วิเคราะหสาระวิจัยสาขาที่เสร็จสิน้ และตีพิมพแลว ป 2551 (1 เรื่อง)
ชื่อผูวิจัย

ชื่อเรื่อง

ปที่เสร็จ/แหลง
ตีพิมพ

วัตถุประสงค

ระเบียบวิธีวิจัย

กลุมตัวอยาง

ผลที่ได

1) อ. วิลาวัลย ไทรโรจนรุง
อ. อุบลวนา ขวัญบุญจันทร
รศ. ศศิธร วรรณพงษ
อ. ขวัญจิต คุปตานนท

ความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานที่มีตอ
สมรรถนะของ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ปการศึกษา 2548

Thai
Pharmaceutical
and Health
Science
Journal. Vol. 3
No. 3 SepDec. 2008

เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของ
ผูบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานที่มีตอ
สมรรถนะของบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต คณะ
พยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ปการศึกษา
2548 (รุนที่ 4)

เชิงปริมาณแบบ
บรรยาย ใชสถิติ
X และ SD
ใชเครื่องมือ แบบ
ประเมิน
สมรรถนะ
ของบัณทิต
พยาบาลสรางขึ้น
โดย รศ. ศศิธร

ผูบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานทีป่ ฏิบตั ิงาน
กับบัณฑิตไมนอยกวา
6 เดือนโดยมี
ผูบังคับบัญชา 70 คน
และผูรวมงาน 102
คน

ภาพรวมความพึงพอใจใน
ระดับ มาก คาเฉลี่ย 3.95 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48
ดานทํางานรวมกับผูอ ื่น 4.15
และ 0.51
ดานความรับผิดชอบในบทบาท
หนาที่ 4.07 และ0.48
ดานกระบวนการพยาบาล3.96
และ0.51
ดานบริหารและภาวะผูนํา 3.58
และ 0.66

วรรณพงษ และทีม
ป 2545 มีคาความ
เชื่อมั่น 0.98

หมายเหตุ

วิเคราะหสาระวิจัยสาขาที่เสร็จสิ้นและตีพิมพแลว ป 2553 (2เรื่อง)
ชื่อผูวิจัย
1. อ. วิลาวัลย ไทรโรจน
รุง
อ. วิรีภรณ ชัยเศรษฐ
สัมพันธ
อ.ดร.กัลยา วิริยะ

2. ชฎาภรณ วัฒนวิไล
วันเพ็ญ รักษปวงชน
รจนา ชัยเสนา และสุ
ธินดา ประชากูล

ชื่อเรื่อง
การสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
สําหรับนิสิตเรื่องการ
บรรเทาความเจ็บปวด
ของหญิงตั้งครรภใน
ระยะคลอด

ผลของโปรแกรมการ
เตรียมตัวเพื่อการคลอด
ตอภาวะจิตใจและ
พฤติกรรมการเผชิญ
ความเจ็บปวดและ
ผลลัพธของการคลอด
ในหญิงครรภแรก

ปที่เสร็จ/แหลง
ตีพิมพ
ไทยเภสัชและ
วิทยาการสุขภาพ ป
ที่ 5 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม-กันยายน
2553
Thai
Pharmaceutical
and Health Science
Journal, Vol. 5
No.3, Jul-Sep, 2010
วารสารสมาคม
พยาบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ปที่ 28 ฉบับที่ 4
ตุลาคม-ธันวาคม
2553

วัตถุประสงค

ระเบียบวิธีวิจัย

กลุมตัวอยาง

ผลที่ได

หมายเหตุ

สรางคอมพิวเตอร
ชวยสอนสําหรับ
นิสิตพยาบาลเรื่อง
การบรรเทาความ
เจ็บปวดของหญิง
ตั้งครรภในระยะ
คลอด และเพื่อ
ประเมิน
ประสิทธิภาพของ
สื่อ

กึ่งทดลอง โดยสราง
CAI ความยาว 60
นาทีครอบคลุม
เนื้อหาการบรรเทา
ความเจ็บปวดแตละ
วิธี ใชสถิติ paired

นิสิตพยาบาลชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2551 จํานวน
89 คน

คะแนนความรูเรื่องการ
บรรเทาความเจ็บปวดของ
หญิงตั้งครรภในระยะคลอด
ภายหลังจากเรียนรูดวย CAI
แลวมีคะแนนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001

