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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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การวิเคราะห์เบื้องต้นวิทยานิพนธ์สาขาการพยาบาลเด็ก
ทัศนี ประสบกิตติคุณ, PhD1 อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์, ปร.ด.1
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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ความสำ�คัญของปัญหา

การศึกษาระดับมหาบัณฑิตทุกสาขาทีก่ �ำ หนดให้หลักสูตร
มีการทำ�วิทยานิพนธ์ มีจดุ มุง่ หมายประการหนึง่ ของหลักสูตร คือ
การสร้างนักวิจัย โดยผ่านกระบวนการทำ�วิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาซึง่ มีอาจารย์ทป่ี รึกษาคอยฝึกและสอน (coaching) ให้
นักศึกษาได้พฒ
ั นาทักษะทางปัญญาและสามารถตอบปัญหาวิจยั
ได้ดว้ ยระเบียบวิธวี จิ ยั ทีถ่ กู ต้อง1 สำ�หรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ซึง่ ได้เปิดรับนักศึกษาครัง้ แรกในปีการศึกษา
2543 ก็มวี ตั ถุประสงค์ดงั กล่าวเช่นกัน จึงให้ความสำ�คัญกับการ
เตรียมนักศึกษาให้สามารถวางแผนและดำ�เนินโครงการวิจัย
ค้นคว้าทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้ความรูท้ ง้ั ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ติ ลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั และให้ขอ้ สรุปที่
สมบูรณ์ซง่ึ ขยายองค์ความรูห้ รือแนวทางปฏิบตั ใิ นวิชาชีพทีม่ อี ยู่
เดิมได้อย่างมีนยั สำ�คัญ2 ด้วยเหตุนจ้ี งึ อาจกล่าวได้วา่ วิทยานิพนธ์
เป็นดัชนีชว้ี ดั ทีส่ �ำ คัญทีแ่ สดงถึงสัมฤทธิผลทางการศึกษา3
วิทยานิพนธ์ (thesis) หรือ ดุษฎีนพิ นธ์ (dissertation) เป็น
เอกสารรายงานการวิจยั ทีน่ กั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดำ�เนินการ
จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรที่ต้องทำ�
วิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาต้องทำ�การค้นคว้าหาคำ�ตอบในเรือ่ งที่
ตนเองสนใจด้วยกระบวนการวิจยั ทีถ่ กู ต้องตามหลักวิธแี ละมีผล
งานทีไ่ ด้มาตรฐานตามทีแ่ ต่ละหลักสูตรกำ�หนด1 วิทยานิพนธ์เป็น
สิง่ ทีบ่ ง่ บอกหรือแสดงถึงคุณลักษณะสามประการ ประการแรก
คือ การเปลี่ยนสภาพจากความเป็นนักศึกษาเข้าสู่ความเป็น
นักวิชาการ (scholarship) จากการสร้างสรรค์งานวิจยั ประการต่อ
มาคือ การมีทกั ษะการวิจยั (research skills) จากการลงมือปฏิบตั ิ
จริง และประการสุดท้าย คือ ความเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทางปัญญา
(intellectual craftsmanship) จากกระบวนการคิดและกระบวนการ
ทางปัญญาทีน่ กั ศึกษาต้องใช้ในการทำ�วิทยานิพนธ์ ซึง่ นับว่าเป็น
กระบวนการทีม่ คี วามยากลำ�บากมากทีส่ ดุ ในการศึกษา4
การวิเคราะห์วทิ ยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ย
ในการประเมินคุณภาพงานวิจยั ของนักศึกษา ผลผลิตของอาจารย์
ทีป่ รึกษาและภาควิชาหรือหลักสูตร ทัง้ ยังอาจช่วยในการระบุแนว
โน้มของการวิจัย รวมทั้งช่องว่างขององค์ความรู้ในสาขาด้วย
อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรฯ ยังไม่เคยมีการศึกษาเชิงวิเคราะห์
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ มาก่อน และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมการศึกษาระดับมหาบัณฑิตทางการพยาบาล
ในประเทศไทย พบรายงานการวิเคราะห์วทิ ยานิพนธ์เพียงหนึง่
ฉบับ ได้แก่ การศึกษาของ สุนยี ์ ละกำ�ปัน่ 5 ซึง่ ได้ท�ำ การทบทวน

