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Abstract:
Purpose:  To compare Evidenced-Based Nursing (EBN) ability and 
attitudes in nursing students on the pre-clinical practice and the three 
consecutive times after clinical practice.
Design:  Comparative descriptive design.
Methods:  The sample were 53 junior nursing students enrolling        
between 2nd semester in academic year 2007 in Boromarajonani College 
of Nursing, Saraburi, Thailand. Data were collected using EBN ability 
and attitudes questionnaires. Each student had to administer the    
questionnaires four times as follows: pre-clinical practice (pretest) and 
the three consecutive times after clinical practice (post-test 1-3). Data 
were analyzed by mean, standard deviation, and paired t-test.  
Main findings:  The results showed that students learning clinical 
practice focusing on EBN had moderate level of EBN ability, and had 
positive attitudes toward EBN.  EBN ability and attitudes on the              
pre-clinical practice and the three consecutive times after clinical 
practice were different with statistical significance. EBN ability and 
attitudes at 3 times post-test were higher than that at pretest. That is, 
the highest scores of EBN ability and attitudes were found at the post-
test 3 followed by the scores at post-test 2 and post-test 1. The lowest 
scores were found at pretest.
Conclusion and recommendations: The study suggested that nursing 
college should continuously arrange to teach EBN process for nursing 
students to enhance EBN ability. 
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ควำมสำมำรถและทัศนคติในกำรปฏิบัติกำรพยำบำล โดยใช้หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษำพยำบำล  

บทคดัย่อ
วตัถุประสงค์: เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถและทศันคตใินการปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ของนกัศกึษาพยาบาล ทีไ่ด้รบัการเรยีน
การสอนภาคปฏบิตัทิีเ่น้นการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ 
(EBN) ก่อนการฝึกภาคปฏบิตั ิหลงัการฝึกภาคปฏบิตัคิรัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 และ
ครัง้ที ่3     
รปูแบบการวจิยั: แบบพรรณาเชงิเปรยีบเทยีบ
วธิดี�าเนนิการวิจัย: กลุม่ตวัอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชัน้ปีที ่ 3 
วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสระบรุ ีจ�านวน 53 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ
วจัิยประกอบด้วยแบบวดัความสามารถและแบบวดัทศันคตใินการปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างแต่ละรายจะตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด 4 ครัง้ ได้แก่ ก่อนการฝึกภาคปฏบิตั ิและภายหลงั
เสรจ็สิน้การฝึกภาคปฏบิตัใินแต่ละภาคการศึกษาจ�านวน 3 ครัง้  วเิคราะห์
ข้อมลูด้วยสถติเิชงิพรรณาและเปรยีบเทยีบความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที
ผลการวจิยั: พบว่า นกัศึกษาพยาบาลทีไ่ด้รบัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัิ
ทีเ่น้น EBN ในแต่ละระยะของการฝึกภาคปฏบิตัทิีต่่างกนั จะมคีวามสามารถ
และทศันคตใินการปฏบิตักิารพยาบาล EBN แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญ
ทางสถติทิี ่ .01 เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า แต่ละคู่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิี ่ .01 โดยนกัศึกษาทีไ่ด้รบัการ
เรยีนการสอนภาคปฏบิตัทิีเ่น้น EBN ก่อนการฝึกภาคปฏบิตัจิะมค่ีาเฉลีย่
ของคะแนนต�า่ทีส่ดุ  หลงัจากน้ันคะแนนความสามารถและทศันคตค่ิอยๆ 
เพิม่สงูขึน้ภายหลงัการฝึกภาคปฏบิตัคิรัง้ที ่1  ครัง้ที ่2  และครัง้ที ่3   
สรปุและข้อเสนอแนะ: กระบวนการจดัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัทิีเ่น้น 
EBN สามารถสร้างเสรมิความสามารถในการปฏบิติัการพยาบาล EBN ของ
นกัศกึษาพยาบาลได้  ดงันัน้ จงึควรส่งเสรมิให้มกีารจดัการเรยีนการสอน
ภาคปฏบิตัทิีเ่น้น EBN อย่างต่อเนือ่ง 

