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ชุดโครงการ  
 

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล  
(Routine to Research & Nursing Research) : งบประมาณ 2559  

 

ผู้รับผิดชอบ  : ประธานฝ่ายวิจัย และประธานร่วมฝ่ายวิจัยท้ัง 3 เขต 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

หลักการและเหตุผล 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้วิชาชีพพยาบาลในเขต

พ้ืนที่รับผิดชอบก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและงานวิจัย โดยเลือกใช้กลยุทธการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ าเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับต่างๆ ทั้งในระดับเขต 
ระดับประเทศ และนานาชาติ ให้เป็นกลไกหนึ่งในการผลักดันวิสัยทัศน์  อย่างไรก็ตามในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าวให้
บรรลุผลตามวิสัยทัศน์อย่างเป็นรูปธรรมนั้น พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญคือพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนใหญ่ยังขาดสมรรถนะในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาล 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ และศักยภาพในการท าวิจัยของพยาบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น เพ่ือให้พยาบาลสามารถใช้กระบวนการวิจัย
ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย  และได้ผลการวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนาคุณภาพการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิผลของงานอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นสมาคมฯ  จึงจัดท าโครงการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย: การพัฒนา
งานประจ าให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล (Routine To Research & Nursing Research)  ขึ้นเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัยที่ถูกต้องแก่ พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
 

วัตถุประสงค์ ของโครงการ 
 เพ่ือให้พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. มีความรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล และการพัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัย 
2. มีสมรรถนะในการท าวิจัยทางการพยาบาล และการพัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัย 
3. สามารถท าวิจัยทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพงานประจ าได้  
4. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสมรรถนะในการ

ท าวิจัยทางการพยาบาล 
2. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนผลงานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหา

และพัฒนาคุณภาพงานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ  
3. ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน เกิดความพึงพอใจในบริการ 
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กลุ่มเป้าหมาย   
 พยาบาลวิชาชีพและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโรงพยาบาลทุก
ระดับ  รวมทั้งสิ้น 90 คน แบ่งออกเป็น 3 เขต  (อุบลราชธานี นครราชสีมา และขอนแก่น) จ านวนเขตละ 30 คน  
ประกอบด้วยโรงพยาบาลระดับต่างๆ   ดังนี้ 
 1.  โรงพยาบาลระดับ A  
 2.  โรงพยาบาลระดับ S 
 3.  โรงพยาบาลระดับ F2-M1  
 

วิธีการด าเนินการ   :  
1. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่พยาบาลวิชาชีพที่สนใจในแต่ละเขตเพ่ือส่งแนวคิดงานวิจัย (concept paper) เข้า

ร่วมโครงการพัฒนา 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 : การพัฒนางานประจ าเป็นงานวิจัย การทบทวนสถานการณ์ การก าหนดปัญหา

หัวข้อการวิจัย และการออกแบบการวิจัย  จ านวน 2 วัน  วนัที่ 19-20 มกราคม  2560  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2:  การทบทวนวรรณกรรม ประชากรและการกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยและการ

เก็บรวบรวมข้อมูล และจริยธรรมในการวิจัย จ านวน 2 วัน  วันที่   23-24 กุมภาพันธ์  2560 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3:  สถิติทีใ่ช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอภิปรายผลการวิจัย และ

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล จ านวน 2 วัน  วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4:  การเขียนโครงร่างการวิจัย หลักการเขียนบทคัดย่อ การเขียนผลงานเพ่ือ

ตีพิมพ์ (manuscript) และ น าเสนอโครงการวิจัย จ านวน 2 วัน  วันที่  22-23 มิถุนายน 2560 
 

สถานที่            
เขตนครราชสีมา : ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เขตอุบล : ห้องประชุม ชั้น 6 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี   

      เขตขอนแก่น : ห้องประชุมจ าลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
งบประมาณ   
 การจัดอบรมวิจัย 4 ครั้ง ในแต่ละเขต 

- ค่าอาหารผู้เข้าประชุม  30 คน x 10 บาท x 2 วัน x 4 ครั้ง             =  26,400  บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย)        =  24,000  บาท 

(600 x 5 ชั่วโมง x 1 วันx 4 ครั้ง)      
- ค่าตอบแทนวิทยากร (กิจกรรมกลุ่ม)       =  40,000  บาท 

(200 บาท x 5 ชั่วโมง x 1 วัน x 5 คน x 4 ครั้ง) 
- ค่าธรรมเนียมขอหน่วยคะแนนจากสภาการพยาบาล    =    5,000  บาท  
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดประชุม                                                      =     4,600  บาท 

                                            รวม     =  100,000  บาท  
 รวมงบประมาณทั้ง 3 เขต (100,000 บาท x 3 เขต) เป็นเงินทั้งสิ้น  = 300,000  บาท 
 * หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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 แหล่งงบประมาณ         
 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 
 (สามแสนบาทถ้วน) 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1. พยาบาลทีเ่ข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 90 คน 
2. พยาบาลทีเ่ข้าร่วมประชุมมสีมรรถนะในการท าวิจัย ไม่น้อยกว่า 90 คน 
3. จ านวนโครงการวิจัยที่ท าส าเร็จ ไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง 