เชิงวิเคราะห์บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาลสาธารณสุข
ด้านการศึกษาพยาบาล จำ�นวน 223 เรือ่ ง พบว่า งานวิทยานิพนธ์
ทางด้านนีไ้ ด้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผูเ้ รียน และรูปแบบการเรียนการ
สอนทีส่ ามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการเพิม่ สัมฤทธิผลทางด้าน
การเรียน และได้ขอ้ เสนอแนะจากการวิเคราะห์วา่ ลักษณะงาน
วิจยั ทางด้านการศึกษาพยาบาลในอนาคตควรเป็นการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของการจัดการศึกษาพยาบาลกับความต้องการ
และการเปลีย่ นแปลงของสังคม และการพัฒนานวัตกรรมทางด้าน
การเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรศึกษาอบรมสำ�หรับเจ้า
หน้าทีส่ ขุ ภาพหรือกลุม่ ผูน้ �ำ ทางสุขภาพในชุมชน ส่วนการศึกษา
ในต่างประเทศ Dobratz และคณะ6 ได้วเิ คราะห์ผลงานวิชาการ
ของนักศึกษาเพือ่ การจบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Nursing Program) ของ The University of
Washington, Tacoma ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็นหลักสูตรที่
นักศึกษาสามารถเลือกทำ�โครงการวิชาการ (scholarly projects)
หรือวิทยานิพนธ์ (theses) อย่างใดอย่างหนึง่ รวมจำ�นวน 112
เรือ่ ง คณะผูว้ จิ ยั ได้ระบุวา่ ก่อนทำ�การวิเคราะห์ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา ทางหลักสูตรไม่มขี อ้ มูลใดๆ ทีจ่ ะสามารถบ่งบอกได้วา่
ผลลัพธ์ของหลักสูตร ซึง่ ก็คอื ความรูค้ วามสามารถทางวิชาการของ
นักศึกษาเป็นไปตามทีค่ าดหวังหรือไม่ เนือ้ หาของผลงานวิชาการ
ทีน่ กั ศึกษาได้สร้างสรรค์ขน้ึ มีลกั ษณะอย่างไร และได้สะท้อนความ
รับผิดชอบของหลักสูตรทีม่ ตี อ่ สังคมในการปรับปรุงภาวะสุขภาพ
ของชุมชนหรือไม่ ภายหลังทีไ่ ด้ท�ำ การศึกษา ผูว้ จิ ยั ระบุวา่ ผลการ
วิเคราะห์ท�ำ ให้คณะผูว้ จิ ยั ได้เห็นภาพผลงานของหลักสูตรได้ชดั เจน
รวมทัง้ ข้อมูลทีช่ ว่ ยยืนยันทิศทางและพันธกิจของหลักสูตรด้วย
ด้วยเหตุนผ้ี วู้ จิ ยั จึงมีความสนใจทำ�การวิเคราะห์วทิ ยานิพนธ์
ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ซึง่ เป็นหลักสูตรเดิมทีเ่ ปิดรับนักศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา 2543 ถึง ปีการศึกษา 2554 ก่อนทีจ่ ะมีการ
ปรับหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิ ดุ มศึกษา
และเริม่ ใช้ในปีการศึกษา 2556 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น
เกีย่ วกับลักษณะวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ จะทำ�ให้
ได้ข้อสังเกตหรือประเด็นที่เป็นประโยชน์แก่การดำ�เนินการ
หลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิ ดุ มศึกษา ในการนำ�มา
พิ จ ารณาเพื่อ ปรั บ ปรุ ง ระบบการให้ คำ� ปรึ ก ษาในการทำ �
วิทยานิพนธ์ และอาจรวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาทีเ่ กีย่ วพันกับการทำ�วิทยานิพนธ์ เช่น การสัมมนาวิจยั
เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ คุณภาพของหลักสูตรฯ ในการสร้างมหาบัณฑิต
ทีม่ สี มรรถนะการสร้างงานวิจยั ทางการพยาบาลเด็กตามปรัชญา
ของหลักสูตรฯ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่ออธิบายลักษณะของวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก ของคณะพยาบาล
ศาสตร์แห่งหนึง่

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีม้ รี ปู แบบเป็นการวิจยั เอกสาร (documentary
research)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ ทำ�การศึกษากับประชากร ซึ่งได้แก่
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลเด็ก ของคณะพยาบาลศาสตร์แห่งหนึ่ง
ซึง่ เป็นหลักสูตรทีเ่ ปิดรับนักศึกษาตัง้ แต่ ปีการศึกษา 2543 จนถึง
ปีการศึกษา 2554 การศึกษาครัง้ นีศ้ กึ ษาเชิงวิเคราะห์จากเล่ม
วิทยานิพนธ์ท่มี ีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นเล่มวิทยานิพนธ์ใน
หลักสูตรฯ ทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแล้ว
หรือ 2) เป็นเล่มวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรฯ ทีย่ งั ไม่ได้รบั การเผย
แพร่ในห้องสมุด แต่มผี ลสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เป็น “ผ่าน” ได้
จำ�นวนวิทยานิพนธ์ทง้ั สิน้ 68 เล่ม ซึง่ เป็นวิทยานิพนธ์ทน่ี กั ศึกษา
เสนอเพือ่ สำ�เร็จการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2556
เครือ่ งมือการวิจยั
แบบบันทึกข้อมูล สร้างโดยผูว้ จิ ยั เพือ่ ใช้ส�ำ หรับบันทึกข้อมูล
ทีส่ กัดได้จากเล่มวิทยานิพนธ์ โดยครอบคลุมชือ่ เรือ่ งวิจยั และ
ระเบียบวิธวี จิ ยั ได้แก่ รูปแบบการวิจยั ตัวแปร/ผลลัพธ์ทศ่ี กึ ษา
กรอบแนวคิดของการศึกษา ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ขนาด
ของกลุม่ ตัวอย่าง วิธกี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ประเภทและทีม่ าของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะ
กิจกรรมการทดลอง และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสารที่ศึกษาเชิง
วิเคราะห์วทิ ยานิพนธ์ของหลักสูตรฯ ซึง่ เป็นข้อมูลทุตยิ ภูมิ จึง
เป็นการวิจยั ทีไ่ ม่ได้เก็บข้อมูลจากบุคคล เป็นลักษณะการวิจยั ที่
ไม่มปี ฏิสมั พันธ์กบั บุคคลทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง จึงไม่มกี ารพิจารณา
ด้านจริยธรรมการวิจยั อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั ได้ค�ำ นึงถึงประเด็นทาง
ด้านจริยธรรมโดยการขออนุญาตจากสถาบันทีด่ �ำ เนินการหลัก
สูตรฯ และเป็นเจ้าของผลงานวิทยานิพนธ์ ในการนำ �งาน
วิทยานิพนธ์มาสกัดข้อมูลเพือ่ การวิเคราะห์ส�ำ หรับการศึกษาครัง้
นี้ โดยข้อมูลทีส่ กัดมาจะนำ�เสนอในภาพรวม ไม่มกี ารระบุหรือ
เจาะจงชือ่ เรือ่ งวิทยานิพนธ์ ชือ่ นักศึกษา และชือ่ คณะกรรมการ
ควบคุมและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
10 Journal of Nursing Science

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทำ�หนังสือถึงคณบดีของสถาบันทีด่ �ำ เนินการหลักสูตรฯ
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การทำ�วิจัย และขออนุมัติใช้ข้อมูลจาก
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลเด็ก
2. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและชื่อวิทยานิพนธ์จาก
สำ�นักงานบัณฑิตศึกษาและทำ�การคัดเลือกชือ่ วิทยานิพนธ์ทม่ี ี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์การคัดเข้า
3. ประสานงานกับบรรณรักษ์ห้องสมุด และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (major advisor) เพื่อขอยืมเล่ม
วิทยานิพนธ์มาทำ�การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
4 แบ่งวิทยานิพนธ์เป็นสองชุด และแต่ละชุดถูกสกัดข้อมูล
ตามแบบบันทึกข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั แต่ละคน จากนัน้ ผูว้ จิ ยั แต่ละคน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครัง้ (double check) โดยสลับ
ชุดกันตรวจ หากการสกัดข้อมูลพบความไม่สอดคล้องกันของ
ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารอภิปรายเพือ่ หาข้อยุตริ ว่ มกัน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปรทีศ่ กึ ษาด้วยสถิตพิ รรณนา ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และพิสยั สำ�หรับตัวแปรทีม่ คี วามหลาก
หลายมาก ซึง่ ได้แก่ ชือ่ เรือ่ งและกรอบแนวคิดการศึกษา ผูว้ จิ ยั ใช้
วิธจี ดั หมวดหมู่ (categorization) ก่อนทำ�การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ
พรรณนา