ค�าส�าคัญ: การปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์  นกัศกึษา
พยาบาล  ความสามารถ ทศันคติ
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นสิ่งส�าคัญที่
ประชาชนผูร้บับรกิารต้องการในการดแูลสขุภาพของตนเอง
และการด�ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะทั้งในยามปกติและยาม
เจบ็ป่วย  ซึง่ต้องการการเยยีวยารกัษาให้รอดพ้นจากความ
ทุกข์ทรมาน วิชาชีพพยาบาลได้พยายามขานรับความ
ต้องการดังกล่าวโดยการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่าง
ต่อเนือ่ง โดยส่งเสริมการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้หลกัฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-based nursing, EBN) ที่ดีที่สุด
จากผลการวิจัยประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการดูแล
สขุภาพ เพือ่สร้างความมัน่ใจว่าจะเกดิผลลพัธ์ทีด่ต่ีอผูป่้วย
แทนการตัดสินใจให้การพยาบาลโดยใช้ประสบการณ์หรือ
ความรูส้กึในอดตี  ความสามารถในการปฏบิตักิารพยาบาล
โดยใช้ EBN จึงเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์หนึ่ง
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี  แต่จากการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในปี พ.ศ. 2547  
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี พบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากด้านการปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใช้ EBN เพยีงร้อยละ27.8 1 รปูแบบการจดัการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติที่เน้น EBN จึงถูกพัฒนาขึ้นจาก
การผสมผสานแนวคิด 3 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดของระบบ
การเรียนการสอน แนวคิดของการปฏิบัติการพยาบาลโดย
ใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ และแนวคดิกระบวนการพยาบาล  

(ดังแสดงในกรอบแนวคิด) ในการสอนการปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใช้ EBN อาจารย์นิเทศจะกระตุ้นให้นักศึกษา
ทบทวนการปฏิบัติและระบุสถานการณ์ปัญหาที่คลุมเครือ
ไม่มีค�าตอบที่ชัดเจนได้ในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการ
พยาบาล และด�าเนนิการสอนด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น 
การอภิปรายกลุ่ม การศึกษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี การฝึก
ปฏิบัติงาน การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล และ 
Journal club เป็นต้น ตามความเหมาะสมกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด   
 รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัโิดยใช้ 
EBN เริ่มต้นด้วยการเตรียมทรัพยากรการเรียนรู ้และ
เตรยีมความพร้อมผูเ้รยีนให้มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับ
การปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้ EBN โดยมกีจิกรรมการบรรยาย

และเน้นที่การฝึกประสบการณ์จริงตามข้ันตอนของ EBN  
ลกัษณะการเรยีนรูจ้ะเป็นกลุม่ย่อย กลุม่ละ 7-8 คน โดยมี
อาจารย์ประจ�ากลุม่เป็นทีป่รกึษา  ส่วนขัน้การจดักระบวนการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติน้ัน จะเริ่มด้วยการจัดปฐมนิเทศ
รายวิชา เพื่อท�าความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน
รายวชิา และบทบาทของนกัศกึษาในการเรยีนภาคปฏบิตัทิีเ่น้น 
EBN รวมทัง้ชีแ้จงรายละเอยีดการฝึกปฏบิตังิาน  ซึง่กจิกรรม
จะเน้นทีบ่ทบาทของอาจารย์ผูร้บัผดิชอบวชิา และอาจารย์
นิเทศประจ�ากลุม่เป็นหลกัในการให้ความรูแ้ละค�าแนะน�า  หลงั
จากนัน้เมือ่ขึน้ฝึกปฏบิตังิานอาจารย์จะเป็นผูม้อบหมายผูป่้วย
ให้ดแูลและจดักจิกรรมการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัติามปกติ 
เช่น การประชมุปรกึษาก่อนและหลงัการพยาบาล การอภปิราย
กลุ่ม การศึกษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี และการฝึกปฏิบัติงาน 
เป็นต้น ในขณะเดยีวกนัอาจารย์นเิทศกจ็ดัการสอนตามขัน้ตอน 
EBN 6 ขัน้ตอนของ Flemming และ Fenton 2 ควบคูไ่ปด้วย 
ดงันี้
 1. ขั้นระบุสถานการณ์ปัญหา โดยให้นักศึกษา
ทบทวนการปฏบิตั ิและระบสุถานการณ์ปัญหาทีค่ลมุเครอืไม่มี
ค�าตอบทีช่ดัเจนด้วยตนเอง โดยคดิพจิารณาจากการปฏบิตักิาร
พยาบาลของนักศึกษาเอง หรอืจากผูป่้วยในหอผูป่้วยทีผู่เ้รยีน
ก�าลงัฝึกปฏบิตังิานอยู ่ แต่ถ้านักศึกษาระบสุถานการณ์ปัญหา
ไม่ได้หรอืไม่ชดัเจน อาจารย์นเิทศจะต้องกระตุน้ความสนใจผู้
เรียน โดยการตั้งค�าถามชวนให้คิดอยากรู้ค�าตอบ หรือจุด
ประเดน็สถานการณ์ปัญหาชวนให้อยากรู้  
 2. ขัน้ตัง้ค�าถามตาม PICO Model 3 ได้แก่ ประชากร 
(Population) วธิกีารแก้ปัญหา (Intervention) วธิกีารเปรยีบ
เทยีบ (Comparison) และผลลพัธ์ (Outcome) เมือ่ตัง้ค�าถาม
เรยีบร้อยแล้ว ให้นกัศกึษาน�ามาเสนอให้อาจารย์นเิทศตรวจ
สอบความถกูต้อง เพือ่ให้ได้แนวทางค้นหาค�าตอบของประเดน็
ปัญหาทีช่ดัเจนขึน้ เพราะค�าส�าคญั (keywords) ในค�าถามจะ
กลายมาเป็นค�าส�าคัญส�าหรบัการสบืค้น  ดงันัน้ การใช้เวลาใน
การพฒันาเพือ่ให้ได้ค�าถามทีช่ดัเจนจะสามารถประหยดัเวลา
ในการสบืค้นของนกัศึกษาอย่างมาก
 3. ข้ันการสืบค้นหลักฐานเพ่ือตอบค�าถาม โดย
นกัศกึษาต้องใช้ความรูเ้กีย่วกบัประเภทและระดบัของหลกัฐาน
เชงิประจกัษ์เป็นฐานในการสบืค้น ดงันัน้ อาจารย์นเิทศต้อง
คอยให้ค�าปรกึษาและชีแ้นะในการเลอืกหลกัฐาน 
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 4. ขัน้ประเมนิความตรงของหลกัฐาน นกัศกึษาจะ
ใช้แนวทางการประเมนิคณุภาพงานวจิยัเชงิทดลองและการ
ทบทวนผลงานวิจยัอย่างเป็นระบบ ในคูม่อืการจดัการเรยีนการ
สอนภาคปฏบิตัโิดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ ซึง่ในการประเมนิ
คณุภาพงานวิจยัจะยดึ 3 ประเดน็หลกั  คอื ผลงานวจิยัมคีวาม
ตรงหรือไม่ ข้อค้นพบจากการวจิยัคอือะไร และจะประยุกต์ผล
การวิจยัมาใช้ในการดแูลผูป่้วยได้อย่างไร 4,5 

