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Abstract:
Purpose: To determine the factors predicting nursing student’s 
competency in evidence-based nursing (EBN). 
Design:  A correlational predictive design. 
Methods: The sample included 111 third-and the fourth-year 
nursing students in the second semester of academic year 2010 at 
Boromarajonani College of Nursing, Saraburi, Thailand. Data were 
collected using personal information records, the competency in 
evidence-based nursing questionnaire, attitude toward evidenced-
based nursing questionnaire, the student’s perception of 
instructor’s behaviors in clinical teaching-learning situation 
questionnaire, and the student’s perception of environment for 
clinical practice questionnaire. Data were analyzed using Pearson 
product moment correlation coefficient and stepwise multiple 
regression. 
Mainfindings:  The results showed that the student factors (grade 
obtained in research course, attitude toward EBN), instructor 
factor (student’s perception of instructor’s behaviors in clinical 
teaching-learning situation), and environment factor (student’s 
perception of environment in clinical practice) were positively 
related to the competency in EBN at the statistical significance 
level of .01. All variables could accounted for 39.6% of the variance 
explained in the competency. 
Conclusionandrecommendations: The study results suggest that 
the appropriate study environment for clinical practice, and well-
prepared instructors in terms of the teaching competency have 
significantly contributed to the development of nursing students’ 
competency in EBN. 
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาปจัจยัทำนายสมรรถนะของนกัศกึษาในการปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ ์ 
รปูแบบการวจิยั: เปน็การวจิยัความสมัพนัธเ์ชงิทำนาย 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งคอื นกัศกึษาพยาบาลศาสตรช์ัน้ปทีี ่3 และ 4 
ปกีารศกึษา 2553 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี สระบรุ ี จำนวน 111 คน  
เครือ่งมอืวจิยัประกอบดว้ย แบบบนัทกึขอ้มลูสว่นบคุคล แบบวดัสมรรถนะใน
การปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ ์ แบบวดัทศันคตกิารปฏบิตัิ
การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์ แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ต่อ
พฤตกิรรมการสอนทางคลนิกิของอาจารยแ์ละแบบสอบถามเกีย่วกบัการรบัรูต้อ่
สิง่แวดลอ้มในการเรยีน วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์อง
เพยีรส์นั และการถดถอยพหคุณูแบบหลายขัน้ตอน  
ผลการวจิยั: พบวา่ ปจัจยัดา้นผูเ้รยีน ไดแ้ก ่เกรดรายวชิาวจิยัทางการพยาบาล  
ทศันคตติอ่การเรยีนภาคปฏบิตัทิีเ่นน้การปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชงิ
ประจกัษ ์ปจัจยัดา้นผูส้อน ไดแ้ก ่การรบัรูต้อ่พฤตกิรรมการสอนทางคลนิกิของ
อาจารย ์และปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่การรบัรูต้อ่สิง่แวดลอ้มในการเรยีน
การสอนภาคปฏิบัต ิ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะการปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษข์องนกัศกึษาพยาบาล อยา่งมนียัสำคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรทุกตัวสามารถร่วมกันทำนายสมรรถนะ  
การปฏบิตักิารพยาบาล โดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษข์องนกัศกึษาพยาบาลได้
รอ้ยละ 39.6    
สรปุและขอ้เสนอแนะ: การจดัสิง่แวดลอ้มในการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัทิี่
เหมาะสม การเตรยีมอาจารยน์เิทศทีด่เีกีย่วกบัการสอนการพยาบาลโดยใชห้ลกั
ฐานเชงิประจกัษ ์ มคีวามสำคญัตอ่การพฒันาสมรรถนะการปฏบิตักิารพยาบาล
โดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษข์องนกัศกึษา 
   
คำสำคัญ: การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์ การพัฒนา
สมรรถนะนกัศกึษาพยาบาล   
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