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์วทิ ยานิพนธ์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก ของคณะพยาบาลศาสตร์
แห่งหนึง่ ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 จำ�นวน 68 เรือ่ ง มีดงั นี้
1. หัวข้อวิจัยและกรอบแนวคิดของการศึกษา พบว่า
ร้อยละ 25 ของวิทยานิพนธ์มหี วั ข้อวิจยั ทีศ่ กึ ษาในประเด็นการ
ส่งเสริมสุขภาพและลดความเสีย่ ง (health promotion and risk
reduction) โดยศึกษาในเรือ่ งของการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนม
แม่ และการเลีย้ งดูทารกและเด็ก ในขณะทีร่ อ้ ยละ 75 ศึกษาใน
ประเด็นความเจ็บป่วย (illness) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเจ็บป่วย
เรือ้ รังพบมากถึงร้อยละ 42.6 ซึง่ ได้แก่ ความเจ็บป่วยอันเนือ่ งมา
จากโรคหัวใจ โรคเลือด โรคเบาหวาน ความผิดปกติด้าน
พัฒนาการ และโรคติดเชื้อเอชไอวี ส่วนทฤษฎีหรือมโนมติท่ี
เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมสุขภาพได้รบั การนำ�มาใช้เป็นกรอบแนวคิด
ของการศึกษามากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 17.6 ตามด้วย รองลงมา
คือ การจัดการความเครียด/การปรับตัวคิดเป็นร้อยละ 14.7 ราย
ละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของวิทยานิพนธ์สาขาการพยาบาลเด็ก จำ�แนกตามหัวข้อวิจยั และกรอบแนวคิดของการศึกษา (n = 68)
หัวข้อวิจยั และกรอบแนวคิดของการศึกษา
หัวข้อวิจยั
1. การส่งเสริมสุขภาพและลดความเสีย่ ง
2. ความเจ็บป่วยเรือ้ รัง
3. ความเจ็บปวยวิกฤต
4. ความเจ็บป่วยเฉียบพลัน
กรอบแนวคิดของการศึกษา ก
1. พฤติกรรมสุขภาพ
2. การจัดการความเครียด ความวิตกกังวล และการปรับตัว
3. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
4. กลไกทางพยาธิสรีรวิทยา
5. การสร้างพลังใจ/การสร้างพลังอำ�นาจ
6. การเรียนรู้
7. การสนับสนุนทางสังคม
8. การรับรูส้ มรรถนะของตนเอง
9. การเลีย้ งดูบตุ ร
10. อืน่ ๆ
ก

จำ�นวน

ร้อยละ

17
29
15
7

25.0
42.6
22.1
10.3

12
10
8
8
6
5
5
5
3
7

17.6
14.7
11.8
11.8
8.8
7.3
7.3
7.3
4.4
10.3

มี 1 เรือ่ งใช้ 2 กรอบแนวคิด

2. ระเบียบวิธวี จิ ยั วิทยานิพนธ์มรี ะเบียบวิธวี จิ ยั ครอบคลุม
ตัง้ แต่รปู แบบงานวิจยั กลุม่ ตัวอย่าง การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ขนาด
ของกลุม่ ตัวอย่าง วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล เครือ่ งมือวิจยั และ
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผลการวิเคราะห์พบว่า
ประมาณครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 51.5) ของวิทยานิพนธ์ใช้รปู แบบการ
วิจยั กึง่ ทดลอง กลุม่ ตัวอย่างทีพ่ บมากทีส่ ดุ เป็นมารดา (ร้อยละ
38.2) รองลงมาคือ เด็กหรือผูป้ ว่ ยเด็ก (ร้อยละ 26.5) วิทยานิพนธ์
เกือบทัง้ หมด (ร้อยละ 95.6) ใช้วธิ เี ลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็น โดยงานวิจยั ทีม่ รี ปู แบบการทดลองมีขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่างระหว่าง 12-66 คน ส่วนงานวิจยั ทีไ่ ม่ใช่รปู แบบ

การทดลองมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างระหว่าง 48-546 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่วนมากกระทำ�ทีโ่ รงพยาบาล (ร้อยละ
83.8) ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลเพียงวิธเี ดียว (ร้อยละ 77.9) เช่น ใช้วธิ ใี ห้
ตอบแบบสอบถามอย่างเดียว ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์อย่างเดียว หรือ
ใช้วธิ สี งั เกตอย่างเดียว เป็นต้น โดยมากกว่าครึง่ (ร้อยละ 60.3)
ของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามให้
กลุม่ ตัวอย่างเขียนตอบ และเครือ่ งมือวิจยั ส่วนมาก (ร้อยละ 72.1)
สร้างโดยนักวิจยั ส่วนสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์เพือ่ ตอบคำ�ถามวิจยั หรือ
สมมุตฐิ านวิจยั พบว่า มีการใช้สถิตอิ า้ งอิงประเภทพาราเมตริกส์
มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 80.9 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละของวิทยานิพนธ์สาขาการพยาบาลเด็ก จำ�แนกตามระเบียบวิธวี จิ ยั (n = 68)
ระเบียบวิธวี จิ ยั

รูปแบบการวิจยั
กึง่ ทดลอง (quasi-experimental)
ทดลอง (experimental)
ศึกษาพรรณนา (typical descriptive)
ศึกษาความสัมพันธ์ (correlational)
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย (correlational predictive)

จำ�นวน

ร้อยละ

35
3
3
14
13

51.5
4.4
4.4
20.6
19.1
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ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละของวิทยานิพนธ์สาขาการพยาบาลเด็ก จำ�แนกตามระเบียบวิธวี จิ ยั (n = 68) (ต่อ)
ระเบียบวิธวี จิ ยั

