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Abstract
 Purpose: The aim of this study was to examine the predictive power of organizational policy; 
support from administrators and nurses’ competency in evidence-based nursing practice. 
 Design: Correlational predictive design.
 Methods: The sample consisted of 196 registered pediatric nurses, who have worked in  
pediatric wards at a university hospital for at least 2 years, and not being in a position of head nurse 
or higher. Data were collected through a set of questionnaires including personal information, 
nurses’ opinions towards the factors related to evidence-based practice, and evidence-based nursing 
practice. Data analysis was performed using descriptive statistics, Pearson’s product moment  
correlation, and multiple regressions. 
 Main findings: The result showed that organizational policy, support from administrators, and 
nurses’ competency could account for 31% of the variance explained in the evidence-based nursing 
practice (R2 = .31, F (3, 192) = 28.73, p < .001). However, nurses’ competency was the only  
significant predictor of the evidence-based nursing practice (β = .54, p < .001). 
 Conclusion and recommendations: The study findings suggest the need for training in  
evidence-based practice among pediatric nurses, so that they will be equipped with sufficient  
competence.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอำานาจการทำานายของปัจจัยด้านนโยบายองค์กร	ด้านการสนับสนุน

ของผู้บริหาร	และด้านสมรรถนะของพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์	

 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานาย

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลเด็กเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่า	2	ปี	และไม่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าหอผู้ป่วยข้ึนไป	จำานวนท้ังส้ิน	196	คน	ณ	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

แห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร	 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	 แบบสอบถามความคิดเห็นของ

พยาบาลต่อปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์	 และแบบสอบถามการปฏิบัติ 

การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	และ

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	

 ผลการวิจัย:	ผลการศึกษาพบว่า	นโยบายองค์กร	การสนับสนุนของผู้บริหาร	และสมรรถนะของพยาบาลสามารถ

ร่วมกันทำานายการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลเด็กได้ร้อยละ	31	(R2	=	.31,	F	=	28.73,	

p	<	 .001)	 โดยมีเพียงปัจจัยด้านสมรรถนะของพยาบาลเท่าน้ันท่ีสามารถทำานายการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐาน

เชิงประจักษ์ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(β	=	.54,	p	<	.001)	
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความจำาเป็นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พยาบาลได้รับ 

การอบรมเพ่ิมเติม	เพ่ือให้มีสมรรถนะเพียงพอในการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์

คำาสำาคัญ:	 นโยบายองค์กร	 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์	 สมรรถนะของพยาบาล	 การสนับสนุนของผู้บริหาร	 
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