 5. ขัน้การตดัสนิใจและการน�าไปใช้ในการปฏบิตักิาร
พยาบาล  ใช้รปูแบบการตัดสนิใจใช้หลกัฐานเชงิประจักษ์ของ 
DiCenco และ Collum6 ซึง่มอีงค์ประกอบทีส่�าคญั 4 องค์
ประกอบ คอื คณุภาพของผลงานวจิยั ความชอบของผูร้บับรกิาร 
ความเชีย่วชาญทางคลนิกิของพยาบาล และทรพัยากรทีม่อียูท่ี่
เอ้ือต่อการปฏิบตักิารพยาบาล และใช้แนวทางการน�าหลกัฐาน
ไปใช้ในการปฏิบตักิารพยาบาลของ Stetler และ Marram7  
โดยมทีางเลอืก 3 ประการ คอื
 5.1 ไม่น�าไปใช้ ถ้าพจิารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม เช่น 
กลุม่ตวัอย่างไม่เหมอืนกันหรอืมข้ีอมลูสนบัสนนุน้อย
 5.2 น�าผลการวจิยัไปใช้เสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจ เช่น พบว่า มข้ีอมลูผลการวจิยัสนบัสนนุน้อย ยงัไม่
สามารถน�าไปใช้ในการปฏบิตัไิด้จรงิ แต่ผลการวจิยันัน้น่าสนใจ 
นักศึกษาอาจจะน�ามาเป็นแนวทางการสงัเกตหรอืศกึษาต่อไป
 5.3 การประยกุต์ใช้โดยตรง เมือ่พจิารณาแล้วว่า
มีความเหมาะสม อาจน�าไปใช้โดยตรงในลกัษณะต่างๆ เช่น 
 1) ใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลที่จะน�าไปสู่การ
เปลีย่นแปลง เช่น ถ้าพบว่ามปัีญหาการตดิเชือ้เกิดขึน้จากการ
ดูดเสมหะ นักศึกษาจะศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการดูด
เสมหะทีท่�าให้ตดิเชือ้น้อยลง 
 2) ใช้ผลการวจิยัในการประเมนิการปฏบิตักิาร
พยาบาล เช่น ผลการวจิยั พบว่า  เทคนคิสมัภาษณ์มคีวาม
สัมพันธ์กับความพึงพอใจ ถ้าจะประเมินว่าพยาบาลใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์ได้ดีเพียงใดนั้น จะสามารถประเมิน
จากความพึงพอใจของผู้ป่วย