กลุม่ ตัวอย่าง
มารดา
เด็ก/ผูป้ ว่ ยเด็ก
ผูด้ แู ลเด็ก
บิดามารดาและผูด้ แู ลเด็ก
พยาบาล
พีน่ อ้ งของผูป้ ว่ ยเด็ก
มากกว่าหนึง่ กลุม่
การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น
แบบใช้ความน่าจะเป็น
สถานทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูล
โรงพยาบาล
บ้าน
ศูนย์บริการสาธารณสุข
โรงเรียน
มากกว่าหนึง่ แห่ง
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วธิ เี ดียว
ใช้มากกว่า 1 วิธี
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก,ข
แบบสอบถาม
แบบบันทึกข้อมูล
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินมาตรตัวเลข
แบบสังเกต
ใช้มากกว่า 1 ประเภท
ทีม่ าของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรทีศ่ กึ ษา ก,ข
สร้างโดยนักวิจยั
ขอยืม และ/หรือ ดัดแปลง
แปลจากเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในต่างประเทศ
ประเภทของสถิตวิ เิ คราะห์เพือ่ ตอบคำ�ถามวิจยั หรือสมมุตฐิ านวิจยั ค
สถิตพิ รรณนา
สถิตพิ าราเมตริกส์
สถิตนิ อนพาราเมตริกส์
สถิตพิ าราเมตริกส์ และนอนพาราเมตริกส์

จำ�นวน

ร้อยละ

26
18
10
4
2
1
7

38.2
26.5
14.7
5.8
3.0
1.5
10.3

65
3

95.6
4.4

57
4
2
1
4

83.8
5.9
2.9
1.5
5.9

53
15

77.9
22.1

41
6
3
2
1
15

60.3
8.8
4.4
2.9
1.5
22.1

49
33
2

72.1
48.5
3.0

3
55
4
6

4.4
80.9
5.9
8.8

วิทยานิพนธ์แต่ละเรือ่ งอาจใช้มากกว่าหนึง่ ประเภท ข ไม่นบั รวมเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูลลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ค
ไม่นบั รวมการวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ก
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3. ลักษณะกิจกรรมการทดลองและผลลัพธ์ วิทยานิพนธ์
ที่ใช้รูปแบบเชิงทดลอง (ทั้งแบบกึ่งทดลองและแบบทดลอง)
จำ�นวน 38 เรือ่ ง พบว่า ร้อยละ 81.6 มีลกั ษณะกิจกรรมการทดลอง
เป็นแบบการให้ความรู้และการสนับสนุนด้านจิตใจ (psychoeducational interventions) ซึง่ ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความ
รูห้ รือข้อมูล การใช้สอ่ื ต่างๆ (ได้แก่ PowerPoint ในรูปแบบของซีดี
แผ่นพับ คูม่ อื หนังสือ ภาพพลิก และวีดทิ ศั น์) การสาธิตและ
ฝึกปฏิบตั ิ การพูดคุยระบายความคับข้องใจและการให้ก�ำ ลังใจ
การเยีย่ มทางโทรศัพท์และการเยีย่ มบ้าน ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ
18.4 เป็นกิจกรรมการทดลองทีม่ งุ่ เน้นการลดความปวด การลด
ระยะการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจ และการรักษาสัญญานชีพให้อยู่
ในภาวะปกติ ซึง่ ได้แก่ การห่อตัวทารก การจัดท่าผูป้ ว่ ย การฟัง

ดนตรี และการเล่นเกมดิจติ อล นอกจากนีพ้ บว่า วิทยานิพนธ์
ร้อยละ 57.9 ศึกษาผลลัพธ์หลัก (primary outcome) ของกิจกรรม
การทดลองเพียงตัวเดียว และมีวทิ ยานิพนธ์รอ้ ยละ 18.4 ทีศ่ กึ ษา
ผลลัพธ์รอง (secondary outcome) ด้วยโดยศึกษาตัวแปรเดียวกัน
ทัง้ หมดซึง่ ได้แก่ ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างต่อโปรแกรม
การพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ ประเภทของผลลั พ ธ์ ห ลั ก ที่ ไ ด้ รั บ
การศึกษามากที่สุดเป็นประเภทผลลัพธ์ด้านความรู้และจิตใจ
(psychological-cognitive outcomes) เช่น ความรู้ ความวิตกกังวล
การปรับตัว เป็นต้น รองลงมา คือ พฤติกรรมการดูแลเด็กหรือการ
ปฏิบตั ติ น และอาการและอาการแสดงทางคลินกิ ตามลำ�ดับ ราย
ละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จำ�นวนและร้อยละของวิทยานิพนธ์สาขาการพยาบาลเด็ก จำ�แนกตามลักษณะกิจกรรมการทดลองและผลลัพธ์ของ
		
การทดลอง (n = 38)
คุณลักษณะ
ลักษณะกิจกรรมการทดลอง
การให้ความรูแ้ ละการสนับสนุนด้านจิตใจ
อืน่ ๆ
กิจกรรมทีใ่ ช้ในการให้ความรูแ้ ละการสนับสนุนด้านจิตใจ ก
การใช้สอ่ื
การบรรยายให้ขอ้ มูล
การสาธิตและฝึกปฏิบตั ิ
การพูดคุย
การโทรศัพท์เยีย่ ม
การเยีย่ มบ้าน
ผลลัพธ์หลัก
1 ตัว
มากกว่า 1 ตัว
ผลลัพธ์รอง
1 ตัว
ประเภทของผลลัพธ์หลัก ก
ความรูแ้ ละจิตใจ (psychological-cognitive)
พฤติกรรม (behavioral)
อาการและอาการแสดงทางคลินกิ (clinical signs & symptoms)
ก

จำ�นวน

   ร้อยละ

31
7

81.6
18.4

26
23
19
10
9
5

68.42
60.52
50.00
26.32
23.68
13.16

22
16

57.9
42.1

7

18.4

19
17
8

50.0
44.7
21.1

วิทยานิพนธ์แต่ละเรือ่ งอาจมีคณ
ุ ลักษณะมากกว่าหนึง่ ประเภท
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การอภิปรายผล