ผูเรียน
สวนมากชอบ
การเรียนรู
แบบใช CAI

หญิงครรภแรก ที่มา
ฝากครรภและคลอดที่
โรงพยาบาลนพรัต
นราชธานี คํานวณโดย
ใชคา กําลังที่ 0.80
ความนาเชื่อถือที่ 0.05
ไดกลุมตัวอยางกลุมละ
45 ราย

ผูที่ไดรบั การเตรียมตัวเพื่อ
การคลอดตางกันจะมีความรู
มากกวา ความวิตกกังวลนอย
กวา กลุมที่ไมไดรับการ
เตรียมตัวอยางมีนัยสําคัญ ที่
ระดับ .05 แตคะแนนการ
รับรูความสามารถของตน
พฤติกรรมเผชิญความ
เจ็บปวด และคะแนนความ
เจ็บปวดไมแตกตางกัน

เนื่องจากกลุม
ตัวอยางนอย
กวาที่วางแผน
กลุมทดลอง
35 ราย กลุม
ควบคุม 37 คน
จึงตองใชสถิติ
แบบ non

เปรียบการรับรู
ความสามารถของ
ตน ความวิตก
กังวลตอการคลอด
พฤติกรรมการ
เผชิญความ
เจ็บปวด ระดับ
ความเจ็บปวดและ
ผลลัพธของการ
คลอด

t-test

เชิงทดลองแบบสุม
สองกลุม ทดสอบ
กอนและหลังการ
ทดลอง ใชสถิติ
twogroup prepost test
design แตตอน
หลังตองใชสถิติ
MANOVA

paramatric

วิเคราะหสาระวิจัยสาขาที่เสร็จสิ้นและตีพิมพแลว ป 2554 (5 เรื่อง)
ชื่อผูวิจัย
1. ชฎาภรณ วัฒนวิไล

ชื่อเรื่อง
ประสิทธิผลการสอน
ทางคลินิกของอาจารย
พยาบาลและพยาบาลพี่
เลี้ยงตามการรับรูของ
นิสิตพยาบาล
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ

ปที่เสร็จ/แหลง
ตีพิมพ
วารสาร ไทยเภสัช
และวิทยาการ
สุขภาพ ปที่ 6
ฉบับที่ 1
มกราคม-มีนาคม
2554
Thai
Pharmaceutical
and Health
Science
Journal. Vol. 6
No. 1 JanuaryMarch. 2011

วัตถุประสงค
1 เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลการ
สอนทางคลินิก
ของอาจารย
พยาบาลเทียบกับ
พยาบาลพี่เลี้ยงตาม
การรับรูของนิสิต
2 ประสิทธิผลการ
สอนของทัง้
อาจารยพยาบาล
และพยาบาลพี่
เลี้ยงในนิสิตชั้นป
ตางกันและผลการ
เรียนตางกัน

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเชิง
พรรณนา โดย
เปรียบเทียบตัว
แปร ใชสถิติ ttest และ two
way ANOVA

เครื่องมือ
ผูวิจัยพัฒนาจาก
Knox
&Mogan,
1985

กลุมตัวอยาง

ผลที่ได

นิสิตพยาบาลชั้นปที่
3 และ 4 ปการศึกษา
2553 คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
จํานวน 172 คน
แบงเปน 4 กลุม ชั้น
ปละ 2 กลุม จากผล
การเรียนออนและ
การเรียนดี โดยเรียน
ดีใชเกรดเฉลี่ย ตัง้ แต
2.75 ขึ้นไป

- รอยละ 95.3 เปนเพศหญิง อายุ
เฉลี่ย 21.11 ป ผลคะแนนเฉลี่ย
ดานความสามารถในการสอน
อาจารยพยาบาลสูงกวาพยาบาล
พี่เลี้ยงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ p<0.01 แตคะแนนรวมไม
แตกตาง
-วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย
ประสิทธิผลการสอนของ
อาจารยพยาบาลกันเองไม
แตกตาง แตประสิทธิผลการ
สอนของอาจารยพยาบาล
กันเองไมแตกตาง แตในสวน
ของพยาบาลพี่เลี้ยงแตกตางกัน
ตามผลการเรียนที่ p< 0.05

หมายเหตุ

ชื่อผูวิจัย

ชื่อเรื่อง

2. วิลาวัลย ไทรโรจนรุง
กัลยา วิริยะ วิรีภรณ
ชัยเศรษฐสัมพันธ ฟาใส
พุมเกิด และสายสุนี ทอง
สัมฤทธิ์

