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ABSTRACT 

 

Participating in research helps nurses improve the quality of nursing care. 

This predictive study aimed to explore the level of participation in research and assess 

the predictive ability of personal factors (educational level, job position, years of work 

experience, and attitude toward research) and the organizational support to the 

participation in research among nurses. Sample in this study were 381 nurses working 

in three tertiary hospitals in the northern region in the Socialist Republic of Vietnam. 

The Demographic Data Form, the Research Participation Scale developed by the 

researcher; the Nursing Research Attitude Scale, the Research Environment Scale 

developed by Young & Rice (1983) and revised by Chenitz & Sater (1985) were used 
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to collect data. Descriptive statistics and stepwise multiple regression were used to 

analyze data.  

The results revealed that the overall mean score of participation in research 

among nurses was at a low level ( = 2.23; SD = 2.53), and job position, nurses’ 

attitude toward research and educational level explained 22.30% of variability in 

participation in research among nurses.  

Results from this study provide information for nurse administrators in 

developing appropriate strategies regarding continuing education to upgrade nurses’ 

educational level and their attitude toward research in order to improve participation 

in research.  

 



 vii

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ   ปจจัยทํานายการมีสวนรวมในการวจิัยของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ
ในภาคเหนือ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

 
ผูเขียน นางสาว เหวียน ติ เฮือง จาง  

 

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) 
 

 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ศาสตราจารย ดร. วิภาดา คุณาวกิติกุล    อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
รองศาสตราจารย ดร. รัตนาวดี  ชอนตะวัน    อาจารยท่ีปรึกษารวม 

 

บทคัดยอ 
 

การมีสวนรวมในการวิจัยชวยใหพยาบาลปรับปรุงคุณภาพในการใหการพยาบาล 
การศึกษาเชิงทํานายนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจระดับของการมีสวนรวมในการวิจัยและประเมิน
ความสามารถในการทํานายของปจจัยสวนบุคคล (ระดับการศึกษา, ตําแหนงงาน, ประสบการณใน
การทํางานและทัศนคติตอการวิจัย) และการสนับสนุนของหนวยงานท่ีมีตอการมีสวนรวมในการ
วิจัยของพยาบาล กลุมตัวอยางเปนพยาบาลจํานวน 381 คนท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลระดับตติย
ภูมิ 3 แหงในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม เก็บขอมูลโดยใชแบบฟอรมขอมูลสวนบุคคลและ
แบบวัดระดับการมีสวนรวมในการวิจัยพัฒนาข้ึนโดยผูวิจัย แบบวัดระดับทัศนคติตอการวิจัย
ทางการพยาบาล และแบบสํารวจส่ิงแวดลอมของการวิจัย พัฒนาข้ึนโดยยังและไรซ(1983) และ
ปรับปรุงโดย เชนนิทซและซาเทอร (1985) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณาและสถิติการ
ถดถอยแบบพหุคูณ 

 ผลการวิจัย พบวา คะแนนเฉล่ียการมีสวนรวมในการวิจัยของพยาบาลอยูในระดับตํ่า 
(คาเฉล่ีย เทากับ 2.23; สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.53) และพบวาตําแหนงงาน, ทัศนคติตอการ
วิจัยและระดับการศึกษาอธิบายการมีสวนรวมในงานวิจัยของพยาบาลไดรอยละ 22.30 
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ผลจากการศึกษาน้ี ทําใหไดขอมูลสําหรับผูบริหารทางการพยาบาลในการพัฒนากลวิธีท่ี
เหมาะสมเพ่ือใหมีการศึกษาตอเนื่อง เพิ่มคุณวุฒิของพยาบาลและทัศนคติของพยาบาลตอการวิจัย
เพื่อใหมีสวนรวมในการวิจัยเพ่ิมข้ึน 