หัวข้อวิจยั ของวิทยานิพนธ์ พบว่า โดยส่วนมากหรือสามใน
สีเ่ ป็นการศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเจ็บป่วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ จำ�นวนงานวิทยานิพนธ์เกือบครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 42.6) เป็นเรือ่ ง
เกีย่ วกับความเจ็บป่วยเรือ้ รัง ซึง่ ได้แก่ ความเจ็บป่วยอันเนือ่ งมา
จากโรคหัวใจ โรคเลือด โรคเบาหวาน ความผิดปกติดา้ นพัฒนาการ
และโรคติดเชือ้ เอชไอวี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเจ็บป่วยเรือ้ รัง
นับได้วา่ เป็นการศึกษาทีส่ อดคลัองกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ทีม่ งุ่ เน้นมาตรการสร้างสุขภาพโดย
มีเป้าหมายเพือ่ ลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ตดิ ต่อ
เรือ้ รัง (เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน)
ซึ่ง มาตรการดั ง กล่ า วย่ อ มครอบคลุ ม ประชากรที่เ ป็ น เด็ ก
และเยาวชนด้วย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นกลุ่มโรคอุบัติใหม่ (เช่น
ไข้หวัดนก และซาร์) และโรคอุบตั ซิ �ำ้ (เช่น ไข้เลือดออก) ซึง่ มักพบ
ในผูป้ ว่ ยเด็กเช่นกัน จากผลการวิเคราะห์เบือ้ งต้น จะเห็นได้วา่
หลักสูตรฯ ได้ผลิตงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อทีต่ อบสนองต่อปัญหา
และสถานการณ์ของเด็กไทยในปัจจุบนั เป็นบางส่วนเท่านัน้ ความ
หลากหลายของหัวข้อวิจยั ยังไม่ครอบคลุมโรคหรือปัญหาสุขภาพ
ของเด็กไทยมากนัก ยกตัวอย่างเช่น ไม่พบการศึกษาเกีย่ วกับโรค
อ้วนของเด็กในงานวิทยานิพนธ์เลย ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นปัญหาสุขภาพที่
สำ�คัญของเด็กไทยในปัจจุบนั ส่วนหัวข้อวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและลดความเสีย่ งนัน้ เป็นการวิจยั ในเรือ่ งของการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการเลี้ยงดูทารกและเด็ก
เท่านัน้ ซึง่ มีความหลากหลายน้อยมาก ทัง้ นีว้ ทิ ยานิพนธ์เป็นสิง่ ที่
สะท้อนถึงความเชีย่ วชาญเฉพาะทางของอาจารย์ในหลักสูตร7
จึงทำ�ให้พบว่าหัวข้อวิจัยสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในด้าน
ความเชีย่ วชาญของอาจารย์ในหลักสูตรฯ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ที่
มีความเชีย่ วชาญทางคลินกิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเจ็บป่วยด้วย
โรคเรือ้ รัง มากกว่ากลุม่ ทีท่ �ำ วิจยั ในหัวข้อการส่งเสริมสุขภาพและ
การลดความเสีย่ ง แต่เนือ่ งจากการทีห่ วั ข้อวิจยั ยังไม่ครอบคลุม
หัวข้อที่ตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์ของเด็กไทย
ทางหลักสูตรฯ อาจจำ�เป็นต้องวางแผนการพัฒนาอาจารย์เพือ่
สร้างความแข็งแกร่งในสาขาความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลายและ
สะท้อนผ่านงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในความดูแล
ทฤษฎี มโนมติ หรือโมเดลทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ
(เช่น Health Belief Model, Pender’s Health Promoting Model,
Orem’s Self-Care Theory เป็นต้น) ได้รบั การนำ�มาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดของการศึกษามากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับองค์ความรูใ้ น
ปัจจุบนั ว่า พฤติกรรมสุขภาพเป็นสาเหตุหนึง่ ทีส่ �ำ คัญของการเกิด
โรคและการเจ็บป่วยของบุคคล อีกทัง้ สามารถใช้ท�ำ นายแนวโน้ม
ของความเสีย่ งต่อการเกิดโรคและการเจ็บป่วยของบุคคลล่วงหน้า
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ได้8 ข้อดีทพ่ี บจากการวิเคราะห์ คือ มีการใช้ทฤษฎี มโนมติ หรือ
โมเดลทีห่ ลากหลาย ไม่ได้ให้ความเจาะจงกับทฤษฎีใดทฤษฎีหนึง่
สะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรฯ ให้ความสำ�คัญกับการเลือกใช้ทฤษฎี
มโนมติ หรือโมเดลทีเ่ หมาะสมกับปัญหาการวิจยั และช่วยชีแ้ นะ
รูปแบบการวิจยั
สำ�หรับรูปแบบการวิจัย พบว่าเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ
ทัง้ หมด โดยมีรปู แบบการวิจยั ทัง้ เชิงทดลองและไม่ใช่เชิงทดลอง
วิทยานิพนธ์ทใ่ี ช้รปู แบบเชิงการทดลอง (38 เรือ่ ง) พบว่า เกือบ
ทัง้ หมด (35 เรือ่ ง หรือร้อยละ 92.11) เป็นวิจยั แบบกึง่ ทดลอง ใน
ขณะทีม่ เี พียง 3 เรือ่ งทีเ่ ป็นแบบทดลองซึง่ นับว่ามีจ�ำ นวนน้อยมาก
การทีง่ านวิจยั ทางการพยาบาลส่วนใหญ่นยิ มใช้รปู แบบกึง่ ทดลอง
มากกว่ารูปแบบทดลองนัน้ เนือ่ งจากรูปแบบกึง่ ทดลองมีความ
ยืดหยุ่นในเรื่องของการเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มที่ศึกษา
มากกว่า และมีความเข้มงวดน้อยกว่าในเรือ่ งของความลำ�เอียงที่
อาจเกิดขึน้ ตลอดกระบวนการทดลอง ประเด็นนีเ้ ป็นเรือ่ งน่าสนใจ
เนือ่ งจากในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมาได้มนี กั วิชาการพยาบาลโดย
เฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ทีส่ นใจเรือ่ งการปฏิบตั พิ ยาบาลตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (evidence-based nursing practice) ได้เรียกร้องให้
นักวิจยั ลดงานวิจยั เชิงพรรณนาลง และหันมาให้ความสนใจมาก
