลากร
ส่วนหนึ่งขาดแรงจูงใจในการเริ่มต้นท�ำวิจัย ทั้งนี้อาจ
กล่าวได้ว่า แรงจูงใจที่มีอยู่ไม่สามารถส่งเสริมความ
ต้องการในการท�ำวิจัยของกลุ่มพยาบาลระดับปริญญา
โท เนือ่ งจากว่า ปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจยัง
มีน้อย ยกตัวอย่างเช่น แรงจูงใจเรื่องความก้าวหน้า
ในต�ำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพระดับปริญญาโทไม่
ชัดเจนเท่ากับสายวิชาการ เป็นต้น สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของวนิดา พิงสระน้อย6 กล่าวว่า ต�ำแหน่งวิชาการ
เป็นสิ่งจูงใจในการท�ำวิจัยของสายวิชาการ ซึ่งความ
ก้ า วหน้ า ในต� ำ แหน่ ง ชั ด เจนมากกว่ า พยาบาลสาย
วิชาชีพถึงแม้ว่าจะจบปริญญาโทก็ตาม

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้

ข้อจ�ำกัดในการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

1. การศึ ก ษานี้ ศึ ก ษาในกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ โรงพยาบาลเดี ย ว
ท�ำให้ผลสรุปไม่สามารถอ้างอิงไปยังประชากรพยาบาล
ทั้งประเทศได้ที่มีทั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึง่ บริบททีแ่ ตกต่างกันอาจท�ำให้ได้ผลการ
ศึกษาที่แตกต่างกัน
2. การศึกษานี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลอาจ
ไม่เป็นปัจจุบันนักและอาจมีการขาดหายไปของข้อมูล
บางส่วน เนื่องจากไม่ได้มาจากการเก็บรวบรวมด้วย
ตนเอง
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จากผลการศึกษาสรุปได้เป็นข้อเสนอแนะ
เพื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ องค์ ก รบริ ห ารการพยาบาลและ
ประโยชน์ต่อตัวของบุคลากร ดังนั้นควรสร้างแรงจูงใจ
ในการท�ำวิจยั โดยมุง่ เน้นกลุม่ พยาบาลระดับปริญญาโท
ที่ยังไม่เคยท�ำผลงานวิจัยช่วงอายุไม่เกิน 40 ปี ไม่มี
ต�ำแหน่งบริหาร และต�ำแหน่งวิชาการให้มีการท�ำวิจัย
มากขึน้ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรจะเพิม่ การพัฒนา
ศักยภาพพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดความรู้สึก
พึงพอใจที่ได้ท�ำงาน มีแรงจูงใจในการท�ำงาน มีการ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท�ำวิจัยรวมถึงจัดระบบ
การสนับสนุนส่งเสริมการท�ำวิจัยที่สามารถสร้างความ
พึงพอใจให้กับกลุ่มพยาบาลระดับปริญญาโทที่ยังไม่
เคยท� ำ วิ จั ย เพิ่ ม การอบรมให้ ค วามรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ด้ า น
ความรู้ความสามารถในการท�ำวิจัยโดยเฉพาะในกลุ่ม
พยาบาลระดับปริญญาโทที่ไม่เคยท�ำวิจัย นอกจากนี้
องค์กรควรเพิ่มการสนับสนุนทางด้านเวลาให้กับผู้ที่
ต้องการท�ำวิจยั ควรมีชว่ งเวลาหยุดโดยไม่ถอื เป็นวันลา
เพราะการท�ำวิจัยต้องใช้เวลาในการท�ำมาก เพื่อให้
พยาบาลระดับปริญญาโทมีแรงจูงใจในการท�ำวิจัย
ต่อไป
ผู้วิจัยขอขอบคุณ กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม
และการจัดการความรู้ทางพยาบาล องค์กรบริหาร
การพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่ ใ ห้ โ อกาสและสนั บ สนุ น ในการท� ำ วิ จั ย และ
ขอขอบพระคุณ ดร.วรณัน ประสารอธิคม ทีค่ อยแนะน�ำ 
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และชีแ้ นะให้คำ� ปรึกษา ในการ
ท�ำวิจัยในงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย
ครั้งนี้ส�ำเร็จได้เป็นอย่างดี
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