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ชุดโครงการ  
 

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัยและงานวิจยัทางการพยาบาล  
(Routine to Research & Nursing Research) : งบประมาณ 2561 

 

ผู้รับผิดชอบ  : ประธานฝ่ายวิจัย และประธานร่วมฝ่ายวิจัยทั้ง 3 เขต 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

หลักการและเหตผุล 
 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้วิชาชีพพยาบาลใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและงานวิจัย โดยเลือกใช้กลยุทธการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ าเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับต่างๆ ทั้งในระดับเขต 
ระดับประเทศ และนานาชาติ ให้เป็นกลไกหนึ่งในการผลักดันวิสัยทัศน์  อย่างไรก็ตามในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าวให้บรรลุผล
ตามวิสัยทัศน์อยา่งเป็นรูปธรรมนั้น พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญคือพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ยังขาด
สมรรถนะในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาล 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพในการท าวิจัยของพยาบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น เพื่อให้พยาบาลสามารถใช้กระบวนการวิจัย
ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย  และได้ผลการวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนาคุณภาพการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิผลของงานอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นสมาคมฯ  จึงจัดท าโครงการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย: การพัฒนางาน
ประจ าให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล (Routine To Research & Nursing Research)  ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัยที่ถูกต้องแก่ พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
           
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อให้พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. มีความรู้ และเข้าใจ เก่ียวกับกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล และการพัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัย 
2. มีสมรรถนะในการท าวิจัยทางการพยาบาล และการพัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัย 
3. สามารถท าวิจัยทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพงานประจ าได้  
4. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับงานวิจัยส าหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
   ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 

1. พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                    
มีสมรรถนะในการท าวิจัยทางการพยาบาล 

2. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนผลงานวิจัย                         
ที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพงานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ  

3. ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน เกิดความพึงพอใจในบริการ   
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กลุ่มเป้าหมาย   
 พยาบาลวิชาชีพและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 
ในโรงพยาบาลทุกระดับ  รวมทั้งสิ้น 120 คน แบ่งออกเป็น 3 เขต  (อุบลราชธานี นครราชสีมา และขอนแก่น )                 
จ านวนเขตละ 40 คน  ประกอบด้วยโรงพยาบาลระดับต่างๆ   ดังนี้ 
 1.  โรงพยาบาลระดับ A  
 2.  โรงพยาบาลระดับ S 
 3.  โรงพยาบาลระดับ F2-M1  

วิธีการด าเนินการ   :  
1. ประชาสัมพนัธ์โครงการแก่พยาบาลวชิาชีพทีส่นใจในแตล่ะเขตเพื่อส่งแนวคิดงานวิจัย (concept paper) เข้าร่วม

โครงการพัฒนา 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 : การพัฒนางานประจ าเปน็งานวจิัย การทบทวนสถานการณ ์การก าหนดปัญหาหัวข้อ

การวิจัย และการออกแบบการวิจัย  จ านวน 2 วัน  วันที่ 19-20 เมษายน  2561  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2:  การทบทวนวรรณกรรม ประชากรและการกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยและการเก็บ

รวบรวมข้อมูล และจริยธรรมในการวิจัย จ านวน 2 วัน  วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3:  สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอภิปรายผลการวิจัย และการ

พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล จ านวน 2 วัน  วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4:  การเขียนโครงร่างการวิจัย หลักการเขียนบทคัดย่อ การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ 

(manuscript) และ น าเสนอโครงการวิจัย จ านวน 2 วัน  วันที่  19-20 กรกฎาคม 2561 
 

สถานที่   
          

เขตนครราชสีมา : ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
เขตอุบล : ห้องประชุม ชัน้ 6 โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ อุบลราชธานี   

      เขตขอนแก่น : ห้องประชุมจ าลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
 
 
 แหล่งงบประมาณ         
 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท   (สามแสนบาทถ้วน) 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1. พยาบาลที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล ไม่น้อยกวา่ 120 คน 
2. พยาบาลที่เข้าร่วมประชุมมสีมรรถนะในการท าวจิัย ไม่น้อยกว่า 120 คน 
3. จ านวนโครงการวิจัยที่ท าส าเร็จ ไม่น้อยกว่า 40 เร่ือง 
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การประเมินผลโครงการ 
          ประเมินผลตามตัวชี้วดั 
 

