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บทคัดย่อ
ในปัจจุบัน การดูแลสุขภาพมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในสังคมที่มีมากขึ้น พยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพทุกมิติ จากการวิเคราะห์สถานภาพการวิจัยจากอดีตสู่ปัจจุบัน
พบว่า มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานวิจัยหลายประการ ซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกองค์กร
ทางการพยาบาลทุกระดับทั้งทางการศึกษาและการปฏิบัติ เพื่อกำหนดทิศทางและผลลัพธ์ในการวิจัยทางการ
พยาบาลอย่างชัดเจน
คำสำคัญ: สถานภาพ ทิศทาง วิจัยทางการพยาบาล

Abstract
Health care is constantly changing in response to the increased of consumer needs
in society. Nurse is a significant person in continuously conduct research in order to generate new
knowledge and utilize knowledge to professional development in every dimension. Regarding to
situation analysis of research status from the past to present, it has shown that there are various
issues related to research descriptions. It is then required multi-level collaboration of nursing
organization from both education and service to clearly identify trend and outcome in nursing
research.
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บทนำ
การวิจัยทางการพยาบาลมีความสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาการศึกษา การปฏิบัติ
การพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาสุขภาพของประชาชน ดังนั้น พยาบาลจึงจำเป็นต้องทำวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อขยายองค์ความรู้ทางการพยาบาล และแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของวิชาชีพให้มีความเด่นชัดหรือ
เป็นที่ประจักษ์ทางสังคม เมื่อวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาสุขภาพของประชาชน จะพบว่า สภาพปัญหาสุขภาพมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ซับซ้อนและต้องการการดูแลในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องการวิธีการดำเนินงานในทิศทางที่มีเป้าหมายชัดเจน บนฐานข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เพียงพอจากการวิจัย ในปัจจุบันความรู้ที่เป็นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
เป็นข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล อย่างไรก็ตามการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดการ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ของหน่วยงานนั้น ต้องอาศัยการจัดการ
ความรู้เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน บทความนี้ต้องการนำเสนอในสอง
ส่วนคือ
1) วิเคราะห์สถานภาพของงานวิจัยทางการพยาบาล
2) ประเด็นปัญหาและทิศทางสู่อนาคตในการวิจัยทางการพยาบาล
วิเคราะห์สถานภาพของงานวิจัยทางการพยาบาล
การพัฒนางานวิจัยทางการพยาบาล อาจมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน คือ การพัฒนากระบวนการ
วิจัยเพื่อสร้างนักวิจัย การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วยงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติและการ
พัฒนาเครือข่ายการวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาระดับประเทศ
การพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัย จากการสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลของ
ประเทศไทยในยุคก่อน ปี พศ 2537 พบว่า งานวิจัยทางการพยาบาลยังมีน้อย จึงมีการเผยแพร่และนำผลการ
วิจัยไปใช้ประโยชน์น้อยมาก และร้อยละ 80 เป็นงานวิจัยที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการทางการ
พยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล, 2537) ภายหลังจากที่มีการพัฒนาระบบการศึกษาทางการพยาบาลที่เน้นการ
พัฒนาบัณฑิตศึกษา จะพบว่างานวิจัยทางการพยาบาลมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัย เพื่อให้สามารถทำวิจัยต่อไปได้เมื่อศึกษาจบแล้ว ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล
บุคลากรทางการพยาบาลในปี พศ 2544 พบว่า มีพยาบาลซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก เป็นจำนวน
2,579 คน และจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี พศ 2549 (วิจิตร ศรีสุพรรณ และคณะ, 2541) จากการสำรวจ
งานวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 3 แห่ง คือมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พศ 2541-2548 จำนวน 984 เรื่องที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ
