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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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ความสำคัญของปัญหา
 การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่
ประชาชนผูร้บับรกิารตอ้งการในการดแูลสขุภาพของตนเอง 
และการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะทั้งในยามปกติและยาม
เจบ็ปว่ย ซึง่ตอ้งการการเยยีวยารกัษาใหร้อดพน้จากความ
ทุกข์ทรมาน วิชาชีพพยาบาลได้พยายามขานรับความ
ตอ้งการดงักลา่วโดยการพฒันาคณุภาพการพยาบาลอยา่ง
ตอ่เนือ่ง โดยสง่เสรมิการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐาน
เชงิประจกัษ ์ (Evidence-Based Nursing: EBN) ทีด่ทีีส่ดุ
จากผลการวิจัยประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการดูแล
สขุภาพ เพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่จะเกดิผลลพัธท์ีด่ตีอ่ผูป้ว่ย
แทนการตดัสนิใจใหก้ารพยาบาลโดยใชป้ระสบการณห์รอื
ความรูส้กึในอดตี สมรรถนะการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์จึงเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์หนึ่งของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี สระบุร ี 
แต่จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในป ี
พ.ศ. 2547 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี สระบุร ี  
พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากด้านการ
ปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช ้EBN เพยีงรอ้ยละ 27.81 รปูแบบ
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่เน้น EBN จึงถูก
พฒันาขึน้ โดยนำแนวคดิของการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชงิประจกัษข์อง Flemming และ Fenton2 มาใช ้
ได้แก ่ 1) ขั้นระบุสถานการณ์ปัญหา 2) ขั้นตั้งคำถาม   
3) ขัน้การสบืคน้หลกัฐาน 4) ขัน้ประเมนิความตรงของหลกั
ฐาน 5) ขัน้การนำไปใช้ในการปฏบิตักิารพยาบาล และ 6) 
ขัน้ประเมนิผลการปฏบิตั ิ รปูแบบการสอนดงักลา่วไดถ้กูนำ
ไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอนนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปทีี ่ 3 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ซึ่ง ปานทิพย ์ ปูรณานนท์และ
คณะ3 ไดท้ำการศกึษาผลของการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีน
การสอนภาคปฏิบัติที่เน้น EBN ต่อความสามารถในการ
ปฏบิตักิารพยาบาลของนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปทีี ่ 3 ปกีาร
ศกึษา 2548 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี สระบรุ ี ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
สามารถในการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช ้EBN ภายหลงัการ
จดัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัทิีเ่นน้ EBN สงูกวา่กอ่นการ
เรียนการสอน ด้วยเหตุนี ้ การจัดการเรียนการสอนภาค
ปฏิบัติที่เน้น EBN จึงถูกใช้สอนอย่างต่อเนื่องในรายวิชา
ปฏบิตักิารพยาบาล เพือ่สรา้งเสรมิสมรรถนะการปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยใช ้EBN ของนกัศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง   
 ในการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช ้EBN นัน้ นกัศกึษา

