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เรื่อง  การท าวิจัยและพัฒนาการพยาบาล 
 

วันที่เริ่มใช้  5 ธันวาคม 2560 
วันที่แก้ไข    

แผนก  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล แผนกที่เกี่ยวข้อง  ทุกหน่วยงานทางการพยาบาล 
ผู้จัดท า  คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและ
พัฒนา 
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มการพยาบาล 

ผู้อนุมัติ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจเป้าหมายของการวิจัยและพัฒนา เห็นคุณค่าของงานวิจัยและพัฒนา มีทัศนคติที่ดีต่อ

การท าวิจัยและพัฒนา 
2. เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจขั้นตอนของการท าวิจัยและพัฒนา และสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้บุคลากรสามารถผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง……คู่มือวิจัยและพัฒนาการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 นโยบาย 
ก ลุ่ ม ภ า ร กิ จ ด้ า น ก า ร พ ย า บ า ล  โ ร ง พ ย า บ า ล พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า 
จัดตั้งโครงสร้างกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาลขึ้น เพ่ือมีหน้าที่วางระบบเพ่ือพัฒนาบริการพยาบาลในทุกมิติ 
ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ 
 ์ทางการพยาบาลเพื่อให้การดูแลสุขภาพและการพยาบาลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าทันสมัย 
ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ น าไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ เกิดการสร้างสิ่งใหม่ 
หรือการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งของปัจจัยตัวบุคคล (กรรมพันธ์ ความเชื่อ พฤติกรรมสุขภาพ 
จิตวิญญาณ) หรือปัจจัยแวดล้อม (เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม) หรือปัจจัยระบบบริการสุขภาพทั้งระบบ   
 
ขอบเขต บุคลากรทุกคน หน่วยงานทุกหน่วยงานของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ค าจ ากัดความ  
ผลงานวิจัยและพัฒนา หมายถึงองค์ความรู้ทางการพยาบาลที่ผ่านการวิจัย/พัฒนา ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original 
article) บทปฏิทัศน์ (review  article)  บทความพิเศษ (special article) บทความฟ้ืนวิชา (refresher course) 
รายงานเบื้องต้น (preliminary report) หรือรายงานสังเขป (short communication) รายงานผู้ป่วย (case 
report) ปกิณกะ (miscellany) และนวัตกรรม (innovation)  
สิ่งใหม่ หมายถึง สิ่งที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม สอดคล้องกับธรรมชาติ และไม่ซ้้า  
 
 
 



แนวทางปฏิบัติ 
1) ผู้วิจัยและทีมส้ารวจวิเคราะห์สภาพปัญหา สภาพการท้างานหน้างาน 

โดยใช้การอ้างอิงข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ 
2) คัดเลือกประเด็นปัญหา สภาพการณ์ท่ีต้องการปรับเปลี่ยนหรือต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น  
3) วางแผนแก้ไข วางแผนด้าเนินการวิจัยตามโครงร่างการวิจัย (โดยใช้แบบฟอร์มที่ก้าหนด) 
4) เสนอโครงร่างการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของการท้าวิจัย 

ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล โดยส่งที่คุณพรพิมล พลอยประเสริฐ 
(งานวิจัยบางเรื่องต้องเสนอกรรมการจริยธรรมการวิจัยEC โดยใช้แบบฟอร์มที่ก้าหนด 
เพ่ือขอพิจารณารับรอง)  

5) ลงมือท้าวิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 
 

1.      ก้าหนดปัญหาการวิจัยให้ชัดเจน 
2.      ทบทวนวรรณกรรม 
3.      ตั้งสมมติฐาน 
4.      ออกแบบการวิจัย 
5.      เก็บรวบรวมข้อมูล  
6.      วิเคราะห์ข้อมูล   
7.      แปลผลข้อมูล 
8.      รายงานผลการวิจัย 
9.      เผยแพร่การวิจัย 