 3) ใช้ผลการวจิยัเป็นแบบอย่างในการปฏบิตัิ 
เช่น ผลวจิยัทีท่ดสอบประสทิธผิลของกจิกรรมการพยาบาล
ผู้ป่วยเบาหวานพบว่าได้ผลดี นักศึกษาจะใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติ
 นักศึกษาจะน�าผลการตัดสินใจใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ์เสนอครแูละกลุม่เพือ่นๆ เพือ่ตรวจสอบความถกูต้อง
ของการปฏบิตั ิถ้านกัศกึษาตดัสนิใจไม่น�าหลกัฐานเชงิประจกัษ์
ไปใช้อาจารย์นเิทศจะข้ามไปด�าเนนิการตามขัน้ตอนที ่6 แต่ถ้า
นักศึกษาตัดสินใจน�าแนวทางการปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ดังกล่าวมาใช้ ในการปฏิบัติการพยาบาลตาม
สถานการณ์ปัญหาทีน่กัศึกษาสนใจ  อาจารย์นเิทศจะคอยให้
ค�าปรกึษา ค�าแนะน�า และคอยนเิทศการปฏบิตักิารพยาบาล
ของนกัศกึษา
 6. ขั้นตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติการ
พยาบาล โดยการสะท้อนคดิการปฏบิตัตินเอง (Self reflection)  
การตรวจสอบ (audit) การประเมนิโดยคร ู กลุม่เพือ่น (Peer 
assessment) และจากผูป่้วย 
 รปูแบบการสอนดงักล่าวได้ถกูน�าไปใช้ในการจัดการ
เรยีนการสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชัน้ปีที ่ 3 ตัง้แต่ปีการ
ศกึษา 2548  ด้วยเหตนุี ้ผูว้จิยัในฐานะอาจารย์ผูด้แูลการฝึก
ภาคปฏบิตัทิีเ่น้น EBN ของนกัศึกษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษา
ผลของการจดัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัทิีเ่น้น EBN ทีน่�า
ไปใช้สอนนักศึกษาในรุน่น้ีอย่างต่อเน่ืองจนจบการศึกษาน้ันจะ
เกดิประสทิธผิลกบันกัศกึษาอย่างไร เพือ่น�าผลทีไ่ด้จากการ
ศกึษาวจิยัมาใช้ในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนภาค
ปฏบิตัทิีเ่น้น EBN ต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถและทศันคตใินการ
ปฏบิตักิารพยาบาล โดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ของนกัศกึษา
พยาบาลก่อน และภายหลงัการฝึกภาคปฏบิตัทิีเ่น้นการปฏบิติั
การพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 และ
ครัง้ที ่3 
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 เป็นการวิจัยแบบพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ       
(Comparative descriptive design)  
 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากร คอื นกัศกึษาพยาบาลศาสตร์รุน่ที ่ 26 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี สระบรุ ี ปีการศกึษา 2548 
จ�านวน 53 คน ซึ่งใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
นกัศกึษาจะเรยีนภาคปฏบิติัทีเ่น้น EBN จ�านวน 7 รายวชิา 
ได้แก่ วชิาปฏิบตักิารพยาบาลบคุคลทีม่ปัีญหาสขุภาพ 2  วชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลบคุคลทีม่ปัีญหาสขุภาพ 3 และวชิาปฏบิตัิ
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ในภาคการ
ศกึษาที ่2 และ 3 ปีการศกึษา 2548  วชิาปฏบิติัการพยาบาล
ครอบครัวและชมุชน 2 และวชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดงุครรภ์ 2 ในภาคการศกึษาที ่1  ปีการศกึษา 
2549 และวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและวิชา
ปฏบิตักิารพยาบาลก่อนส�าเรจ็  ในภาคการศกึษาที ่2  ปีการ
ศกึษา 2549  ซึง่ทัง้ 7 รายวชิาดังกล่าวข้างต้น นกัศกึษาได้
ปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่น้น EBN โดยเป็นผลงานกลุม่ (กลุม่ละ 
3-4 คน) จ�านวน 5 รายวชิา ผลงานรายบคุคล จ�านวน 2 
รายวชิา  

 เครือ่งมอืการวจัิย ประกอบด้วย 
 1. แบบวัดความสามารถในการปฏบิติัการพยาบาล
โดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ ผูว้จัิยสร้างขึน้เอง โดยใช้กรอบ