จำเปน็ตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการวจิยั กระบวนการ 
EBN และความรู้ในการฝกึภาคปฏบิตัใินรายวชิานัน้ๆ เพือ่
ใหน้กัศกึษาบรรลวุตัถปุระสงคข์องการฝกึภาคปฏบิตั ิ และได้
รบัการพฒันาสมรรถนะการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช ้ EBN 
ซึ่งผลการศึกษาของ Bloom4 ในโครงการเรียนเพื่อรอบรู ้
(Mastery Learning Condition) พบวา่ มตีวัแปรสำคญั 3 
ตวัทีส่ง่ผลโดยตรงตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ไดแ้ก ่ ผูเ้รยีน   
ผูส้อน และสิง่แวดลอ้ม ปจัจยัดา้นผูเ้รยีน ไดแ้ก ่ความพรอ้ม
ทางดา้นความรูเ้ดมิ และทศันคตทิีม่ตีอ่การเรยีน โดยความ
พรอ้มทางดา้นความรูเ้ดมิของผูเ้รยีนจะมอีทิธพิลตอ่ผลสมั
ฤทธิท์างการเรยีนมากทีส่ดุถงึรอ้ยละ 50 สว่นทศันคตจิะมี
อทิธพิลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนถงึรอ้ยละ 25  ปจัจยัดา้น
ผูส้อน ไดแ้ก ่ การเตรยีมการสอน วธิกีารดำเนนิการสอน 
การประเมนิผล การแก้ไขสิง่บกพรอ่ง และการใหข้อ้มลูยอ้น
กลับ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนถงึรอ้ยละ 25 ไดแ้ก ่ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อน
และผู้เรียนในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมี
หลายการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิของ Bloom ดงัเชน่
การศกึษาของวริยิา สขุวงศ์5 ทีพ่บวา่ ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนภาคทฤษฎมีคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ภาคปฏิบัต ิ ซึ่งเป็นการนำความรู้เดิมมาใช้ในการปฏิบัต ิ 
การศกึษาของ Nehring6 ทีพ่บวา่นกัศกึษาพยาบาลตอ้งการ
การสนบัสนนุและการดแูลเอาใจใสข่ณะฝกึภาคปฏบิตั ิ ซึง่
จะเอื้ออำนวยและเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาการเป็น
พยาบาลทีด่ีได ้การศกึษาของ Berg และ Lindseth7 ทีพ่บ
ว่า พฤติกรรมการแสดงออกและบุคลิกภาพของอาจารย์
นเิทศมคีวามสำคญัตอ่ประสบการณก์ารเรยีนรูข้องนกัศกึษา
พยาบาลในขณะฝึกภาคปฏิบัติด้วย การศึกษาของ Dunn 
และ Hansford8 ทีพ่บวา่ สภาพแวดลอ้มขณะฝกึภาคปฏบิตัิ
ของนกัศกึษาพยาบาลมผีลตอ่การเรยีนรูข้องนกัศกึษาในการ
ฝกึภาคปฏบิตัทิัง้ดา้นทศันคต ิ ทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาล  
ความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาในคลินิก และ  
การศกึษาของปานทพิย ์ปรูณานนท ์และทศันยี ์เกรกิกลุธร9 
ทีศ่กึษาการรบัรูข้องนกัศกึษาพยาบาลตอ่สภาพการเรยีนรู้ใน
ขณะฝกึภาคปฏบิตั ิ พบวา่ นกัศกึษาตอ้งการบรรยากาศทีด่ี
ในการปฏบิตังิานและมทีรพัยากรการเรยีนรูท้ีเ่อือ้อำนวยตอ่
การเรยีนและการสบืคน้ขอ้มลู ดงันัน้ ในการจดัการศกึษา
พยาบาลภาคปฏบิตัทิีเ่นน้ EBN การจดัสภาพแวดลอ้มใน
คลนิกิทีด่จีะชว่ยสง่เสรมิหรอืพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา
ใหบ้รรลผุลสมัฤทธิใ์นการฝกึภาคปฏบิตัไิด ้
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี สระบุรีมีความมุ่งมั่นที่จะ
ผลติบณัฑติพยาบาลใหม้สีมรรถนะ EBN และในการจดัการ
เรยีนการสอนภาคปฏบิตัทิีเ่นน้ EBN วทิยาลยัไดม้กีารเตรี
ยมความพรอ้มของอาจารยแ์ละนกัศกึษาในการจดัการเรยีน
การสอนภาคปฏิบัติที่เน้น EBN รวมทั้งจัดสรรสภาพ
แวดลอ้มและทรพัยากรการเรยีนรู้ใหเ้พยีงพอและพรอ้มใช ้
แตท่ีผ่า่นมายงัไม่ไดม้กีารศกึษาวา่มปีจัจยัใดบา้งทีม่อีทิธพิล
ตอ่สมรรถนะ EBN ของนกัศกึษา เพือ่ชว่ยใหอ้าจารยผ์ูส้อน
สามารถจัดการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาสมรรถนะ 
EBN ของนกัศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดว้ยเหตนุี ้ผูว้จิยั
ในฐานะอาจารยผ์ูด้แูลการฝกึภาคปฏบิตัทิีเ่นน้ EBN ของ  
นกัศกึษา จงึไดท้ำการศกึษาปจัจยัทำนายสมรรถนะ EBN 
ของนกัศกึษา โดยกรอบแนวคดิการศกึษาครัง้นีป้ระกอบดว้ย 
ปจัจยัดา้นผูเ้รยีน ไดแ้ก ่ เกรดรายวชิาวจิยัทางการพยาบาล 
ทศันคตติอ่ EBN ปจัจยัดา้นผูส้อน ไดแ้ก ่ การรบัรูข้องนกั
ศึกษาต่อพฤติกรรมการสอนทางคลินิกของอาจารย ์ และ
ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่ การรบัรูต้อ่สิง่แวดลอ้มในการ
เรยีนการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่นำผลการวจิยัมาใชเ้ปน็แนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะ EBN ของนกัศกึษาใหด้ยีิง่ขึน้   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งเกรดรายวชิาวจิยั
ทางการพยาบาล ทศันคตติอ่การเรยีนภาคปฏบิตัทิีเ่นน้การ
ปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ ์ การรบัรูต้อ่
พฤตกิรรมการสอนทางคลนิกิของอาจารย ์ และการรบัรูต้อ่
สิง่แวดลอ้มในการเรยีนการสอนภาคปฏบิตั ิ กบัสมรรถนะ
การปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษข์องนกั
ศกึษาพยาบาล 
 2. เพือ่ศกึษาความสามารถของตวัแปรคดัสรร ไดแ้ก ่
เกรดรายวชิาวจิยัทางการพยาบาล ทศันคตติอ่การเรยีนภาค
ปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ ์ การรับรู้ต่อพฤติกรรมการสอนทางคลินิกของ
อาจารยแ์ละการรบัรูต้อ่สิง่แวดลอ้มในการเรยีนการสอนภาค
ปฏบิตัใินการรว่มกนัทำนายสมรรถนะการปฏบิตักิารพยาบาล
โดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษข์องนกัศกึษาพยาบาล 

