บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาสภาพ ปั ญหาและแนวทางการบริ หารจัดการคุณภาพของวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม และสานักงานตารวจแห่ งชาติ ตามแนวคิ ดการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ เป็ นวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหาและแนว
ทางการบริ หารจัดการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม และสานักงานตารวจแห่ งชาติ
โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ระเบียบวิธีวจิ ัย
1.1 ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หน่วยศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลเป็ นหน่วยศึกษา ประกอบด้วย
วิทยาลัยพยาบาล 4 แห่ง แบ่งเป็ น
1.1.1 สังกัดกระทรวงกลาโหม 3 แห่ง ประกอบด้วย
1) วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก
2) วิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรื อ
3) วิทยาลัยพยาบาล กองทัพอากาศ
1.1.2 สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ 1 แห่ง
1) วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล มี 2 ระดับ ได้แก่
1) ผูบ้ ริ หารระดับสู ง คือ ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ งั คับการ และรองผูอ้ านวยการ/รองผูบ้ งั คับ
การของวิทยาลัยพยาบาล 4 แห่ง จานวน 12 คน
2) ระดับอาจารย์พยาบาล คือ อาจารย์ภาควิชาทุกภาค จานวนทั้งสิ้ น 98 คน
1.2 การสุ่ มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วยผูบ้ ริ หารและคณาจารย์จากทั้ง 4 สถาบัน คือ วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ,วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ , วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศและวิทยาลัย
พยาบาลตารวจ เป็ นจานวน 152 คน ทาการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของ
Krejcie Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง 110 คน ทั้งนี้การเลือกกลุ่มตัวอย่างระดับผูบ้ ริ หารใช้การเลือกแบบ
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เจาะจงโดยใช้ผบู ้ ริ หารทุกคน สาหรับจานวนอาจารย์ทาการพิจารณาตามสัดส่ วนและทาการสุ่ มอย่าง
ง่าย ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างดังตาราง
ตารางที่ 3.1 แสดงจานวนบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 4 แห่ง จาแนกตามประเภทของบุคลากร
ประเภท
ประชากร
ตัวอย่าง
ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ งั คับการ
4
4
รองผูอ้ านวยการ/รองผูบ้ งั คับการ
8
8
อาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลกองทัพบก
34
24
อาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ
33
23
อาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
32
22
อาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลตารวจ
41
29
รวม

152

110

2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ล ใช้แบบสอบถาม ซึ่ ง ผูว้ ิจยั สร้ า งขึ้ นเองตามกรอบแนวคิ ดการ
บริ หารจัดการภาครัฐ และแบบสัมภาษณ์ที่มีลกั ษณะดังนี้
2.1 แบบสอบถามสภาพและปั ญหาการบริ หารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหมและสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็ นข้อ ค าถาม เกี่ ย วกับ สถานภาพทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม เป็ น
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (check list) จานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นข้อคาถาม เกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการบริ หารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงกลาโหม และสังกัดสานักงานตารวจแห่ งชาติ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scales) 5 ระดับ แบ่งเป็ น 7 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวดที่ 3 การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
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หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
กาหนดค่าคะแนนของช่ วงระดับสภาพและปั ญหาการบริ หารของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงกลาโหม และสังกัดสานักงานตารวจแห่ งชาติ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการภาครัฐ
เป็ น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีการดาเนินการมากที่สุด หรื อมีปัญหามากที่สุด
4 หมายถึงมีการดาเนินการมาก หรื อมีปัญหามาก
3 หมายถึง มีการดาเนินการปานกลาง หรื อมีปัญหาปานกลาง
2 หมายถึง มีการดาเนินการน้อย หรื อมีปัญหาน้อย
1 หมายถึง มีการดาเนินการน้อยที่สุด หรื อมีปัญหาน้อยที่สุด
ตอนที่3 เป็ นแบบสอบถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open-Ended Questionnaires เพื่อถามถึง
สภาพและปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการบริ หารจัดการคุณภาพ
2.2 แบบสัมภาษณ์ สภาพ ปั ญหาและแนวทางการบริ หารจัดการคุ ณภาพของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสานักงานตารวจแห่ งชาติ เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง
ตามกรอบแนวคิดที่กาหนดไว้
3. กำรสร้ ำงและพัฒนำเครื่ องมือ
ผูว้ ิจยั ได้สร้ างแบบสอบถาม เรื่ อง การศึ กษาสภาพ ปั ญหาและแนวทางการบริ หาร
จัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม และสังกัดสานักงานตารวจแห่ งชาติ
ตามแนวคิดการบริ หารจัดการภาครัฐ” โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
3.1 ศึ ก ษาเอกสารต าราภาษาไทย/ภาษาอัง กฤษ วิ ท ยานิ พ นธ์ ข้อ มู ล จากสื่ อ
อิเล็คทรอนิคส์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.2 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือแบบสอบถาม
3.3.1 การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา(Content Validity) โดยการน า
แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา นาไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบตลอดจนความครอบคลุมของคาถามและความชัดเจนของการใช้ภ าษา และความตรงเชิง
เนื้ อหา (IOC) และนามาวิเคราะห์ โดย
ล (Item-Objective
Congruence Index : IOC :
, 2550)
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ใช้สูตร