แนวคดิของกระบวนการ EBN เป็นแนวทาง  ลกัษณะแบบวดั
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  คะแนน 5-1 คอื  ระดบั
ความสามารถมากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ เกณฑ์
การพจิารณาคะแนนความสามารถ แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ค่า
เฉลีย่ระหว่าง 4.00-5.00 แสดงว่ามรีะดบัความสามารถมาก 
3.00-3.99 แสดงว่ามรีะดบัความสามารถปานกลาง น้อยกว่า 
2.99 แสดงว่ามรีะดบัความสามารถต�า่
 2. แบบวดัทศันคตกิารปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชงิประจกัษ์ ผูว้จิยัสร้างขึน้ตามแนวคดิการพฒันา
เครือ่งมอืวดัทศันคตขิอง Ajzen และ Fishbein8 มลีกัษณะข้อ
ค�าถามทางด้านบวกทัง้หมด เป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั คะแนน 5-1 คือ เหน็ด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่
แน่ใจ ไม่เหน็ด้วยและไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ เกณฑ์การพจิารณา
คะแนน แบ่งเป็น 3 ระดบั คอื ค่าเฉลีย่ระหว่าง 3.50-5.00 
แสดงว่ามทีศันคตใินทางบวก 2.50-3.49 แสดงว่ามทีศันคตใิน
ลกัษณะไม่แน่ใจ ต�า่กว่า 2.50 แสดงว่ามทีศันคตใินทางลบ
 เครือ่งมอืวจิยัได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหาโดยอาจารย์ซึ่งเป็นกรรมการวชิาการวจิยัพยาบาล
จ�านวน 3 ท่าน และได้ค่าความเทีย่งโดยทดสอบกบันกัศึกษา 
30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคแบบวัดความ
สามารถเท่ากับ .86 และแบบวดัทศันคตเิท่ากบั .93 

 การพทิกัษ์สทิธิก์ลุม่ตวัอย่าง
 การวจิยันีไ้ด้ผ่านการพจิารณา และอนมุตัจิากคณะ
กรรมการวจิยัของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี สระบรุ ี ก่อน

กรอบแนวคดิการวิจยั
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ด�าเนนิการวิจยั ผูวิ้จยัมกีารชีแ้จงวตัถุประสงค์และขัน้ตอนของ
การวจิยัให้กบักลุม่ตวัอย่าง โดยกลุม่ตวัอย่างมอีสิระในการ
ตัดสินใจตอบรับ หรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย และใน
ระหว่างการวิจยัมสีทิธทิีจ่ะขอถอนตัวเมือ่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ง
เหตผุลและไม่มผีลกระทบต่อการเรยีนการสอนทัง้สิน้ พร้อมทัง้
ให้ความมัน่ใจกบักลุม่ตวัอย่างว่าจะเกบ็ข้อมลูนีเ้ป็นความลบั 
ไม่มีการเปิดเผยชือ่และนามสกุล และผลของการวจัิยจะรายงาน
ข้อมลูเป็นกลุม่ หลงัจากกลุม่ตวัอย่างรบัทราบและเข้าร่วมการ
วจิยั จงึให้ลงนามในเอกสารยนิยอมเข้าร่วมการวจิยั ในการ
ศกึษาครัง้นีไ้ม่มนีกัศกึษาปฏเิสธการเข้าร่วมการวจิยั

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู
 ผูวิ้จยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยน�าแบบวดั
ความสามารถ และแบบวดัทศันคติในการปฏบิตักิารพยาบาล
โดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์มาวดันกัศกึษา จ�านวน 4 ครัง้ ดงันี้    
 1. ก่อนฝึกภาคปฏบิตัใินภาคการศกึษาที ่2 ปีการ
ศกึษา 2548  
 2. ภายหลงัฝึกภาคปฏบิตัคิรัง้ที ่1 ในภาคการศกึษา
ที ่3 ปีการศกึษา 2548    
 3. ภายหลงัฝึกภาคปฏบิติัครัง้ที ่2 ในภาคการศกึษา
ที ่1 ปีการศกึษา 2549  
 4. ภายหลงัฝึกภาคปฏบิตัคิรัง้ที ่3 ในภาคการศกึษา
ที ่2 ปีการศกึษา 2549  
 นกัศกึษาจะใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามแต่ละ
ครัง้ประมาณ 10-15 นาที

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ สถติทิี่
ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย การแจกแจงความถี่    
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired  t-test