สถาบันพบประเด็นสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1.จากผลงานวิจัยพบว่า มีงานวิทยานิพนธ์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์) มากที่สุด(ร้อยละ 26.2) รองลงมาคือ สาขาการบริหารการพยาบาล (ร้อยละ 25.1) อย่างไรก็ตาม
จำนวนผลงานวิทยานิพนธ์ขึ้นกับนโยบายการรับนักศึกษาของแต่ละสถาบัน และสาขาการพยาบาลที่เป็นจุดเน้น
เช่น คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีงานวิทยานิพนธ์สาขาการบริหารการพยาบาลมากที่สุด
(ร้อยละ 26.9) รองลงมาคือ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (ร้อยละ 23.0) ส่วนคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีงานวิทยานิพนธ์สาขาการบริหารการพยาบาลมากที่สุด (ร้อยละ 39.8) เช่นเดียวกัน
รองลงมาคือ สาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน (ร้อยละ 26.2) สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จะมีงานวิทยานิพนธ์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่มากที่สุด (ร้อยละ 60.1)
2.ลักษณะงานวิจัย เป็นการวิจัยเชิงบรรยายมีจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 45.6 รองลงมาเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (ร้อยละ 37.6) ส่วนการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลองพบน้อยที่สุด (ร้อยละ 16.8) ซึ่งอาจ
เป็นเพราะการวิจัยเชิงบรรยายเป็นการวิจัยที่มีวิธีการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน หากลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างได้ง่าย
กว่า จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาที่เริ่มทำการวิจัยในเบื้องต้นหรือเป็นเรื่องแรก ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าได้รับ
ความสนใจมากขึ ้ น เพราะเป็ น การวิ จ ั ย ที ่ เ น้ น ความเข้ า ใจเป็ น องค์ ร วมในบริ บ ทสั ง คมหรื อ กลุ ่ ม เป้ า หมาย
ที่เฉพาะ ซึ่งเน้นกระบวนการและเนื้อหามากกว่าปริมาณหรือจำนวนกลุ่มตัวอย่าง สำหรับการวิจัยเชิงทดลองหรือ
กึ่งทดลองนั้นมีจำนวนน้อยมาก อาจมาจากสาเหตุจากความซับซ้อนในการวางแผนการวิจัย ข้อจำกัดในเรื่อง
เวลาที่ใช้ทดลอง รวมทั้งการควบคุมตัวแปรภายนอกทำได้ยาก ส่วนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอเป็นไปตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยและระดับของการวัดเป็นแบบไม่ซับซ้อน
3.ประเภทของงานวิจัยทางการพยาบาล เมื่อจำแนกตามองค์ประกอบด้านกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
พบว่าศึกษาเกี่ยวกับพยาบาลและเจ้าหน้าที่มากที่สุด ร้อยละ 31.5 และรองลงมาศึกษาเกี่ยวกับผู้รับบริการ ซึ่งไม่ได้
ระบุเฉพาะเจาะจง (ร้อยละ 10.0) อาจเนื่องมาจากผู้ทำวิจัยศึกษาในสาขาการบริหารการพยาบาล จึงมุ่งหาคำตอบ
เพื่อนำไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์จำแนกตามกลุ่มผู้ป่วย พบว่าเป็นการศึกษาใน
กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด โดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า 50 ราย
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 39.5) และเมื่อจำแนกตามองค์ประกอบด้านตัวแปรที่ศึกษา พบว่า มีการศึกษาที่
กระจัดกระจายมาก โดยศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการหรือการดูแลรักษามากที่สุด (ร้อยละ 10.4) รองลงมาคือ
การปฏิบัติตัว/การปรับตัว (ร้อยละ 9.1) และศึกษาเกี่ยวกับการดูแลตนเอง (ร้อยละ 8.5) ทั้งนี้สอดคล้องกับ
สาขาความชำนาญของสถาบันแต่ละแห่ง
4.ปีที่สำเร็จการศึกษาพบว่า ปริมาณวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาลของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536-2542 จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาที่มีจำนวน
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีภาพรวมเฉลี่ยของระยะเวลาที่ศึกษาในการเรียนภาคปกติ คือ 2 ปีครึ่ง อย่างไรก็ตาม
มีข้อสังเกตว่า จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลามีจำนวนลดลง หลังจากที่มีการเรียนการสอนใน

ภาคพิเศษเพิม่ ขึน้ ปัจจุบนั พบว่า ทุกสถาบันมีกลยุทธ์ในการทำให้นกั ศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ตามเวลาและมีมาตรฐาน
อันเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต
อย่างไรก็ตามจากการสำรวจโครงการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในรอบ 5 ปี (2544-2548) ที่ผ่านมา จำนวน 127 โครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่ มาจากภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์ (ร้อยละ 12.6) รองลงมาคือ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น(ร้อยละ 11) เรื่องที่ทำส่วนใหญ่เป็นการ
พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน (ร้อยละ 18.1)รองลงมา คือ ด้านการพัฒนารูปแบบการดูแลหรือพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุข (ร้อยละ 17.3) และด้านการส่งเสริมสุขภาพ (ร้อยละ 13.4) โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็น