 

การประเมินผลโครงการ 
          ประเมินผลตามตัวชี้วัด 

 
 

 
…………………………………………………..  ผู้เสนอโครงการ 
(ผศ.ดร. จันทกานต์ กาญจนเวทางค์) 

ประธานฝ่ายวิจัย 
 

 
……………………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ 
( นางสาวเอ้ือมพร  กาญจนรังสิชัย) 

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     

 
หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบหลัก 
เขต นครราชสีมา  ผศ.ดร. จันทกานต์  กาญจนเวทางค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา  
เขต อุบลราชธานี  ดร. สุเพียร  โภคทิพย์  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
เขต ขอนแก่น       ดร. จงกลณี  จันทรศิริ  โรงพยาบาลขอนแก่น  
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กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล  

(Routine to Research & Nursing Research) 
 

กิจกรรมครั้งที่ 1 
 หัวข้อการอบรม 

1. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยการวิจัย 
2. การพัฒนางานประจ าเป็นงานวิจัย 
3. การทบทวนสถานการณ์ 
4. การก าหนดปัญหาและหัวข้อการวิจัย  
5. การออกแบบการวิจัย 
กิจกรรมกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 4-6 คน) จ านวน 5 กลุ่ม 
1. ฝึกทบทวนสถานการณ์  
2. ฝึกตั้งหัวข้อการวิจัย ก าหนดตัวแปร สมมตฐิานการวิจัย และการออกแบบการวิจัย 
3. สรุปผลงานที่ได้และสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
4. มอบหมายงาน 

- ปัญหาและหัวข้อการวิจัย 
- ตัวแปรที่ศึกษา และเครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปร 
- การออกแบบการวิจัย 

กิจกรรมครั้งที่ 2 
หัวข้อการอบรม 
1. การทบทวนวรรณกรรม 
2. ประชากรและการกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมอืวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. จริยธรรมในการวิจัย 
กิจกรรมกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 4-6 คน) จ านวน 5 กลุ่ม 
1. ก าหนดประเด็นการทบทวนวรรณกรรม และฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล 
2. ฝึกปฏิบัติการวางแผนเก็บรวมรวมข้อมูล 
3. สรุปผลงานที่ได้และสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
4. ติดตามงานที่มอบหมายและให้ข้อเสนอแนะ 
5. มอบหมายงาน  

- การทบทวนวรรณกรรม 
- การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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กิจกรรมครั้งที่ 3 
หัวข้อการอบรม 
1. สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. การสรุปอภิปรายผลการวิจัย 
3. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล 
กิจกรรมกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 4-6 คน) จ านวน 5 กลุ่ม 
1. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 
2. ฝึกปฏิบัติการสรุปอภิปรายผลการวิจัย 
3. สรุปผลงานที่ได้และสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
4. ติดตามงานที่มอบหมายและให้ข้อเสนอแนะ 
5. มอบหมายงาน 

- การวิเคราะห์ข้อมูล 
กิจกรรมครั้งที่ 4 

หัวข้อการอบรม 
1. การเขียนโครงร่างการวิจัย 
2. หลักการเขียนบทคัดย่อ และการเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพ์ (manuscript) 
3. น าเสนอความคืบหน้าโครงการวิจัย 
กิจกรรมกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 4-6 คน) จ านวน 5 กลุ่ม  
1. ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัย   
2. ฝึกปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อและการเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพ์ (manuscript) 
3. สรุปผลงานที่ได้และสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
4. มอบหมายงาน 

- โครงร่างการวิจัย 
- บทคัดย่อ 
- การเตรียม manuscript  
 

** หมายเหตุ: หัวข้อและกิจกรรมการประชุมวิชาการในแต่ละครั้งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและความ
พร้อมของผู้เข้าอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

รายช่ือวิทยากร 
 
เขตอุบลราชธานี 

1. ดร.สุเพียร โภคทิพย์   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
2. ดร.กุลธิดา กุลประทีปัญญา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
3. ดร.พัชรี ใจการุณ   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
4. อ.จรูญศรี มีหนองหว้า  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
5. อ.อภิรดี เจริญนุกูล   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
6. พว.ศศิธร ช านาญผล   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
7. พว.ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 

เขตนครราชสีมา 
 1.  ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 2.  ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 3.  อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 4.  ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์   กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 5.  ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 6.  ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
 

เขตขอนแก่น 
1. ดร.นพ.ธนชัย พนาพุฒิ  โรงพยาบาลขอนแก่น 
2. รศ.ดร.เกษราวัลย์ นิลวรางกูล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ผศ.ดร.กล้าเผชิญ โชคบ ารุง  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. ดร.สุธิดา อินทรเพชร   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
5. ดร.จงกลณี จันทรศิริ   โรงพยาบาลขอนแก่น 
6. นพ.ธนิต ฟูเจริญ   โรงพยาบาลขอนแก่น 
7. พว.ผนึกแก้ว คลังคา   โรงพยาบาลขอนแก่น 
8. พว.นิศานาถ ชีระพันธุ์  โรงพยาบาลขอนแก่น 
9. พว.อุบล จ๋วงพาณิช   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

 
 