 
……………………………………………….   ผู้เขียนโครงการ 

(ดร.สุเพียร โภคทิพย์) 
พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 

ประธานร่วมฝ่ายวิจัย (เขตอุบลราชธาน)ี 
 

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

      ประธานฝา่ยวิจัย  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
     ส านักงานสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเขตอุบลราชธาน ี

 
 

……………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสุชาดา เสตพันธ)์ 

อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
ส านักงานสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเขตอุบลราชธาน ี

 
 

……………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวประภา  โพธิหัง) 

อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
ส านักงานสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเขตนครราชสีมา 

 
 
            

……………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางจุรีพร   บวรผดุงกิตต)ิ 

อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
ส านักงานสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเขตขอนแก่น 

 
 

……………………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวเอ้ือมพร  กาญจนรังสชิัย) 

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
ส านักงานสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบหลัก 
เขต นครราชสีมา  ผศ.ดร. จันทกานต์  กาญจนเวทางค ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา  
เขต อุบลราชธานี  ดร. สุเพียร  โภคทิพย์  โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์  
เขต ขอนแก่น      ดร. จงกลณ ี จันทรศิริ  โรงพยาบาลขอนแก่น  
 

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัยและงานวิจยัทางการพยาบาล  

(Routine to Research & Nursing Research) 
 

กิจกรรมครั้งที่ 1 
 หัวข้อการอบรม 

1. นโยบายการพฒันาคุณภาพการพยาบาลโดยการวิจัย 
2. การพัฒนางานประจ าเปน็งานวจิัย 
3. การทบทวนสถานการณ ์
4. การก าหนดปัญหาและหัวข้อการวิจัย  
5. การออกแบบการวิจัย 
กิจกรรมกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 4-6 คน) จ านวน 5 กลุ่ม 
1. ฝึกทบทวนสถานการณ์  
2. ฝึกตั้งหัวข้อการวิจัย ก าหนดตัวแปร สมมติฐานการวิจัย และการออกแบบการวิจัย 
3. สรุปผลงานที่ได้และสิง่ที่ได้เรียนรู้ 
4. มอบหมายงาน 

- ปัญหาและหัวข้อการวิจัย 
- ตัวแปรที่ศึกษา และเครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปร 
- การออกแบบการวิจัย 

กิจกรรมครั้งที่ 2 
หัวข้อการอบรม 
1. การทบทวนวรรณกรรม 
2. ประชากรและการกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. จริยธรรมในการวิจัย 
กิจกรรมกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 4-6 คน) จ านวน 5 กลุ่ม 
1. ก าหนดประเด็นการทบทวนวรรณกรรม และฝึกทักษะการสบืค้นข้อมูล 
2. ฝึกปฏิบัติการวางแผนเก็บรวมรวมข้อมูล 
3. สรุปผลงานที่ได้และสิง่ที่ได้เรียนรู้ 
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. ฝึกปฏิบัติการสรปุอภิปรายผลการวิจัย 
3. สรุปผลงานที่ได้และสิง่ที่ได้เรียนรู้ 
4. ติดตามงานที่มอบหมายและให้ข้อเสนอแนะ 
5. มอบหมายงาน 

- การวิเคราะห์ข้อมูล 
กิจกรรมครั้งที่ 4 

หัวข้อการอบรม 
1. การเขียนโครงร่างการวิจัย 
2. หลักการเขียนบทคัดย่อ และการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ (manuscript) 
3. น าเสนอความคืบหนา้โครงการวจิัย 
กิจกรรมกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 4-6 คน) จ านวน 5 กลุ่ม  
1. ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงรา่งการวิจัย   
2. ฝึกปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อและการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ ์(manuscript) 
3. สรุปผลงานที่ได้และสิง่ที่ได้เรียนรู้ 
4. มอบหมายงาน 

- โครงร่างการวิจัย 
- บทคัดย่อ 
- การเตรียม manuscript  
 

** หมายเหตุ: หัวข้อและกิจกรรมการประชุมวิชาการในแตล่ะครั้งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของผู้
เข้าอบรม 

 
 
 
 
 
 
 

 