ผลกำรวิจัย
 กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติรุน่
ที ่26 ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีสระบรุ ี ปีการศกึษา 
2548 จ�านวน 53 คน ร้อยละ 86.79 เป็นเพศหญงิ มอีายอุยู่
ระหว่าง 20-21 ปี ร้อยละ 88.70 มเีกรดเฉลีย่สะสม 2.50-2.99 
ร้อยละ 56.60  
 นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการเรียนการสอนภาค
ปฏบิตัทิีเ่น้น EBN ในแต่ละระยะของการฝึกภาคปฏบิตัทิีต่่าง
กนั จะมคีวามสามารถในการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้หลกั
ฐานเชงิประจกัษ์แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ โดย
นกัศกึษาทีไ่ด้รบัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัทิีเ่น้น EBN ภาย
หลงัการฝึกภาคปฏบิตัทิัง้ 3 ครัง้จะมค่ีาเฉลีย่ของคะแนนความ
สามารถสงูกว่าก่อนการฝึกภาคปฏบิตั ิ และเมือ่พจิารณาใน
แต่ละระยะเวลาภายหลงัการฝึกภาคปฏบิตัทิัง้ 3 ครัง้ พบว่า 
ค่าเฉลีย่ของคะแนนความสามารถในการปฏบิตักิารพยาบาล
โดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ ภายหลงัการฝึกภาคปฏบิตัคิรัง้ที่ 
3 จะสงูกว่าภายหลงัการฝึกภาคปฏบิตัคิรัง้ที ่2 และครัง้ที ่1 
และภายหลงัการฝึกภาคปฏบิตัคิรัง้ที ่ 2 จะสงูกว่า ภายหลงั
การฝึกภาคปฏบิตัคิรัง้ที ่ 1 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่ .01   
ดงัแสดงในตารางที ่1

ตารางที ่ 1  เปรียบเทียบความสามารถในการปฏบิติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ ในแต่ละระยะของการฝึกภาคปฏบิตั ิ(N = 53)

ระยะของการฝึกภาคปฏบิติั
ความสามารถในการปฏบิตักิารพยาบาล

โดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์
Mean S.D. ระดบั t

ก่อนฝึกภาคปฏิบตัิ 2.71 .55 ต�า่  7.86**
หลังฝึกภาคปฏิบตัคิรัง้ที ่ 1 3.69 .47 ปานกลาง

หลังฝึกภาคปฏิบตัคิรัง้ที ่ 1 3.69 .47 ปานกลาง  6.94**
หลังฝึกภาคปฏิบตัคิรัง้ที ่ 2 3.75 .42 ปานกลาง

หลังฝึกภาคปฏิบตัคิรัง้ที ่ 2 3.75 .42 ปานกลาง  7.93**
หลังฝึกภาคปฏิบตัคิรัง้ที ่ 3 3.87 .52 ปานกลาง

ก่อนฝึกภาคปฏิบตัิ 2.71 .55 ต�า่ 10.84**
หลังฝึกภาคปฏิบตัคิรัง้ที ่ 3 3.87 .52 ปานกลาง

**P < .01
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 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ยังพบว่า นักศึกษา
พยาบาลที่ได้รับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่เน้น EBN         
ในแต่ละระยะของการฝึกภาคปฏบิตัทิีต่่างกนัจะมทีศันคตใิน
การปฏิบตักิารพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์แตกต่างกนั
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ โดยนกัศกึษาทีไ่ด้รบัการเรยีนการ
สอนภาคปฏิบตัทิีเ่น้น EBN ภายหลงัการฝึกภาคปฏบิตัทิัง้ 3 
ครัง้จะมค่ีาเฉลีย่ของคะแนนทศันคตสิงูกว่าก่อนการฝึกภาค

ปฏบิตั ิ และเมือ่พจิารณาในแต่ละระยะเวลาภายหลงัการฝึก
ภาคปฏบิตัทิัง้ 3 ครัง้ พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนทศันคตภิาย
หลงัการฝึกภาคปฏบิตัคิรัง้ที ่3 จะสงูกว่าภายหลงัการฝึกภาค
ปฏบิตัคิรัง้ที ่2 และครัง้ที ่1 และภายหลงัการฝึกภาคปฏบิตัิ
ครัง้ที ่2 จะสงูกว่าภายหลงัการฝึกภาคปฏบิตัคิรัง้ที ่1 อย่างมี
นยัส�าคญัทางสถติทิี ่ .01  ดงัแสดงในตารางที ่2

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบทศันคติในการปฏบิติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ ในแต่ละระยะของการฝึกภาคปฏบิตั ิ(N = 53)

ระยะของการฝึกภาคปฏบิติั
ทศันคตใินการปฏบิตักิารพยาบาล

โดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์
Mean S.D. ระดบั t

ก่อนฝึกภาคปฏบิติั 3.89 0.46 บวก 2.57**
หลังฝึกภาคปฏบิติัคร้ังที ่ 1 4.16 0.33 บวก
หลังฝึกภาคปฏบิติัคร้ังที ่ 1 4.16 0.33 บวก 2.92**
หลังฝึกภาคปฏบิติัคร้ังที ่ 2 4.28 0.45 บวก
หลังฝึกภาคปฏบิติัคร้ังที ่ 2 4.28 0.45 บวก 1.21**
หลังฝึกภาคปฏบิติัคร้ังที ่ 3 4.47 0.38 บวก
ก่อนฝึกภาคปฏบิติั 3.89 0.46 บวก 6.89**
หลังฝึกภาคปฏบิติัคร้ังที ่ 3 4.47 0.38 บวก

