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Abstract
Purpose: An analysis of master’s theses in pediatric nursing can provide a window into the state of research
in this area and gaps in research to highlight opportunities for future research as the field of pediatric nursing
continues to grow. The purposes of this study were to describe the nature of the master’s theses in pediatric
nursing in terms of themes of interest in this area, designs and methods employed.
Design: Documentary research.
Methods: Sixty-eight master’s theses produced by graduates from a Master’s Program in Pediatric Nursing
between 2004 and 2013 were analyzed. A data extract sheet containing the study variables was developed. Data
related to the nature of the theses were analyzed, using checklist procedure and categorization, and displayed
with descriptive statistics.
Main findings: Research themes were mostly focused on illness (75%) and the rest on health promotion
and risk reduction. Concepts and theories related to health behavior were mostly used (17.6%) as conceptual
framework of the studies. About half of the theses, or 51.5%, employed quasi-experimental study designs while
experimental study designs found only 4.4%. More than half of the theses (58.7%) focused mothers, caregivers,
or both parents and caregivers as the study subjects whereas the children or pediatric patients were found only
26.5%. Most of the theses (77.9%) used one means of measuring the dependent variables; and self-administered
questionnaires were the most popular tool used. Of the quasi-, and experimental studies, 81.6% implemented
the study interventions focusing on psycho-educational programs; majority of the main outcomes were
psychological-cognitive, followed by behavioral as well as signs and symptoms outcomes.
Conclusion and recommendations: Conducting an experimental study in clinical nursing context and
developing innovative nursing intervention are challenging and highly recommended for future graduate research
in the area of pediatric nursing. In a data collection procedure, more than one means of measurement is
advisable to avoid mono-operation and mono-method biases.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: การวิเคราะห์วทิ ยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลเด็ก เป็นเสมือนหน้าต่างทีส่ ามารถมองเห็นถึง
สถานภาพของการวิจยั ในสาขาและช่องว่างของการวิจยั ซึง่ จะเป็นโอกาสในการพัฒนางานวิจยั ในอนาคตเพือ่ ความก้าวหน้าของการ
พยาบาลเด็กต่อไป การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ อธิบายถึงลักษณะของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลเด็กในด้าน
หัวข้อวิจยั ทีส่ นใจศึกษา รูปแบบการวิจยั และระเบียบวิธวี จิ ยั
รูปแบบของการวิจยั : การวิจยั เอกสาร
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก ของคณะพยาบาล
ศาสตร์แห่งหนึง่ ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2556 มีจ�ำ นวนทัง้ หมด 68 เรือ่ ง ได้รบั การวิเคราะห์โดยใช้แบบสกัดข้อมูลทีน่ กั วิจยั
พัฒนา ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะของวิทยานิพนธ์ถกู วิเคราะห์โดยใช้วธิ ตี รวจนับและการจัดหมวดหมู่ และนำ�เสนอด้วยสถิตพิ รรณนา
ผลการวิจยั : วิทยานิพนธ์สว่ นใหญ่ (ร้อยละ 75) มีหวั ข้อวิจยั เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับความเจ็บป่วย และนอกนัน้ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ
การส่งเสริมสุขภาพและลดความเสีย่ ง มโนมติและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับพฤติกรรมสุขภาพถูกนำ�มาใช้เป็นกรอบแนวคิดของการศึกษา
มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 17.6) ประมาณครึง่ หนึง่ หรือร้อยละ 51.5 ของวิทยานิพนธ์มรี ปู แบบการวิจยั เป็นแบบกึง่ ทดลอง ส่วนแบบทดลอง
พบเพียงร้อยละ 4.4 วิทยานิพนธ์มากกว่าครึง่ (ร้อยละ 58.7) ศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นมารดา ผูด้ แู ล หรือทัง้ บิดามารดาและผูด้ แู ล
ในขณะทีม่ เี ด็กหรือผูป้ ว่ ยเด็กเป็นกลุม่ ตัวอย่างเพียงร้อยละ 26.5 วิทยานิพนธ์สว่ นใหญ่ (ร้อยละ 77.9) ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ตัวแปรตามเพียงวิธเี ดียว และแบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือวิจยั ทีน่ ยิ มใช้มากทีส่ ดุ ร้อยละ 81.6 ของวิทยานิพนธ์ทง้ั แบบกึง่ ทดลองและ
แบบทดลองดำ�เนินกิจกรรมการทดลองในลักษณะการให้ความรูแ้ ละการสนับสนุนด้านจิตใจ และผลลัพธ์หลักส่วนใหญ่เป็นผลลัพธ์
ด้านความรูแ้ ละจิตใจ รองลงมาคือ ผลลัพธ์ดา้ นพฤติกรรม และผลลัพธ์ดา้ นอาการและอาการแสดง ตามลำ�ดับ
สรุปและข้อเสนอแนะ: รูปแบบการวิจยั แบบทดลองในบริบททางคลินกิ และการพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมการพยาบาลเป็น
สิง่ ทีท่ า้ ทายและควรได้รบั การสนับสนุนอย่างยิง่ ในการศึกษาวิจยั ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาการพยาบาลเด็ก และวิธกี าร
เก็บรวบรวมข้อมูลควรส่งเสริมให้ใช้วธิ กี ารวัดตัวแปรมากกว่าหนึง่ วิธเี พือ่ หลีกเลีย่ งความลำ�เอียง
คำ�สำ�คัญ: การพยาบาลเด็ก วิทยานิพนธ์
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