วิธีดำเนินการวิจัย
 เปน็การวจิยัหาความสมัพนัธเ์ชงิทำนาย (Correlational 
predictive design)   

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ประชากร คอื นกัศกึษาหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปทีี ่ 3 และปทีี ่ 4 ของวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนน ีสระบรุ ีปกีารศกึษา 2553 รวม 301 
คน คำนวณขนาดจากสตูรการวเิคราะหส์ถติถิดถอยพหคุณู 
(Multiple Regression)10 ไดก้ลุม่ตวัอยา่งจำนวน 85 คน 
เพือ่ปอ้งกนัแบบสอบถามที่ไดร้บัตอบไมส่มบรูณแ์ละไมค่รบ
ตามจำนวน จงึไดเ้พิม่ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งอกีรอ้ยละ 30 
ไดก้ลุม่ตวัอยา่งจำนวน 111 คน การสุม่กลุม่ตวัอยา่งใชแ้บบ
แบง่ชัน้ภมูจิากนกัศกึษาทัง้หมดในแตล่ะชัน้ป ีจากนัน้ทำการ
เลอืกตวัอยา่งแตล่ะชัน้ภมูโิดยการสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ยดว้ย
วธิกีารจบัฉลากแบบไมแ่ทนที ่ 
เครือ่งมอืการวจิยั  ประกอบดว้ย  
 1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล สร้างโดยผู้วิจัย 
ประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับ เพศ  อาย ุ และเกรด
รายวชิาวจิยัทางการพยาบาล 
 2. แบบวดัสมรรถนะในการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชงิประจกัษข์องปานทพิย ์ ปรูณานนท ์ และคณะ3 
กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผู้ใหค้ะแนนตามการรบัรูข้องตนเอง ประกอบ
ดว้ยขอ้คำถาม จำนวน 8 ขอ้ ลกัษณะคำตอบเปน็มาตราสว่น
ประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั คะแนน 5-1 คอื รบัรู้
วา่เหตกุระทำสอดคลอ้งกบัระดบัสมรรถนะมากทีส่ดุ มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีส่ดุ จากนัน้ทำการแบง่สมรรถนะ
เปน็ 3 ระดบั คอื คา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.00-5.00 แสดงวา่มี
ระดบัสมรรถนะมาก 3.00-3.99 แสดงวา่มรีะดบัสมรรถนะ
ปานกลาง นอ้ยกวา่ 2.99 แสดงวา่มรีะดบัสมรรถนะตำ่ 
 3. แบบวดัทศันคตกิารปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกั
ฐานเชิงประจักษ์ของปานทิพย ์ ปูรณานนท ์ และคณะ3   
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ ให้คะแนนตามการรับรู้ของตนเอง มี
ลกัษณะขอ้คำถามทางดา้นบวกทัง้หมด จำนวน 13 ขอ้ เปน็
แบบวดัมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั คะแนน 5-1 คอื 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย และไมเ่หน็
ดว้ยอยา่งยิง่ นำมาแบง่ทศันคตเิปน็ 3 ระดบั คอื คา่เฉลีย่
ระหวา่ง 3.50-5.00 แสดงวา่มทีศันคตใินทางบวก 2.50-
3.49 แสดงวา่มทีศันคตใินลกัษณะไมแ่น่ใจ ตำ่กวา่ 2.50 
แสดงวา่มทีศันคตใินทางลบ 
 4. แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ต่อพฤติกรรมการ
สอนทางคลนิกิของอาจารย ์สรา้งโดยผูว้จิยั ประกอบดว้ยขอ้
คำถาม จำนวน 40 ขอ้ ซึง่เปน็ขอ้คำถามเกีย่วกบัการกำหนด
และชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ จำนวน 5 ขอ้ การดำเนนิการสอน 