นักศึกษาพยาบาลมากที่สุด (ร้อยละ 18.1) รองลงมาคือ ผู้สูงอายุ (ร้อยละ 11.8) ซึ่งมีความสอดคล้องกับสาขา
ความเป็นเลิศทีค่ ณะพยาบาลศาสตร์ได้กำหนด ส่วนแหล่งทุนหรืองบประมาณสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากงบประมาณ
แผ่นดิน(ร้อยละ 44.9) รองลงมาคือ งบประมาณจากคณะฯ (ร้อยละ 26.7) สำหรับแหล่งทุนจากภายนอกนั้น มีเพียง
ร้อยละ 4
ประเด็นปัญหาและทิศทางสู่อนาคตในการวิจัยทางการพยาบาล
ปัจจุบันเป็นยุคที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพ การจัดการข้อมูลและนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหา
ระดับประเทศ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วยงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติ รวมทั้ง
การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาระดับประเทศ จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการสร้าง
องค์ความรู้ทางการพยาบาล มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล อันเป็นผล
ให้ผู้รับบริการและสังคมโดยรวมได้รับการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ รวมทั้งได้รับการบริการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สังคมยอมรับเห็นคุณค่า และให้ความเชื่อถือวิชาชีพพยาบาลมากขึ้น ทำให้เกิดการยอม
รับวิชาชีพพยาบาลในฐานะที่เป็นวิชาชีพที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้น นอกจากนั้น การทำวิจัยได้ถูกกำหนด
ให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนาตำแหน่งหน้าที่ของพยาบาลในหน่วยงานของสำนักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงความสามารถเชิงวิชาการในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ ดังนั้น
การวิจัยทางการพยาบาลจึงมีความสำคัญและเป็นกลวิธีสำคัญในการปรับปรุงการให้บริการของพยาบาล เพื่อมุ่งสู่
จุดมุ่งหมายสูงสุดคือ การปรับปรุงการปฏิบัติของสมาชิกในวิชาชีพให้สามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ
จากการสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3 แห่ง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่นและสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พศ 2541-2548 ที่ปรากฏในฐานข้อมูลของสถาบัน
และจากรายงานการสำรวจสถานภาพงานวิจยั ทางการพยาบาลในภาคใต้ ระหว่าง พศ 2538-2543 (ขวัญตา บาลทิพย์
ประณีต ส่งวัฒนา อังศุมา อภิชาติ และรังสิยา นารินทร์, 2545) รวมทั้งรวบรวมจากฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ของเครือข่ายการวิจัยทางการพยาบาลของประเทศ และของคณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พบประเด็นปัญหาสำคัญเพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางอนาคตทางการวิจัยพยาบาล สรุปได้ดังนี้

1.การเพิ่มขึ้นของงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมายังกระจัดกระจายและขาดทิศทางหรือเป้าหมาย
ที่ชัดเจน โครงการและผลการวิจัยยังอยู่ในลักษณะกระจัดกระจายมีการศึกษาซ้ำซ้อนในเรื่องเดียวกัน หรือเรื่องที่
คล้ายคลึงกัน โดยขาดการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้อย่างเป็นระบบและขาดการประสานโครงการที่ดี ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นเพราะ ขาดการตั้งโจทย์วิจัยที่มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาในระดับองค์กรหรือหน่วยงาน รวมทั้งงานวิจัยส่วนใหญ่
เป็นงานในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเน้นการพัฒนากระบวนการวิจัยมากกว่าการสร้างองค์ความรู้
2.การสร้างองค์ความรู้ยังเป็นการเน้นตามกรอบทฤษฏีหรือทดสอบทฤษฎีที่อยู่บนพื้นฐาน
ความรู้เดิม (theory-based research) มากกว่าการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่อยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติหรือในบริบท
ที่เป็นจริง (practice-based research) ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนางานวิจัยจากการปฏิบัติ
จึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งในลักษณะของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างฝ่ายการศึกษาและฝ่ายบริการพยาบาล หรือ
สนับสนุนในการทำวิจัยจากการปฏิบัติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางการแพทย์หรือการรักษา
รวมทั้งนโยบายด้านสุขภาพ
3.ลักษณะงานวิจัยยังเป็นงานวิจัยเดี่ยวๆโดดๆ (project) หรือในวงการพยาบาลเล็กๆมากกว่า
งานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ (program) หรืองานที่ทำแบบสหสาขาวิชาชีพร่วมกัน (multidisciplinary research)