ขึ้นกับงานวิจัยทางคลินิกที่ศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมหรือ
โปรแกรมการพยาบาล โดยใช้วธิ กี ารทดลองทีม่ กี ารสุม่ ตัวอย่างเข้า
สู่กลุ่มที่ศึกษา หรือที่เรียกว่า Randomized Controlled Trial
(RCT)9-12 เนือ่ งจากงานวิจยั RCT ถือว่าเป็นรูปแบบมาตรฐาน
(gold standard design) สำ�หรับการศึกษาหาสาเหตุและผลลัพธ์
ทีเ่ กิดขึน้ (cause-effect measurement)11,13 นอกจากนีป้ รัชญาของ
หลักสูตรฯ ส่วนหนึ่งได้ม่งุ เน้นในเรื่องความสามารถของมหา
บัณฑิตในการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์
ทางการพยาบาลและศาสตร์อน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้แก้ปญ
ั หาทีซ่ บั
ซ้อนในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็ก และสามารถสร้างงานวิจยั
ทางการพยาบาลเด็ก14 ทางหลักสูตรฯ จึงได้ก�ำ หนดให้มวี ชิ าการ
พยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ และส่งเสริมให้บรู ณาการเรือ่ ง
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการศึกษาทางคลินกิ ทุกวิชา ดังนัน้
การผลิตงานวิทยานิพนธ์ซง่ึ ถือว่าเป็นงานวิจยั ทีท่ รงคุณค่าด้วย
มาตรฐานของกระบวนการทีส่ ร้างนักวิจยั ระดับมหาบัณฑิต จึงน่า
ทีจ่ ะต้องมีรปู แบบการวิจยั (รวมทัง้ หัวข้อวิจยั ) ทีส่ อดรับกับปรัชญา
ของหลักสูตรฯ ด้วย รวมทัง้ รองรับแนวโน้มในปัจจุบนั ทีว่ งการ
แพทย์และการพยาบาลได้ให้ความสำ�คัญของการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการรักษาและการปฏิบตั พิ ยาบาล ด้วยเหตุน้ี การเพิม่
ผลผลิตงานวิจยั RCT ในงานวิทยานิพนธ์จงึ เป็นประเด็นหนึง่ ทีท่ าง
หลักสูตรฯ อาจต้องพิจารณาส่งเสริมให้เกิดมากขึน้ กว่าปัจจุบนั ที่
เป็นอยู่ ส่วนวิทยานิพนธ์ทไ่ี ม่ใช้รปู แบบเชิงทดลอง (30 เรือ่ ง)
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พบว่า เกือบทัง้ หมด (27 เรือ่ ง หรือร้อยละ 90) เป็นงานวิจยั
ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และศึกษาปัจจัยทำ�นาย
รูปแบบงานวิจยั ประเภทนีม้ คี วามสำ�คัญในการทดสอบทฤษฏี
ที่อ ธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปรากฎการณ์ ห นึ่ง กั บ อี ก
ปรากฎการณ์หนึง่ 15 นอกจากนีผ้ ลการศึกษาของงานวิจยั ประเภท
นี้ยังช่วยให้เกิดการต่อยอดได้อีกโดยนำ�ไปสู่การตั้งสมมุติฐาน
ในการศึกษาเชิงทดลองต่อไป16
กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั พบว่า วิทยานิพนธ์มากกว่าครึง่
หนึง่ มุง่ ศึกษากับมารดา ผูด้ แู ลเด็ก หรือทัง้ บิดามารดาและผูด้ แู ล
คิดเป็นร้อยละ 58.7 ในขณะทีม่ เี ด็กหรือผูป้ ว่ ยเด็กเองเป็นกลุม่
ตัวอย่างเพียงร้อยละ 26.5 ซึง่ ข้อมูลทีพ่ บสอดคล้องกับสถานการณ์
ในต่างประเทศเช่นกัน โดยรายงานของ Institute of Medicine17
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุไว้วา่ ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา ผูบ้ ริหาร
ระดับนโยบายได้พยายามผลักดันให้เกิดงานวิจยั ทีม่ เี ด็กตัง้ แต่วยั
ทารกจนถึงวัยรุน่ เป็นกลุม่ ประชากรเป้าหมาย เนือ่ งจากพบว่านัก
วิจัยส่วนมากมักจะเลี่ยงทำ�วิจัยกับเด็กหรือผู้ป่วยเด็กโดยตรง
เพราะมีข้อจำ�กัดบางประการ เช่น ความเข้าใจของเด็กต่อคำ�
แนะนำ�หรือข้อปฏิบตั ใิ นกิจกรรมการทดลอง ความสามารถของ
เด็กในการบอกเล่าทางวาจาหรือเขียนสิง่ ทีน่ กั วิจยั ต้องการวัด การ
กำ�หนดผลลัพธ์ทางคลินกิ ทีต่ อ้ งสอดคล้องกับวัย พัฒนาการ ระยะ
ของโรค และอาการทางคลินกิ ทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะในผูป้ ว่ ยเด็ก เป็นต้น
ตลอดจนความยุง่ ยากในขัน้ ตอนขอการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน ถึงแม้การวิเคราะห์วทิ ยานิพนธ์ในครัง้ นี้
ไม่สามารถให้ขอ้ มูลเชิงเหตุผลได้วา่ เหตุใดจึงมีวทิ ยานิพนธ์ของ
หลักสูตรฯ จำ�นวนน้อยทีใ่ ห้เด็กหรือผูป้ ว่ ยเด็กเข้ามามีสว่ นร่วม
โดยตรงหรือเป็นกลุม่ ตัวอย่างของการศึกษา แต่จากประสบการณ์
ของผูว้ จิ ยั ด้านการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิต
ศึกษา พบว่า ข้อจำ�กัดและความยุง่ ยากทีอ่ า้ งถึงในรายงานของ
Institute of Medicine ดังกล่าว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในการทำ�
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเช่นกัน อันทีจ่ ริงการทีส่ ว่ นใหญ่งานวิจยั
ทางการพยาบาลเด็กมีประชากรเป้าหมายเป็นบิดามารดาหรือผู้
ดูแลนัน้ เป็นเรือ่ งสำ�คัญและจำ�เป็น เนือ่ งจากเด็กหรือผูป้ ว่ ยเด็กยัง
เป็นกลุม่ ประชากรทีต่ อ้ งพึง่ พาการดูแลจากผูใ้ หญ่ แต่อย่างไรก็ตาม
องค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากงานวิจยั ทีศ่ กึ ษากับเด็กโดยตรงมีความจำ�เป็น
ยิ่งยวดต่อความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการแพทย์และการ
พยาบาลเด็ก เนือ่ งจากพยาธิสรีรภาพของโรค การตอบสนองต่อ
ผลการรักษาและการพยาบาล ตลอดจนภาวะด้านจิตสังคมทีเ่ กิด
ขึ้นย่อมแตกต่างระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก หรือแม้แต่ในกลุ่มเด็ก
แต่ละวัย ด้วยเหตุนง้ี านวิจยั ทีศ่ กึ ษากับเด็กโดยตรงจึงควรได้รบั
การสนับสนุนให้มมี ากขึน้ 17 ซึง่ ก็เป็นอีกประเด็นหนึง่ ทีห่ ลักสูตรฯ
อาจต้องพิจารณา