จำนวน 19 ขอ้ การประเมนิผล จำนวน 7 ขอ้ และลกัษณะ
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การสอนของอาจารย ์ จำนวน 9 ข้อ ลักษณะคำตอบเป็น
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั คะแนน 5-
1 คอื ดมีาก ด ีปานกลาง ควรปรบัปรงุ และควรปรบัปรงุอยา่ง
มาก นำมาแบง่การรบัรูต้อ่พฤตกิรรมการสอนของอาจารยเ์ปน็ 
2 ระดบั คอื คา่คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 3.50-5.00 แสดงวา่การ
รบัรูต้อ่พฤตกิรรมการสอนทางคลนิกิของอาจารยอ์ยู่ในระดบัด ี
คา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ 3.50 แสดงวา่การรบัรูต้อ่พฤตกิรรมการสอน
ทางคลนิกิของอาจารยอ์ยู่ในระดบัควรปรบัปรงุ 
 5. แบบสอบถามเกีย่วกบัการรบัรูต้อ่สิง่แวดลอ้มในการ
เรียนภาคปฏิบัติสร้างโดยผู้วิจัย ประกอบด้วยข้อคำถาม 
จำนวน 12 ขอ้ ซึง่เปน็ขอ้คำถามเกีย่วกบับรรยากาศในการเรยีน
การสอนภาคปฏบิตั ิ จำนวน 6 ขอ้ และทรพัยากรการเรยีนรู ้
จำนวน 6 ข้อ ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดบั คะแนน 5-1 คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ นำมา
แบง่ระดบัการรบัรูต้อ่สิง่แวดลอ้มในการเรยีนภาคปฏบิตัเิปน็ 2 
ระดบั คอื คา่คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่4.00 ขึน้ไป แสดงวา่การรบั
รูต้อ่สิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัด ี คา่เฉลีย่นอ้ยกวา่ 4.00 แสดง
วา่การรบัรูต้อ่สิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัปานกลาง 
 เครือ่งมอืวจิยัไดผ้า่นการตรวจสอบความตรงของเนือ้หา
โดยอาจารยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัการเรยีนการสอน
ภาคปฏบิตัทิีเ่นน้ EBN จำนวน 3 ทา่น และไดค้า่ความเทีย่ง
โดยทดสอบกบันกัศกึษา 30 คน ไดค้า่สมัประสทิธิแ์อลฟา่ครอน
บาคแบบวดัสมรรถนะเทา่กบั .88 และแบบวดัทศันคตเิทา่กบั 
.91 แบบสอบถามเกีย่วกบัการรบัรูต้อ่พฤตกิรรมการสอนทาง
คลนิกิของอาจารยเ์ทา่กบั .96 และแบบสอบถามเกีย่วกบัการ  
รบัรูต้อ่สิง่แวดลอ้มในการเรยีนภาคปฏบิตั ิ เทา่กบั .91   
การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 ภายหลังโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนษุยข์องวทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนน ี สระบุร ี เลขที ่ HE 531004 โดยผู้วิจัยชี้แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยกลุม่ตวัอยา่งมอีสิระในการตดัสนิใจตอบรบั หรอืปฏเิสธ
การเข้าร่วมการวิจัย และในระหว่างการวิจัยมีสิทธิที่จะขอ
ถอนตวัเมือ่ใดก็ได้โดยไมต่อ้งแจง้เหตผุลและไมม่ผีลกระทบตอ่
การเรียนการสอนทั้งสิ้น พร้อมทั้งให้ความมั่นใจกับกลุ่ม
ตัวอย่างว่าจะเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อ
และนามสกลุ และผลของการวจิยัจะรายงานขอ้มลูเปน็กลุม่ 
หลงัจากกลุม่ตวัอยา่งรบัทราบและสมคัรใจเขา้รว่มการวจิยั จงึ
ใหล้งนามในเอกสารยนิยอมเขา้รว่มการวจิยั ในการศกึษาครัง้