ทำให้มิติมุมมองด้านสุขภาพและการแก้ไขปัญหาไม่ครบวงจรและต่อเนื่อง นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการวิจัยที่มี
คุณภาพควรเป็นในลักษณะที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของกลุ่ม (collective creativity) มากกว่าความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ส่วนบุคคล (individual creativity) ดังนั้น การแลกเปลี่ยนความรู้ทางการวิจัยข้ามสาขาหรือข้าม
วิชาชีพ จึงเป็นสิ่งท้าทายในอนาคตเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบคิดใหม่ ทำใหม่และเป็นชุดโครงการที่มี
คุณภาพ
4.งานวิจัยทางการพยาบาลยังไม่สามารถนำไปใช้ในระดับการแก้ไขปัญหาในคลินิก/ชุมชนหรือ
สังคมอย่างแท้จริง ส่วนหนึง่ อาจเป็นเพราะยังขาดการวิเคราะห์ปญ
ั หาในคลินกิ /ชุมชนและให้ผใู้ ช้ผลงานมีสว่ นร่วม
ในการตั้งโจทย์วิจัยและมีการเรียนรู้ตลอดกระบวนการ รวมทั้งเป็นงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์มากกว่า ส่วนการนำ
ไปใช้ประโยชน์จริงยังมีน้อยมาก นอกจากนี้งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการวิจัยในระดับการสร้างความ
เข้าใจ (descriptive research) มากกว่าในระดับการวัดผลจากวิธีการ (intervention research) ดังนั้น การวิจัยใน
อนาคตควรมุ่งเน้นการวิจัยเชิงผลลัพธ์ทางการพยาบาล เพื่อชี้นำสังคมและแก้ไขปัญหามากกว่าการเข้าใจ
ประการเดียว
5.งานวิจัยที่ผ่านมายังเน้นการศึกษาโดยยึดกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก (population-based
research) มากกว่า การยึดปัญหาพื้นที่เป็นหลัก (area based research) ทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดไม่มีความเด่นชัด
ทีต่ อบสนองต่อความต้องการและระดับการแก้ไขปัญหาไม่ชดั เจน ดังนัน้ การวิจยั ทางการพยาบาลในสถาบันจำเป็น
ต้องขยายประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ เช่น มุ่งเน้นปัญหาที่มีความเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลัก หรือเน้นปัญหา
เฉพาะที่เกิดในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยตรงและเห็นผลกระทบ (impact) สูงอย่างแท้จริง

6.การสร้างเครือข่ายนักวิจัยในพื้นที่ยังมีน้อยมาก จากการติดตามบัณฑิตที่สำเร็จแล้ว พบว่า
แม้จะมีการทำวิจัยในหน่วยงานเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง แต่พบว่า
ลั ก ษณะงานวิ จ ั ย ยั ง ขาดการเชื ่ อ มโยงเป็ น ชุ ด เครื อ ข่ า ยกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆหรื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาใน
การศึกษาวิจัยร่วมกัน ทำให้ขาดการเสริมความเข้มแข็งของนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาสุขภาพที่ตอบสนอง
ความต้องการของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาสถาบันหรือหน่วยวิจัยที่เน้นทั้งการพัฒนานักวิจัยและ
โครงการวิจัยให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาชุดโครงการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาและชุดโครงการที่เชื่อมต่อ
แหล่งบริการ จึงมีความจำเป็น
7.การบริหารงานวิจัยทางการพยาบาลให้เกิดความสำเร็จตามเวลา และการตีพิมพ์ผลงานเผย
แพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ยังเป็นประเด็นปัญหาสำคัญทีพ่ บตัง้ แต่ในอดีตถึงปัจจุบนั ดังที่ วิจารณ์ พานิช (2546)
ได้สะท้อนความเห็นว่า การจัดการงานวิจัยยังไม่มีความชัดเจน ยังใช้ระบบและกระบวนการแบบเดิมๆ ทำให้เกิด
ผลเสียต่อวงการวิจัยโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นจึงควรหาแนวทางและวิธีใหม่ๆมาทดลองใช้ ดังเช่น บางสถาบันมีการ
สนับสนุนและกำหนดเป็นนโยบายทีเ่ น้นการวิจยั ชัดเจน ทำให้นกั วิจยั สามารถดำเนินการและบริหารงานวิจยั ได้สำเร็จ

สรุป
ปัจจุบัน จากการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยทางการพยาบาล ทั้งจากการที่สภาการพยาบาลและ
สถาบันทางการศึกษาและบริการพยาบาลบางแห่งได้ดำเนินการ ทำให้กำหนดประเด็นหรือทิศทางและลำดับความ
สำคัญของการวิจยั ในระดับชาติได้ และเป็นทิศทางหนึง่ ของการวิจยั ร่วมกัน เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายทีไ่ ด้ตง้ั ไว้รว่ มกันรวม
ทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ในบุคคล องค์กรและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลและการดูแล
สุขภาพของประชาชน อย่างไรก็ตาม เครือข่ายการวิจยั ดังกล่าวยังเป็นการวิจยั ร่วมกันในสาขาวิชาชีพเดียวกันเป็น
ส่วนใหญ่ ซึง่ ผูเ้ ขียนคาดหวังว่าในอนาคต ควรมีการขยายบทบาทการวิจยั ระหว่างต่างสาขาวิชาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหา
หรือชุดปัญหาร่วมกันได้ และสะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาบทบาทของพยาบาลในการวิจยั และมีผลลัพธ์เป็นที่
ประจักษ์ในองค์กรต่างๆ
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