ผลของการประคบรอน
และประคบเย็นในระยะ
เจ็บครรภคลอด

3. รุงตวรรณ ชอยจอหอ
เยาวลักษณ เสรีเสถียร
บุศรา สงสวาง และศศิธร
เหลี่ยมพชระ

ผลของการปองกันการ
สูญเสียความรอนโดยใช
ชุดพลาสติกและ
พลาสติกครอบเตียง
ทารกตอการปองกัน
ภาวะอุณหภูมิกายต่ําใน
ทารกเกิดกอนกําหนด

ปที่เสร็จ/แหลง
ตีพิมพ
วารสารพยาบาล
ศาสตรและ
สุขภาพ ปที่ 34
ฉบับที่ 1
(มกราคมมีนาคม) 2554
Journal of
Nursing
Science &
Health Vol. 34
No.1(JanuaryMarch) 2010
Thai Journal of
Nursing
Council Vol.
25 No. 3 JulySeptember
2010

วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความ
เจ็บปวดของผู
คลอดครรภแรกใน
ระยะเจ็บครรภ
คลอดกอนและ
หลังไดรับการ
ประคบดวยเยลลี่
รอนและเย็น

ระเบียบวิธีวิจัย
วิจัยกึ่งทดลอง
ใชสถิติ pair ttest ระหวาง
กลุม และ
independent ttest ในเฉพาะ

กลุมทดลอง

เพื่อศึกษาผลของ เชิงทดลอง 2
กลุม ๆละ 26 ราย
การปองกันการ
สูญเสียความรอน โดยคํานวณจาก
โดยใชชุดพลาสติก power
analysis 0.80
ตอการเกิดภาวะ
effect size 0.5
อุณหภูมิกายต่ําใน α=.05ใชสถิติ
independent tทารกเกิดกอน
test, Chiกําหนด
square test
และ Fisher’s
exact test

กลุมตัวอยาง

ผลที่ได

หมายเหตุ

กลุมผูคลอดครรภ
แรกในชวงเรงของ
เจ็บครรภคลอด
(active phase)
โรงพยาบาลนพรัต
นราชธานี โดย
แบงเปนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม
กลุมละ 26 คน

ระดับความเจ็บปวดของผูค ลอด
ครรภแรกของการคลอดกอน
และหลังประคบเยลลี่รอนและ
เย็นในสองกลุมไมแตกตางกัน
แตเในกลุมทดลอง มีระดับ
คะแนนกอนและหลังประคบ
เยลลี่รอนตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p< 0.05

หมายความวา ความ
เจ็บปวดลดลงเมื่อ
ไดรับการประคบ
รอนเทานัน้ ในการ
ทดลองครั้งนี้

ทารกเกิดกอน
กําหนด จากมารดาที่
มีอายุครรภเมื่อแรก
คลอดตั้งแต 28-36
สัปดาห คลอดที่
โรงพยาบาลศิริราช
Apgar 1นาที=710 5นาที=9-10

มีทารกเขากลุมทดลองและ
ควบคุมกลุมละ 30 คน ทารกใน
กลุมทดลองไมมีอุบัติการณการ
เกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ําอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 รวมทั้ง
อุณหภูมิกายเมื่อแรกรับที่หอ
อภิบาลทารกแรกเกิดในกลุม
ทดลองสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .01

ชุดพลาสติกผูวิจัย
ประดิษฐโดยนํา
พลาสติกสังเคราะห
มาตัดเย็บเปนชุด
พลาสติก 2 ชั้น
ชั้นนอกเปน
พลาสติก ชั้นในเปน
ผาปาน ใสตั้งแตชวง
ลําคอไปจนถึงปลาย
เทา และมีพลาสติก
ครอบเตียงทารก

ชื่อผูวิจัย
4.Pimpa
Thepphawan,
Doungrat
Watthnakitkrileart,
Kanaungnit
Pongthavornkamol,
Chatkanok
Dumavibhat

ชื่อเรื่อง
Cognitive
Representation,
Emotional
Responses and
Hospitalization
Experience in
Predicting Decision
Making for
Receiving
Treatment Among
Patients with Acute
Coronary Syndrome

ปที่เสร็จ/แหลง
ตีพิมพ
J Nurs Sci S1
2011: 29(2):
111-119

วัตถุประสงค
ศึกษาปจจัยในการ
ทํานายการ
ตัดสินใจมารับการ
รักษาของผูป วย
กลุมอาการ
กลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด
เฉียบพลัน