นี้ ไมม่นีกัศกึษาปฏเิสธการเขา้รว่มการวจิยั 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผู้วิจัยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามภายหลังเสร็จสิ้น
การฝกึภาคปฏบิตัใินรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่นน้ EBN 
เวลาที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามประมาณ 20-30 นาท ีเมือ่
เกบ็ขอ้มลูครบถว้นแลว้ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความสมบรูณแ์ละ
ความถกูตอ้งของขอ้มลูกอ่นนำไปวเิคราะห ์  
 การวเิคราะหข์อ้มลู  
 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ สถติทิี่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การแจกแจงความถี ่  
รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธิส์ห
สัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบหลายขัน้ตอน  
 
ผลการวิจัย
 1. นักศึกษาร้อยละ 94.35 เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ระหวา่ง 20-25 ป ีรอ้ยละ 91.69  มเีกรดรายวชิาวจิยัทางการ
พยาบาลอยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 73.50 มทีศันคตใิน
ทางบวกตอ่ EBN รอ้ยละ 100 และรบัรูว้า่ตนเองมสีมรรถนะ 
EBN อยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 75.10 
 2. นกัศกึษามกีารรบัรูต้อ่พฤตกิรรมการสอนทางคลนิกิ
ของอาจารย์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัด ี รอ้ยละ 92.70 เมือ่
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษารับรู้ว่าอาจารย์มีการ
กำหนดและชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 
89.00 มกีารดำเนนิการสอนอยู่ในระดบัด ี รอ้ยละ 93.70 มี
การประเมนิผลอยู่ในระดบัด ี รอ้ยละ 89.40 และอาจารยม์ี
ลกัษณะการสอนอยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 95.30   
 3. นักศึกษามีการรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมในการเรียนการ
สอนภาคปฏบิตัโิดยภาพรวมอยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 60.50  เมือ่
พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ นกัศกึษามกีารรบัรูด้า้นบรรยากาศ
ในการเรยีนการสอนอยู่ในระดบัด ี รอ้ยละ 56.10 และดา้น
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัด ีรอ้ยละ 75.70   
 4. เมือ่คำนวณคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งเกรด
รายวชิาวจิยัทางการพยาบาล ทศันคตติอ่ EBN การรบัรูต้อ่
พฤตกิรรมการสอนทางคลนิกิของอาจารย ์ และการรบัรูต้อ่สิง่
แวดลอ้มในการเรยีนการสอนภาคปฏบิตักิบัสมรรถนะ EBN 
พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะ 
EBN ของนกัศกึษาอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิี ่ .01 ดงัแสดง
ในตารางที ่1 
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ตารางที ่1 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรยอ่ยของปจัจยัดา้นผูเ้รยีน ดา้นผูส้อนและสิง่แวดลอ้ม     