ซึ่งตลอดการท าวิจัยและพัฒนาสามารถนัดหมายเพื่อรับค าปรึกษาจากทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิ
จัยและพัฒนา ที่คลินิกกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาลได้ทุกขั้นตอน 
โดยติดต่อผ่านกลุ่มงานโทร7220 

 
หมายเหตุ: แนวทางการเขียนบทความวิจัย 

บทความวิจัยโดยทั่วไปประกอบด้วย ส่วนส าคัญ 6 ส่วน (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช, 2546) 
ดังนี้     

๑. บทคัดย่อ (Abstract) เป็นส่วนที่เสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัยโดยสรุป เพ่ือให้
เห็นภาพรวมทั้งฉบับ ประกอบด้วยข้อความที่เป็นค าส าคัญท้ังหมด มีความกะทัดรัดและสั้น 

๒. ส่วนน า (introduction) ประกอบด้วยสาระ ๔ ส่วนย่อย ส่วนที่หนึ่งเป็นการบรรยายให้เห็นพัฒนาการของ
ผลงานวิจัยก่อนหน้านี้ และน าเข้าสู่ปัญหาวิจัย ส่วนที่สอง กล่าวถึงปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ส่วนที่สาม เป็นการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในส่วนทฤษฎี และงานวิจัยส าคัญที่น าไปสู่การ
สร้างกรอบความคิด รวมทั้งสมมุติฐานการวิจัย ส่วนที่สี่ เป็นการรายงานเหตุผลพร้อมเอกสารอ้างอิงในการ



เลือกวิธีด าเนินการวิจัยที่ใช้ในบทความนี้ 
๓. วิธีการ (Method) เสนอสาระของวิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วยลักษณะของประชากร กลุ่ มตัวอย่างและ

การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง การนิยามตัวแปร เครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ วิธีการรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และข้อสังเกตเก่ียวกับวิธีการวิจัยที่ใช้ 

๔. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Result) เสนอเนื้อหาที่เป็นการบรรยายแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และ
ตามด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปตารางหรือรูป ต้องมีการบรรยายสาระประกอบด้วย มิใช่เสนอแต่
ตารางหรือรูปโดยไม่มีการบรรยาย 

๕. การอภิปรายและสรุปผล (Discussion/Conclusion) เสนอข้อค้นพบโดยสรุป อธิบายข้อค้นพบที่ขัดแย้งหรือ
สอดคล้องกับสมติฐานการวิจัยโดยมีเหตุผลประกอบ มีการอภิปรายถึงข้อบกพร่อง ข้อจ ากัด ข้อดีของการ
วิจัย ซึ่งน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหรือวิจัยต่อไป 

๖. ส่วนอ้างอิงและภาคผนวก (Reference/Appendix) ประกอบด้วยบรรณานุกรม เชิงอรรถ บันทึกหรือหมาย
เหตุของผู้วิจัย ส่วนผนวกเป็นส่วนที่ผู้วิจัยต้องการเสนอสาระให้ผู้อ่านได้รับรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีเสนอใน
บทความ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ตัวช้ีวัด 
จ้านวนผลงานวิจัยและพัฒนาในแต่ละปีของแต่ละหน่วยงาน (เป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 1 เรื่อง/ปี/หน่วยงาน) 
จ้านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้น้าไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 1 เรื่อง/ปี/หน่วยงาน) 
 
แบบประเมินผลตามแนวทางปฏิบัติ 
ใช้การประเมินความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและพัฒนา และประเมินปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยแต่ละหน่วยงาน 
 
แบบประเมินผล 
       แบบรายงานความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและพัฒนา 
       แบบประเมินโครงร่างงานวิจัยและพัฒนา 
       แบบประเมินการผลิตและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา 
ผู้ประเมิน 
    คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา 
ระยะเวลาที่ประเมิน 
    ประเมินปีละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

 



 
 
 
 


