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บทบรรณาธิการวารสาร
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิตอลที่สามารถเชื่อมโยงมนุษย์ให้เข้าถึงความรู้และข้อเท็จจริง
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และหลากหลายมากขึ้น มนุษย์ใช้กระบวนการในการแสวงหาความรู้ จากการตั้งคาถาม และ
ค้นหาข้อมูลมาสนับสนุน สมมติฐานที่ตนกาหนดขึ้น ในหลากหลายวิธีการ เช่น การใช้ประสบการณ์ การฝึกฝนจนเกิด
เป็นความชานาญและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การใช้ วิธีอุปมานจากการค้นคว้าข้อเท็จจริงที่มีการจดบันทึกไว้ใน
แหล่งใดๆ แล้วนามาประมวลขึ้นใหม่ หรือโดยวิธีการอนุมานจากความรู้ที่มีอยู่เดิม แล้วหาเหตุผ ลมาประกอบเพื่อให้
ข้อสรุปแก่ประเด็นที่ตนกาหนดขึ้น รวมถึงวิธีการแสวงหาความรูด้ ้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็ น กระบวนการที่ ส ามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อถื อ ขึ้ น ได้ จ ากขั้ น ตอนการก าหนดปั ญ หา (Problem)
ตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) รวบรวมข้อมูล (Gathering Data) วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) และสรุปผล (Conclusion)
ซึ่งกระบวนการสร้างองค์ความรู้หรือการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ดังกล่าว ได้ถูกนามาพัฒนาให้มีแบบ
แผนที่เป็นระบบระเบียบ มีความน่าเชื่อถือ มีจุดประสงค์ที่แน่นอน และองค์ความรู้ที่ได้สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงให้กับ
ผู้ที่ต้องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไปได้ โดยกระบวนวิธีการดังกล่าวเรียกว่า “วิธีการวิจัย”
วารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสุขภาพฉบับนี้ ได้นาเสนอบทความที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการแสวงหา
ความรู้ด้วยวิธีการวิจัย ของบุคลากรสหสาขาวิชาทางสุขภาพ ซึ่งต่างก็มีเป้าหมายและทิศทางการดาเนินการวิจัยโดย
มุ่ ง หวั ง ให้ เกิ ด การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการจั ด ระบบบริก ารให้เ อื้อ ต่ อการดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชน
ครอบคลุมทั้งด้านบริการทางการพยาบาล การสาธารณสุขในชุมชน และการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการวิจัยทาง
สุขภาพ และส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ เพื่อตอบสนองภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
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