รายการตวัแปร 
ปจัจยัดา้นผูเ้รยีน 
 เกรดรายวชิาวจิยัทางการพยาบาล 
 ทศันคตติอ่ EBN    
ปจัจยัดา้นผูส้อน 
 การรบัรูต้อ่พฤตกิรรมการสอนทางคลนิกิของอาจารย ์
 การกำหนดและชีแ้จงวตัถปุระสงค ์  
 การดำเนนิการสอน 
 การประเมนิผล 
 ลกัษณะการสอนของอาจารย ์
ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 การรบัรูต้อ่สิง่แวดลอ้มในการเรยีนการสอนภาคปฏบิตั ิ
 บรรยากาศในการเรยีนการสอน 
 ทรพัยากรการเรยีนรู ้  
** p < .01 

คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 
  
 .455** 
 .361** 
  
 .314** 
 .244** 
 .329** 
 .311** 
 .234** 
  
 .371** 
 .334** 
 .332** 

5. เมือ่วเิคราะหค์วามสามารถในการทำนายสมรรถนะ EBN 
ของนักศึกษาด้วยสถิติการถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน 
พบวา่ เกรดรายวชิาวจิยัทางการพยาบาล  ทศันคตติอ่ EBN 
การรบัรูต้อ่พฤตกิรรมการสอนทางคลนิกิของอาจารย ์และการ

รับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสามารถ
รว่มกนัทำนายสมรรถนะ EBN ของนกัศกึษาไดร้อ้ยละ 39.6 
(R2= .396, p < .01) ดงัแสดงในตารางที ่2   

ตารางที ่2 คา่สถติกิารวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน ระหวา่งตวัแปรอสิระในการทำนายสมรรถนะการปฏบิตักิารพยาบาล 
   โดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษข์องนกัศกึษาพยาบาล 

ตวัทำนาย 
เกรดรายวชิาวจิยัทางการพยาบาล 
เกรดรายวชิาวจิยัทางการพยาบาล 
การรบัรูต้อ่สิง่แวดลอ้ม 
เกรดรายวชิาวจิยัทางการพยาบาล 
การรบัรูต้อ่สิง่แวดลอ้ม 
ทศันคตติอ่ EBN    
เกรดรายวชิาวจิยัทางการพยาบาล 
การรบัรูต้อ่สิง่แวดลอ้ม 
ทศันคตติอ่ EBN    
การรบัรูต้อ่พฤตกิรรมการสอนทางคลนิกิของอาจารย ์

Constant (a) = 2.497        Overall F = 52.768             **p < .01 

R 
.455 

 
.550 

 
 

.579 
 
 
 

.606 
 

R2 

.207 
 

.303 
 
 

.355 
 
 
 

.396 
  

F 
78.213 

 
64.766 

 
 

49.917 
 
 
 

27.706 
 

b 
.402 
.363 
.326 
.363 
.229 
2.55 
.363 
.229 
.343 
.187 

 

SEb 
0.45 
.043 
.051 
.043 
.056 
0.67 
.043 
.056 
.076 
.061 

β 
.455 
.410 
.312 
.410 
.220 
.204 
.410 
.220 
.274 
.185 

 

t 
8.844** 
8.400** 
6.394** 
8.400** 
4.098** 
3.794** 
.8400** 
4.098** 
4.534** 
3.056** 

การอภิปรายผล
 ผลการวิจัยพบว่า เกรดรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล  
ทศันคตติอ่ EBN การรบัรูต้อ่พฤตกิรรมการสอนทางคลนิกิ
ของอาจารย ์ และการรบัรูต้อ่สิง่แวดลอ้มในการเรยีนการสอน

ภาคปฏบิตัมิคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัสมรรถนะ EBN ของ  
นกัศกึษาอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิี ่ .01 โดยสามารถรว่มกนั
ทำนายสมรรถนะ EBN ของนกัศกึษาไดร้อ้ยละ 39.6 และ
ตวัแปรทีม่อีทิธพิลตอ่สมรรถนะ EBN ของนกัศกึษามากทีส่ดุ
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คอื เกรดรายวชิาวจิยัทางการพยาบาล โดยใหอ้ำนาจการ
ทำนายรอ้ยละ 20.7 อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิี ่ .01 แสดง
วา่นกัศกึษาทีม่เีกรดรายวชิาวจิยัทางการพยาบาลสงูกจ็ะมี
แนวโนม้ทีจ่ะมสีมรรถนะ EBN สงู สอดคลอ้งกบัหลายการ
ศกึษาทีพ่บวา่ คะแนนเฉลีย่สะสมภาคทฤษฎมีอีทิธพิลตอ่ผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนภาคปฏบิตัิ5,11,14 และความพรอ้มทาง
ดา้นพืน้ความรูเ้ดมิจะมอีทิธพิลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ภาคปฏบิตัิ4 ซึง่ในการศกึษาพยาบาลนัน้ความรูพ้ืน้ฐานเดมิ 
หรอืความรูท้างภาคทฤษฎจีะตอ้งถกูนำมาประยกุตใ์ช้ในการ
เรยีนภาคปฏบิตั ิ เพือ่ใหเ้กดิทกัษะทางการพยาบาลและชว่ย
ใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและคณุภาพยิง่ขึน้ 
 การรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนภาค
ปฏบิตัมิคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัสมรรถนะ EBN (r = .371, 
p < .01) และเปน็ปจัจยัตวัทีส่องโดยใหอ้ำนาจเพิม่ขึน้เปน็
ร้อยละ 30.3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ .01 สภาพ
แวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน ซึ่งครอบคลุมทั้ง
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ทางจติใจ และทางสงัคม ทีส่ง่
ผลทำให้ผลการเรียนภาคปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาลบรรล ุ 
เป้าหมายทางการศึกษาพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสทิธภิาพ15 และสอดคลอ้งกบัหลายการศกึษาทีพ่บวา่ 
ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเรยีนรูข้องนกัศกึษาขณะฝกึภาคปฏบิตัิ
คอื สภาพแวดลอ้มในการฝกึภาคปฏบิตั ิไมว่า่จะเปน็สถานที่
ฝกึงาน การฝกึปฏบิตักิารพยาบาล เครือ่งมอืเครือ่งใชต้า่งๆ 
รวมทัง้ทรพัยากรการเรยีนรู้12,16,17,18 นอกจากนี ้ ผลการวจิยั
ยังสอดคล้องการศึกษาของวิริยา สุขวงศ์5 Dunn และ 
Hansford8 และ McRobbies และ Fraser19 ที่พบว่า 
สภาพแวดลอ้มขณะฝกึภาคปฏบิตัใินคลนิกิ มอีทิธพิลตอ่ผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนภาคปฏบิตั ิ นัน่หมายความวา่ ในการ
ฝกึภาคปฏบิตักิารจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่พยีงพอและเหมาะสม
พร้อมต่อการเรียนรู้ย่อมส่งเสริมให้เกิดผลดีต่อนักศึกษา 
และจากการศกึษาของ Papp และคณะ17 ยงัพบวา่ การจดั
สภาพแวดล้อมที่ดีสามารถช่วยให้นักศึกษานำความรู้ทาง
ทฤษฎทีีเ่รยีนรู้ในหอ้งเรยีนมาประยกุตใ์ช้ใหเ้กดิประโยชนต์อ่
การเกดิการเรยีนรู้ในคลนิกิไดด้ ี
 ทัศนคติต่อ EBN มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สมรรถนะ EBN (r = .361, p < .01) และเปน็ปจัจยัตวัที่
สามโดยใหอ้ำนาจเพิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ 35.5 อยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติทิี ่.01 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของวริยิา สขุวงศ์5 ที่
พบว่า ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาลมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนภาคปฏบิตัแิละความพรอ้มทางดา้นความรูส้กึ