IOC =

R
n

เมื่อ

R = ผลรวมของคะแนนกับจานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
n = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
+1 = แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบมีความเหมาะสม
0 = ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบมีความเหมาะสม
- 1 = แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบไม่มีความเหมาะสม
ค่า IOC รายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.6-1.00 และค่าทั้งฉบับเท่ากับ ได้เท่ากับ 0.96 แล้วนา
แบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขให้มีความเที่ยงตรง
3.3.2 นาแบบสอบถามที่ แก้ไขแล้วไปให้กรรมการจริ ยธรรมตรวจสอบแล้วจึ งไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 25 คน นาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเชื่ อมัน่
(Reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ( ) ของครอนบาค (Alpha Coefficient
Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.97
3.3.3 นาข้อมูลมาปรับปรุ งข้อคาถาม แล้วจึงนาไปใช้ต่อไป
4. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 วิธี คือ
4.1 จากแบบสอบถามเพื่อให้ได้สภาพและปั ญหาในการดาเนินการในการบริ หารจัดการ
คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
4.2 จากแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ลกั ษณะปั ญหาในการดาเนิ นการในการบริ หารจัดการ
คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐและแนวทางแก้ไข
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1) ขอหนังสื ออนุ ญาตจากบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ถึงผูบ้ งั คั บ
การ/ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม และสานักงานตารวจแห่ งชาติ เพื่อขอ
ความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามจากผู ้บ ริ หาร/อาจารย์ ในวิ ท ยาลัย พยาบาล สั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม และสานักงานตารวจแห่งชาติ
2) ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามด้วยตนเองจานวน 110 ชุ ด ขอความร่ วมมื อพร้ อมชี้ แจง
วิธีการตอบและการเก็บแบบสอบถาม ได้กลับคืนมาจานวน 90 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 81.81
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3) ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ผูบ้ ริ หาร โดยใช้แบบสัมภาษณ์ตามกรอบการวิจยั คือ สภาพ ปั ญหา
และแนวทางการบริ หารจัดการคุ ณภาพวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม และสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการภาครัฐ
4) ส ารวจความสมบู ร ณ์ ข องข้อ มู ล แบบสอบถาม และจัด กระท าข้อ มู ล เพื่ อ น ามา
วิเคราะห์ขอ้ มูล
5. กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิ ติในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
5.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุ ปมา
เป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
5.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริ หารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
และสานักงานตารวจแห่ งชาติ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการภาครัฐ ลักษณะแบบสอบถาม เป็ น
แบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ ย (Mean : ) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) (วรรณี แกมเกตุ,2555)และแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย โดยกาหนดเกณฑ์ช่วงค่าเฉลี่ยตามแนวของเบสท์ (Best, 1977) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายความว่า สภาพการดาเนินการ/ ปัญหามากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายความว่า สภาพการดาเนินการ/ ปัญหามาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายความว่า สภาพการดาเนินการ/ ปัญหาปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายความว่า สภาพการดาเนินการ/ ปัญหาน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายความว่า สภาพการดาเนินการ/ ปัญหาน้อยที่สุด
5.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 รวมทั้งแบบสัมภาษณ์ ข้อมู ลเกี่ ยวกับปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริ หารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหมและ
สังกัดสานักงานตารวจแห่ งชาติ ตามแนวคิดการบริ หารจัดการภาครั ฐ ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบปลายเปิ ด (Open-Ended Questionnaires) ใช้วิธีวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) เป็ น
ค่าความถี่ (Frequency) (วรรณี แกมเกตุ,2555)