ระเบียบวิธีวิจัย

กลุมตัวอยาง

การวิจัยหา
ผูปวยกลุมอาการ
ความสัมพันธเชิง กลามเนื้อหัวใจขาด
ทํานาย
เลือดเฉียบพลัน ที่
(correlational รับการรักษาที่
predictive
โรงพยาบาลระดับ
research) โดย
ตติยภูมิแหงหนึ่งใน
คํานวณจาก
กรุงเทพมหานคร
power
analysis 0.80
จํานวน 92 ราย
effect size
0.13 α=.05ใช

สถิติ MannWhitney U
test

ผลที่ได
ปจจัย การรับรูความเจ็บปวย 3
ดาน คือลักษณะความเจ็บปวย
ความสมารถในการควบคุม
และประสบการณการเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล
สามารถรวมทํานายการ
ตัดสินใจมารับการรักษาของ
ผูปวยกลุมนี้ ไดรอยละ 67.1
(p<.001) โดยการรับรูความ
สมารถในการควบคุมมีอทิ ธิพล
เชิงลบ (p<.001) การรับรูผลที่
คาดวาจะเกิดขึ้นภายหลัง
สัมพันธเชิงลบเชนกัน (p<.05)
มีการรับรูดานลักษณะความ
เจ็บปวยมีผลเชิงบวก แตไมมี
นัยสําคัญ

หมายเหตุ

ชื่อผูวิจัย
5. Bussara
Sangsawang,
Yaowalak
Seeisathien

ชื่อเรื่อง

ปที่เสร็จ/แหลง
ตีพิมพ

วัตถุประสงค

ระเบียบวิธีวิจัย

กลุมตัวอยาง

ผลที่ได

Effect of pelvic
floor muscle
exercise programme
on stress urinary
incontinence among
pregnant women

Journal of
Advanced
Nursing
,Accepted for
publication 15
October 2011

Study of Effect
of pelvic floor
muscle exercise
programme on
the severity of
stress urinary
incontinence
among
pregnant
women

A quasiexperimental
study, prepost test in
experimental
and control
group design
and each
group was 30
persons ) by
calculated
from power
analysis 0.80
effect size
0.13 α=.05

The participant
were 66 pregnant
women who had
stress urinary
incontinence
with gestational
ages of 20-30
weeks

After the experience
group in the pelvic floor
muscle exercise
programme, the frequency
and amount of urine
leakage and the score of
perceived stress urinary
incontinence severity
were significantly lower
than before participant in
this programme and also
significantly lower
thanthe control group

หมายเหตุ

วิเคราะหสาระวิจัยสาขาที่เสร็จสิน้ และตีพิมพแลว ป 2555 (1 เรื่อง)
ชื่อผูวิจัย
1.วันเพ็ญ รักปวงชน
กัลยา วิริยะ
จันทิมาฤกษเลื่อนฤทธิ์
ลาวัณย รัตนเสถียร

ชื่อเรื่อง

ปที่เสร็จ/แหลง
ตีพิมพ
ผลการเรียนการสอนวิชา วารสารพยาบาล
บุหรี่กับสุขภาพตอ
ปที่ 61 ฉบับที่ 1
ความรู ทัศนคติและ
มกราคม-มีนาคม
ความตั้งใจในการไมสูบ 2555
บุหรีข่ องนิสิต
Thai Journal of
Nursing Vol. 61
No.1, JanuaryMarch 2012

วัตถุประสงค

ระเบียบวิธีวิจัย

กลุมตัวอยาง

ผลที่ได

เปรียบเทียบความรู
ทัศนคติและความ
ตั้งใจในการไมสูบ
บุหรีข่ องนิสิตกอน
และหลังการเรียน
การสอนวิชาบุหรา
และสุขภาพ

กึ่งทดลองแบบ
กลุมเดียววัดกอน
และหลังการ
เรียนการสอน
(one group

นิสิตทันตแพทย
หลักสูตรทันตแพทย
คณะทันตแพทย
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

คะแนนเฉลี่ยดานความรู
กอนหลังแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001
สวนคะแนนทัศนคติและความ
ตั้งใจไมสูบบุหรี่พบวาไม
แตกตางกอนและหลังการเรียน
การสอน

pre post test
design) ใชสถิติ
Paired t-test

ระดับ .05

ที่
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