สำ�หรับเครื่องมือวิจัยในงานวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรฯ
พบว่า เกือบสามในสี่ (ร้อยละ 72.1) ของจำ�นวนเครือ่ งมือทัง้ หมด
สร้างโดยนักศึกษาและทีมอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ อาจมอง
ได้ว่าการให้นักศึกษาพัฒนาเครื่องมือวิจัยเองเป็นการทำ�ให้
นักศึกษาได้มโี อกาสฝึกทักษะการพัฒนาเครือ่ งมือวิจยั และยัง
ทำ�ให้ได้เครื่องมือวิจัยที่น่าจะมีความเหมาะสมกับตัวแปรและ
บริบทของการศึกษา เนือ่ งจากการนำ�เครือ่ งมือจากต่างประเทศ
มาแปลเองหรือแปลโดยผูอ้ น่ื แล้วก็ตาม อาจจะยังมีปญ
ั หาในเรือ่ ง
ของการเทียบเคียงด้านวัฒนธรรม (cultural equivalence) ด้าน
ภาษา (linguistic equivalence) และด้านมโนมติ (conceptual
equivalence) ถึงแม้จะใช้วธิ กี ารแปลย้อนกลับหรือดัดแปลงข้อ
คำ�ถามแล้วก็ตาม18 อย่างไรก็ตาม การสร้างเครือ่ งมือวิจยั ต้อง
คำ�นึงถึงคุณภาพของเครือ่ งมือวิจยั ให้รอบด้านด้วย ซึง่ นักวิจยั ย่อม
ต้องใช้ความรูใ้ นด้านการสร้างเครือ่ งมือ รวมทัง้ ต้องใช้เวลาและงบ
ประมาณมากในการทดสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวิจยั ดังนัน้ การ
ส่งเสริมให้นกั ศึกษาระดับมหาบัณฑิตพัฒนาเครือ่ งมือวิจยั ด้วย
ตนเองจึงอาจต้องพิจารณาปัจจัยอืน่ ๆ ร่วมด้วย เช่น นักศึกษามี
ความรู้ด้านการพัฒนาเครื่องมือวิจัยอย่างเพียงพอหรือไม่?
การพัฒนาเครือ่ งมือวิจยั เองจะทำ�ให้ระยะเวลาทีศ่ กึ ษาในหลักสูตร
นานเกินไปหรือไม่? มีความจำ�เป็นมากเพียงใดทีต่ อ้ งสร้างเครือ่ ง
มือใหม่? เป็นต้น สำ�หรับประเด็นเรือ่ งประเภทเครือ่ งมือวิจยั และ
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ร้อยละ 77.9 ของวิทยานิพนธ์ใช้
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงวิธเี ดียว โดยประเภทเครือ่ งมือวิจยั
ทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ คือ แบบสอบถาม จึงเป็นปัจจัยข้อหนึง่ ทีท่ �ำ ให้นกั วิจยั
ต้องกำ�หนดคุณสมบัตขิ องกลุม่ ตัวอย่างว่าต้องสามารถอ่านออก
เขียนได้ ซึง่ ทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัดในการอ้างอิงไปยังกลุม่ ประชากรด้วย
นอกจากนีว้ ทิ ยานิพนธ์แต่ละเรือ่ งมีตวั แปรทีศ่ กึ ษามากกว่าหนึง่ ตัว
ซึง่ การวัดตัวแปรทีศ่ กึ ษาแต่ละตัวโดยใช้วธิ กี ารเดียวและใช้เครือ่ ง
มือเพียงประเภทเดียวย่อมเกิดความลำ�เอียง (mono-operation
and mono-method biases) และอาจมีผลคุกคามต่อความตรง
เชิงโครงสร้าง (threats to construct validity) ได้19 อย่างไรก็ตาม
งานวิจยั ทีเ่ กิดจากวิทยานิพนธ์ มักมีขอ้ จำ�กัดในเรือ่ งของเวลาและ
งบประมาณ จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้ประเด็นเรื่องความ
ลำ�เอียงดังกล่าวได้รบั การแก้ไขได้ยาก
สำ�หรับวิทยานิพนธ์ทใ่ี ช้รปู แบบการวิจยั เชิงทดลอง พบว่า มี
ข้อสังเกตทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับกิจกรรมการทดลอง โดยวิทยานิพนธ์
เชิงทดลองทัง้ 38 เรือ่ ง พบว่า มีจ�ำ นวน 31 เรือ่ งหรือคิดเป็น
ร้อยละ 81.6 ทีศ่ กึ ษาผลของโปรแกรมการพยาบาลทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นการให้ความรูแ้ ละการสนับสนุนด้านจิตใจ ซึง่ มุง่ เน้นกิจกรรม
การให้ความรูห้ รือข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับโรค อาการ การรักษาพยาบาล
การปฏิบัติหรือการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ
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(โดยมีรปู แบบในลักษณะของการสอน การให้ค�ำ แนะนำ� และ
การฝึกปฏิบตั )ิ ร่วมกับมีกจิ กรรมให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจ
(โดยมีรปู แบบในลักษณะของการรับฟัง การระบายหรือพูดถึง
ความรูส้ กึ การให้ก�ำ ลังใจ การให้ค�ำ ปรึกษา การใช้เทคนิคการผ่อน
คลาย เป็นต้น)20 เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าโปรแกรมการพยาบาลทีใ่ ช้ใน
งานวิทยานิพนธ์ยงั ไม่ได้แสดงถึงนวัตกรรมในเรือ่ งของการสอน