**P < .01

กำรอภิปรำยผล
 ผลการวจิยัพบว่า ก่อนการฝึกภาคปฏบิตัจิะมค่ีา
เฉลีย่ของคะแนนความสามารถและทศันคตใินการปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยใช้ EBN ต�่าที่สุด หลังจากนั้นคะแนนความ
สามารถและทศันคตค่ิอยๆ เพิม่สงูขึน้ภายหลงัการฝึกภาค
ปฏบิตัคิร้ังท่ี 1 ครัง้ที ่2 และครัง้ที ่3 ตามล�าดับ ผลการวจิยั
ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ความสามารถในการปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยใช้ EBN ของนกัศกึษาสามารถพฒันาให้เพิม่ขึน้
ได้โดยการจดัการเรียนการสอนภาคปฏบิตัทิีเ่น้น EBN ทัง้นี้
เน่ืองจากการจดัการเรยีนการสอนภาคปฏบิติัทีเ่น้น EBN เป็น 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัว
กระตุน้ในการแสวงหาความรูโ้ดยการสบืค้นหลกัฐาน มกีาร
ประเมนิความน่าเชือ่ถอืของหลกัฐานเชงิประจกัษ์นัน้ๆ ทัง้ใน
เรือ่งของการออกแบบงานวจัิย  การวเิคราะห์และแปลผลข้อมลู  
รวมทัง้ความเหมาะสม ความสอดคล้องกับการน�ามาประยุกต์
ใช้ในสถานการณ์ปฏบิตัจิรงิ  ลกัษณะการจดัการเรยีนการสอน
ดงักล่าวส่งผลให้นกัศกึษาใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์เป็นพืน้ฐาน
หรอืกรอบในการปฏิบตักิารพยาบาล  จงึช่วยให้ผูเ้รยีนมคีวาม

เข้าใจในกระบวนการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้ EBN เพือ่การ
ตดัสนิใจหรอืแก้ปัญหาสถานการณ์ทางการพยาบาล ได้พฒันา
ทกัษะการค้นหางานวิจยัและประเมนิงานวิจัยอย่างมรีะบบ 
และเมือ่ได้รบัการเรยีนการสอนอย่างต่อเนือ่ง นกัศกึษาจะมี
ความสามารถในการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้ EBN เพิม่ขึน้
อย่างต่อเนือ่งด้วย
 แต่อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของคะแนน
ความสามารถในการปฏบิตักิารพยาบาล EBN กลบัพบว่า 
นกัศกึษามคีวามสามารถอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านัน้  ผลการ
วิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการพัฒนาความ
สามารถดงักล่าว ยงัมปัีจจยับางประการทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง และ
เมื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใช้ EBN กพ็บว่า ปัจจยัทีท่�าให้นกัศกึษาส่วนใหญ่
สามารถปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้ EBN ได้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
คอื คอมพวิเตอร์ทีพ่ร้อมใช้งานได้ ความเข้าใจในกระบวนการ
ปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้ EBN ของนกัศึกษา และการให้ค�า
แนะน�าและคอยเป็นทีป่รกึษาของอาจารย์ตามล�าดบั จดุแขง็ที่
ท�าให้นกัศกึษาส่วนใหญ่สามารถปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้ 