ทางการเรยีน ความสนใจ ทศันคตมิอีทิธพิลตอ่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน4 ซึง่ในการปฏบิตักิารพยาบาลบนหอผูป้ว่ยนัน้
เป็นงานที่เหนื่อยและยุ่งยาก ถ้านักศึกษาไม่มีทัศนคติที่ดี
หรอืไมม่แีรงจงูใจทีจ่ะปฏบิตั ิ กจ็ะทำใหเ้กดิความเบือ่หนา่ย
ท้อแท้ในการปฏิบัติได ้ ส่วนนักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีจะ
พยายามจนเต็มความสามารถในการศึกษา และสามารถ
ปรบัตวัตอ่สภาพการณต์า่งๆ ไดเ้ปน็อยา่งด ี
 การรบัรูต้อ่พฤตกิรรมการสอนทางคลนิกิของอาจารย ์
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัสมรรถนะ EBN (r = .314, p < 
.01) และเปน็ปจัจยัตวัทีส่ี่โดยใหอ้ำนาจเพิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ 
39.6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ .01 ทั้งนี้เพราะความ
สามารถในการสอนและคณุภาพของการสอน เชน่ ความ
สามารถในการชีแ้จงวตัถปุระสงค ์การดำเนนิการสอน การจดั
ประสบการณ ์ การประเมนิผล การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัและ  
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน จะสง่ผลตอ่การเรยีนรู้
ของผู้เรียน4 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการ
ศกึษาของ Wuthiphong และคณะ12 ทีพ่บวา่ คณุลกัษณะที่
มปีระสทิธภิาพของครจูะมคีวามสมัพนัธ ์ กบัพฤตกิรรมการ
เรียนภาคปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา การศึกษาของอำภา   
กนัทะเปง็13 ทีพ่บวา่ ตวัแปรดา้นอาจารยใ์นเรือ่งความรูด้า้น
การพยาบาล ความชำนาญในการปฏบิตักิารพยาบาล และ
ความสามารถดา้นการสอนของอาจารยม์คีวามสมัพนัธก์บั
ผลลพัธท์างการศกึษาของนกัศกึษาพยาบาลและการศกึษา
ของ Blackman และคณะ14 ทีพ่บวา่ อาจารยใ์นคลนิกิเปน็
ปจัจยัสำคญัทีม่อีทิธพิลตอ่ประสบการณก์ารเรยีนรูภ้าคปฏบิตัิ
ของนกัศกึษา เพราะการจดัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัเิปน็
หัวใจสำคัญของการเรียนการสอนทางการพยาบาล   
ความสามารถในการสอนของอาจารยน์เิทศจงึมคีวามสำคญั 
เพราะอาจารย์นิเทศเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
ศกัยภาพผูเ้รยีนทัง้ดา้นความรู ้ ทศันคต ิ และทกัษะในการ
ปฏบิตัวิชิาชพีการพยาบาล15   
 
ข้อเสนอแนะ
 1. ทางดา้นการศกึษา  
  1.1 ควรเพิม่เนือ้หาการเรยีน เรือ่งการปฏบิตักิาร
พยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษใ์นรายวชิาวจิยัทางการ
พยาบาล หรอืจดัโครงการเตรยีมความพรอ้มการปฏบิตักิาร
พยาบาลทีเ่นน้ EBN กอ่นนกัศกึษาขึน้ฝกึภาคปฏบิตั ิเพือ่ให้
นักศึกษามีความพร้อมทางด้านพื้นความรู้เกี่ยวกับ EBN 
กอ่นฝกึภาคปฏบิตัทิีเ่นน้ EBN 
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  1.2 ควรเตรียมอาจารย์นิเทศให้มีความรู้และมี
ความสามารถดา้นการสอน EBN เพือ่ใหน้กัศกึษาประสบ
ความสำเรจ็ในการฝกึภาคปฏบิตัทิีเ่นน้ EBN 
  1.3 ในการออกแบบการเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ
EBN ควรพจิารณาจดัหาปจัจยัสนบัสนนุการเรยีนรู ้ ไดแ้ก ่
การเตรียมความพร้อมของแหล่งสืบค้น เตรียมสภาพการ
เรยีนการสอนบนหอผูป้ว่ย ลกัษณะงาน การจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และ
บรรยากาศในการทำงาน เพือ่ใหม้สีภาพแวดลอ้มทีด่ตีอ่การ
เรยีนรู ้ 
 2. ทางดา้นการวจิยั 
  2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ 
EBN ของนักศึกษาในด้านอื่นๆ ได้แก ่ ประสบการณ์ใน  
การเรียน พฤติกรรมการเรียน รูปแบบการสอน และ
คณุภาพการสอน 
  2.2 ควรทำการศึกษาหารูปแบบการสอนที่พัฒนา
สมรรถนะ EBN ของนกัศกึษา 
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