ผูป้ ว่ ยและครอบครัว เนือ่ งจากสือ่ ต่างๆ ทีน่ �ำ มาใช้ในการสอน
แต่ละเรือ่ งมีความคล้ายคลึงกัน ซึง่ ได้แก่ คูม่ อื แผ่นพับ ภาพพลิก
วีดทิ ศั น์ และการนำ�เสนอด้วย PowerPoint ในรูปแบบของซีดี รวม
ทัง้ วิธกี ารทีน่ �ำ มาใช้ในการสนับสนุนด้านจิตใจ ก็ใช้วธิ คี ล้ายคลึงกัน
ได้แก่ การให้ระบายความรูส้ กึ หรือความคับข้องใจและการพูดให้
กำ�ลังใจ หนึง่ ในหัวข้อการวิจยั ทีห่ ลักสูตรฯ มุง่ เน้นคือ การพัฒนา
คุณภาพของการพยาบาลทางคลินกิ 14 ซึง่ แนวคิดของการพัฒนา
คุณภาพจำ�เป็นต้องมีการสร้างนวัตกรรมการบริการพยาบาล
(nursing service innovation) หรือ สิง่ ใหม่ทส่ี ร้างสรรค์การบริการ
พยาบาล ได้แก่ สิง่ ประดิษฐ์ เครือ่ งมือในการให้บริการพยาบาล
วิธกี ารให้บริการแบบใหม่ ระบบงานบริการพยาบาลใหม่ (เช่น
แบบประเมินทางการพยาบาล เครื่องมือในการวัดหรือเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูร้ บั บริการ แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล เทคนิค
หรือหัตถการในการให้บริการ กิจกรรมการบริการทัง้ ในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาล เป็นต้น) และการบริหารจัดการระบบการให้
บริการ21 ดังนัน้ ทางหลักสูตรฯ อาจต้องพิจารณาหาวิธกี ารทีจ่ ะ
ช่วยให้นกั ศึกษาได้สร้างงานวิจยั ทีส่ ามารถพัฒนาคุณภาพของการ
พยาบาลทางคลินกิ ได้โดยสร้างสรรค์วธิ กี ารใหม่ และครอบคลุม
มิตอิ น่ื ๆ ทางคลินกิ ด้วย ไม่จ�ำ กัดแต่เฉพาะการให้ความรูแ้ ละ
การสนับสนุนด้านจิตใจเท่านัน้
การวิเคราะห์วทิ ยานิพนธ์ครัง้ นีเ้ ป็นการวิเคราะห์ในเบือ้ งต้น
เท่านั้น ผู้วิจัยไม่ได้ทำ�การวิเคราะห์คุณภาพของเนื้อหาใน
วิทยานิพนธ์ เช่น การทบทวนวรรณกรรมมีความลึกและความ
ครอบคลุมเพียงพอหรือไม่ กรอบแนวคิดของการศึกษาเหมาะสม
หรือไม่ กิจกรรมการทดลองมีความสอดคล้องกับทฤษฏีทเ่ี ป็น
กรอบแนวคิดหรือไม่ การอภิปรายผลสอดคล้องกับทฤษฎีทน่ี �ำ มา
เป็นกรอบแนวคิดหรือไม่ เป็นต้น แต่ใช้วธิ สี กัดข้อมูลตามแบบ
บันทึก และนำ�เสนอข้อมูลเบือ้ งต้นทีเ่ ป็นลักษณะของวิทยานิพนธ์
ตามข้อมูลทีส่ กัดได้ในลักษณะเชิงพรรณนาเท่านัน้ นอกจากนีผ้ ล
การวิจยั ไม่สามารถให้ขอ้ มูลเพือ่ อ้างอิงถึงทิศทางการวิจยั ในสาขา
การพยาบาลเด็กได้
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ถึงแม้ผลการวิเคราะห์จะให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นถึงลักษณะของ
วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรฯ แต่ขอ้ สังเกตทีพ่ บเป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจ
ทีท่ างหลักสูตรฯ ควรต้องนำ�มาพิจารณาหาวิธกี ารปรับปรุง แก้ไข
หรือช่วยเหลือ เพือ่ ให้เกิดลักษณะในเรือ่ งต่อไปนี้
1. มีการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรฯ ให้มคี วามเชีย่ วชาญที่
หลากหลาย รวมทัง้ มีนโยบายและทิศทางการวิจยั ของอาจารย์ใน
หลักสูตรฯ ทีช่ ดั เจน และสอดคล้องกับความเชีย่ วชาญของอาจารย์
และความต้องการของสังคม และมีหัวข้อวิจัยสำ�หรับงาน
วิทยานิพนธ์ภายใต้ร่มโครงการวิจัยของอาจารย์ ซึ่งจะทำ�ให้
นักศึกษาได้รบั คำ�ปรึกษาตรงตามความชีย่ วชาญของอาจารย์ และ
เป็นการเพิม่ ผลผลิตงานวิจยั ทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกัน
2. ส่งเสริมให้มงี านวิจยั รูปแบบการทดลองให้มากขึน้ รวมทัง้
มีงานวิจยั ทีเ่ ด็กหรือผูป้ ว่ ยเด็กเป็นประชากรเป้าหมายของการวิจยั
มากขึน้ ด้วย
3. มีการใช้วธิ กี ารวัดตัวแปรทีศ่ กึ ษามากกว่าหนึง่ วิธี (ถ้าเป็น
ไปได้) เพื่อลดความลำ�เอียงที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของ
ตัวแปรทีว่ ดั ด้วย
4. มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการพยาบาลและทำ�การ
ศึกษาวิจยั ประเมินผลของการใช้นวัตกรรมเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ นวัตกรรมรูปแบบการให้ความรูแ้ ละสือ่ สำ�หรับโปรแกรม
การพยาบาลทีม่ ลี กั ษณะเป็นการให้ความรูแ้ ละการสนับสนุนด้าน
จิตใจ
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