J Nurs Sci   Vol.29  No.1  Jan - Mar  2011

Journal of Nursing Science52

EBN ได้ด ีคอื ความสามารถในการสบืค้นของนกัศกึษา รายงาน
การวจิยัทีส่บืค้นสามารถน�ามาใช้ในการปฏบิตักิารพยาบาลได้ 
และความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษตามล�าดับ ส่วนจุด
อ่อนท่ีท�าให้นกัศกึษาส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏบิตักิารพยาบาล
โดยใช้ EBN ได้ด ีคอื ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  
ความสามารถในการสบืค้น และการมเีวลาไม่เพยีงพอและงาน
บนหอผูป่้วยมาก ผลการศกึษาดงักล่าวชีใ้ห้เหน็ว่า กระบวนการ
พฒันาความสามารถในการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้ EBN 
ของนกัศกึษาจ�าเป็นต้องมกีารเตรยีมความพร้อมของนกัศกึษา
ให้มคีวามเข้าใจกระบวนการ EBN เป็นอย่างดี  มทีกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษ  ทกัษะการสบืค้นหลกัฐาน และมแีหล่ง
สนบัสนนุการเรยีนรูท้ีด่ ี ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นเิทศทีค่อยให้การ
ช่วยเหลอื หรอืคอมพิวเตอร์ทีส่ะดวกและพร้อมใช้  ซึง่ถ้าปัจจยั
ดงักล่าวได้รบัการดแูลอย่างเตม็ทีไ่ปพร้อมๆ กบัการเรยีนการ
สอนการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้ EBN น่าจะท�าให้ความ
สามารถในการปฏิบตักิารพยาบาลโดยใช้ EBN ของนกัศกึษา
อยูใ่นระดบัมาก ซึง่ประเด็นนีค้วรได้รบัการศกึษาต่อไป
 นอกจากนี ้ ผลการวจิยัยงัสะท้อนให้เหน็ว่า  ความ
ส�าเรจ็ของการจดัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัทิีเ่น้น EBN 
สามารถหล่อหลอมให้นกัศกึษามีทศันคตทิีดี่ต่อการน�า EBN ไป
ใช้ในการปฏบิตักิารพยาบาล  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัศกึษาได้รบั
ประสบการณ์การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งเก่ียวกับ EBN และได้รบั
ข้อมูลเชงิบวกท่ีเน้นความส�าคญัของการน�า EBN ไปใช้ในระหว่าง
การฝึกภาคปฏิบตัมิาโดยตลอด ในระหว่างการเรยีนยงัมแีบบ
ฟอร์มและคูม่อืช่วยในการฝึกภาคปฏบิติั และแหล่งสนบัสนนุการ
เรยีนรูเ้พ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการเรยีนรู ้ จงึส่งผลให้นกัศกึษา
มทัีศนคตท่ีิดต่ีอการน�า EBN ไปใช้ในการปฏบิติัการพยาบาล
 ข้อจ�ากดัของการวจัิย
 ในการวิจยักลุม่ตวัอย่างต้องตอบแบบสอบถามชดุเดมิ
จ�านวน 4 คร้ัง ถงึแม้ว่าแต่ละครัง้จะมรีะยะเวลาห่างกัน 1 
ภาคการศกึษา อาจท�าให้กลุม่ตวัอย่างจ�าค�าตอบได้ คะแนน
ความสามารถและทศันคตทิีไ่ด้จงึมโีอกาสสงูขึน้ ซึง่ผูว้จิยัได้
พยายามลดผลเสยีนี ้ด้วยการชีแ้จงวตัถุประสงค์การวจัิย และ
ขอให้กลุม่ตวัอย่างตอบตามความเป็นจรงิทกุครัง้ทีมี่การเก็บข้อมูล

ข้อเสนอแนะ
 1. ทางด้านการศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า 
นกัศกึษามค่ีาเฉลีย่ของคะแนนความสามารถในการปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยใช้ EBN ค่อยๆ เพิม่สงูขึน้ภายหลงัการฝึกภาค

ปฏบิตัคิรัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 และครัง้ที ่3 แต่อย่างไรกต็าม เมือ่
พจิารณาค่าเฉลีย่ของคะแนนความสามารถในการปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยใช้ EBN กลบัพบว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนโดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลางเท่านัน้  ดงันัน้ ควรมกีารจดัการเรยีนการ
สอนภาคปฏบิตัทิีเ่น้นการน�า EBN ไปใช้ในการปฏบิตักิาร
พยาบาลอย่างต่อเนือ่งในทกุรายวชิาเพือ่สร้างเสรมิสมรรถนะ
นกัศกึษาให้มคีวามสามารถในการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้ 
EBN ให้อยูใ่นระดบัทีส่งูขึน้  นอกจากนี ้ผลการวจิยัยงัพบว่า
นักศึกษามีทัศนคติโดยรวมในทางบวกต่อการปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใช้ EBN และมค่ีาคะแนนเฉลีย่ทีค่่อยๆ เพิม่สงูขึน้
ภายหลงัการฝึกภาคปฏบิตัคิรัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 และครัง้ที ่3 ดงันัน้ 
จึงควรปลูกฝังให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใช้ EBN อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ส่งเสรมิให้มจีติส�านกึและ
แนวโน้มทีจ่ะใช้การปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้ EBN ดแูลผูร้บับรกิาร
 2. ทางด้านการวจิยั
 2.1 ควรมกีารศกึษาตดิตามระยะยาวเกีย่วกบั
ความสามารถในการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้ EBN และ
ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องในแต่ละชัน้ปีจนจบหลกัสตูร เพือ่น�ามาใช้ใน
การก�าหนดนโยบายการพฒันาการเรยีนรูใ้นภาคปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง
 2.2 ควรมกีารศึกษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
ความสามารถในการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้ EBN ได้แก่ 
ระดบัชัน้ปี เกรดเฉลีย่ ความรูด้้านการวจิยั ปัจจยัด้านตวัผูส้อน 
และแหล่งสารสนเทศ
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