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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาเรื่อง ปัจจัยการจัดการที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาล
วิชาชีพที่ขาดแคลน ของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้วิจัยได้กาหนด
วิธีการวิจัยดังนี้
3.1 สถานที่ที่ใช้ในการวิจัย
3.2 รูปแบบของการวิจัย
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 สถานที่ที่ใช้ในการวิจัย
สถานที่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 6 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลสระบุรี (จังหวัดสระบุรี) โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โรงพยาบาลนครปฐม (จังหวัดนครปฐม)โรงพยาบาลราชบุรี (จังหวัดราชบุรี)
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (จังหวัดสุพรรณบุรี)และโรงพยาบาลพระปกเกล้า (จังหวัดจันทบุรี)
3.2 รูปแบบของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นหลักและเสริมด้วยข้อมูล
เชิงคุณภาพ (Qualitative data) โดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
พยาบาลวิชาชีพผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นหลัก และเสริมด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นที่ 1การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary research) โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก
สื่อต่า งๆ ได้แก่ เอกสารทางวิช าการ วารสาร บทความ วิทยานิพ นธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูล ทาง
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อินเตอร์เน็ต มาเป็นข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นนาข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง มาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย
ขั้ น ที่ 2 การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ส าหรั บ ในงานวิ จั ย นี้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จั ด ท าขึ้ น คื อ
แบบสอบถามโดยเครื่องมือที่จัดทาขึ้นต้องผ่านกระบวนการการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ทั้งความตรง
ของเนื้อหา และความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการขอเก็บข้อมูลกับสถานประกอบการ โดยจัดทาหนังสือจากมหาวิยาลัย นาส่ง
ผู้บริหารที่มีอานาจสั่งการของโรงพยาบาลศูนย์ เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลและปฏิบัติตามกระบวนการที่
โรงพยาบาลศูนย์ในแต่ละที่กาหนด โดยกระบวนการที่สาคัญคือเรื่องของงานวิจัยต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลจึงจะสามารถดาเนินการเก็บข้อมูลได้ เมื่อได้รับอนุญาตจึง
ประสานงานกับทีมวิจัยของโรงพยาบาลเพื่อทาการแจกแบบสอบถามกับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลในทางสถิติ เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ต่อไป
ขั้นที่ 4 ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูง
โรงพยาบาลศูนย์ นักวิชาการในด้านของพยาบาลพยาบาลปฏิบัติการ และพยาบาลที่ลาออกนาผลการ
สัมภาษณ์มาเสริมผลการวิจัยเชิงปริมาณ นาไปสู่การพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้ต่อไป
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3.1 ประชากรในการวิจัย คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ในโรงพยาบาลของเครือข่ายสุขภาพที่ มีการลาออกน้อยและพยาบาลมีการคง
อยู่นาน ทั้งสิ้น 6 โรงพยาบาล มีพยาบาลจานวน 3,784 คน (กระทรวงสาธารณสุข. สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์, 2557, น. 19) ดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 รายชื่อโรงพยาบาล
ลาดับ
รายชื่อโรงพยาบาล
1
โรงพยาบาลสระบุรี (จังหวัดสระบุร)ี
2
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
3
โรงพยาบาลนครปฐม (จังหวัดนครปฐม)
4
โรงพยาบาลราชบุรี (จังหวัดราชบุรี)
5
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (จังหวัดสุพรรณบุรี)
6
โรงพยาบาลพระปกเกล้า (จังหวัดจันทบุรี)
รวม
ที่มา : สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สานักการพยาบาล (2557, น. 135-37)

หน่วย : คน
จานวนประชากร
549
524
759
649
680
623
3,784

3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ตามข้อเสนอแนะของ
Comrey และ Lee (1922) ได้กาหนดขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ตารางที่ 3.2 ตารางขนาดตัวอย่างตามแนวคิดของ Comrey & Lee
ขนาดตัวอย่าง
ความเหมาะสมของการวิเคราะห์
100 ราย
แย่ (poor)
200 ราย
พอใช้ได้ (fair)
300 ราย
ดี (good)
500 ราย
ดีมาก (very good)
1000 ราย
ดีที่สุด (as excellent)
ที่มา: ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2555, น. 554)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การคานวณของ Hair et al. (2010) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 500 คน
จากกลุ่มกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้ เมื่อใช้หลักการทางสถิติ โดยใช้ อัตราส่วนของประชากร ทาให้ไ ด้
จานวนกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ดังตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 จานวนโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลาดับที่
ชื่อโรงพยาบาลศูนย์
จานวน
ประชากร
1
โรงพยาบาลสระบุรี(จังหวัดสระบุรี
549
2
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
524
3
โรงพยาบาลนครปฐม(จังหวัดนครปฐม)
759
4
โรงพยาบาลราชบุรี (จังหวัดราชบุรี)
649
5
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช(จังหวัดสุพรรณบุรี)
680
6
โรงพยาบาลพระปกเกล้า (จังหวัดจันทบุรี)
623
3,784
รวม
ที่มา : สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สานักการพยาบาล (2557, น. 135-37)

จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง
73
70
102
86
90
83
504

3.3.3 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อการคง
อยู่ใ นองค์ก ารของพยาบาลวิชาชี พที่ขาดแคลน ของโรงพยาบาลศูนย์ สังกั ดสานัก งานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ดังนั้นผู้ให้ข้อมูลสาคัญต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือเป็นผู้มีหน้าที่ในการดูแล
บริหารจัดการพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โดยผู้วิจัยได้กาหนดคุณสมบัติตามอานาจ
หน้าที่ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล ผู้นา
สูงสุดของกลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ นักวิชาการการพยาบาลพยาบาลปฏิบัติการและพยาบาลที่
ลาออกของโรงพยาบาลศูนย์ดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ประเภท/หน่วยงาน/ตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์
นักวิชาการด้านการบริหารจัดการพยาบาล
พยาบาลปฏิบัติการในโรงพยาบาลศูนย์
พยาบาลปฏิบัติการในโรงพยาบาลศูนย์ที่ลาออก
ที่มา: ผู้วิจัย

จานวน
2
6
2
2
2
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จากตารางเป็นจานวนโดยประมาณแต่จานวนจริงขึ้นอยู่กับความสมบูณ์ของข้อมูล นั่นหมายความ
ว่าการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญข้อมูลที่ได้สนับสนุนครบถ้วน สอดคล้องและเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้
ในจากการศึกษาเชิงปริมาณ
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย (Research instrument) สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ
3.4.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ จะใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน จานวน 504 ชุด เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามที่เก็บข้อมูลส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้คาถามแบบปลายปิด
และปลายเปิด แต่ละคาถามมีหลายตัวเลือก แต่เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางานในโรงพยาบาลศูนย์ ตาแหน่งที่ได้รับผิดชอบในปัจจุบัน รายได้
ต่อเดือน ภูมิลาเนา
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามที่สอบถามความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริงในการการบริหาร
จั ด การการคงอยู่ ใ นองค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ โดยค าตอบเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับเห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็น
ด้วยน้อย และ เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยกาหนดคะแนนไว้ในแต่ละระดับ
ระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
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คะแนน 5 หมายถึง ระดับความส าคัญของความคิดเห็นในปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ใ น
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ มากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับ ความส าคัญของความคิดเห็นในปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ใ น
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ มาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับ ความสาคัญของความคิดเห็นในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ใ น
องค์การของพยาบาลวิชาชีพปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับความส าคัญของความคิดเห็นในปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ใ น
องค์การของพยาบาลวิชาชีพน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับ ความส าคัญของความคิดเห็นในปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ใ น
องค์การของพยาบาลวิชาชีพน้อยที่สุด
การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย สามารถแบ่งได้ตามแนวคิดของ Best (1981, p. 182)
ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนน
1.00 - 1.80
น้อยที่สุด
1.81 - 2.60
น้อย
2.61 - 3.40
ปานกลาง
3.41 - 4.20
มาก
4.21 - 5.00
มากที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยต่างๆที่มี อิทธิพลต่อการคงอยู่ใน
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ โดยคาตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5
ระดับ ตั้งแต่ระดับเห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ เห็นด้วยน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open-ended question) สาหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการจัดการการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
การสร้างแบบทดสอบเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมื อเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อ มูลในการวิจัยโดยการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวิจัย ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อให้
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ
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จานวน 7ท่าน ทาการตรวจสอบประเมินโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item objective congruence
index) โดยใช้สูตรการคานวณดัชนีความสอดคล้อง (Item objective congruence index: IOC) (สุวิมล ติร
กานันท์, 2550, น. 165)
สูตรที่ใช้
โดย

IOC
R
n

=
=
=

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ
ผลคูณของคะแนนกับจานวนผู้เชี่ยวชาญ
จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
+1 = แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบมีความเหมาะสม
0 = ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบมีความเหมาะสม
-1 = แน่ใจว่าประเด็นที่ตรวจสอบไม่มีความเหมาะสม
1. นาคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ประเมินมากรอกลงในแบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
ข้อคาถามกับจุดประสงค์เพื่อหาค่าเฉลี่ยโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกข้อคาถามดังนี้
1.1 ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้
1.2 ข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้ ได้นาเอาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
มาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา(Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญรวม 7 คน ได้ค่า IOC รายข้อคาถามแต่ละข้อ
คะแนนไม่ต่ากว่า 0.5 คะแนนแสดงว่าข้อคาถามสามารถนามาใช้ในการเก็บข้อมูลได้
2. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเป็นกะ
(ปฏิบัติงานเป็นเวรเช้า บ่าย ดึก) ในโรงพยาบาลศูนย์ โดยคัดเลือกโรงพยาบาลศูนย์ที่มีบริบทใกล้เคียงกับ
กลุ่มประชากรที่ทาการศึกษา เป็นพื้นที่ในการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ นาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างข้างต้น เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นจานวน 30 ชุดโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เป็นเกณฑ์ชี้วัดว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง (สุวิมล
ติรกานันท์, 2550, น. 175) ดังนี้
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สูตรที่ใช้

[(

α
โดย

α
n

=
=
=
=

][
)

∑

]

สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือ
จานวนข้อคาถามในเครื่องมือ
ความแปรปรวนของคะแนนคาถามแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด

โดยถือเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่มีค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 เป็นเกณฑ์ชี้วัดว่าแบบสอบถามมี
ความเที่ยงตรงโดยงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาเรีย บร้อยแล้ว ไปทา Try – out จานวน 30 ชุด และนาข้อมูล มาวิเคราะห์ เพื่อทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.966 ซึ่งถือว่าเครื่องมือมีคุณภาพสามารถนาไปใช้เพื่อทาการ
เก็บข้อมูลได้
3.4.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมื อใช้ใ นการศึ กษาเชิงคุณภาพ จะใช้ก ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)โดยใช้
เครื่องมือที่ผู้ทาวิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล นักวิชาการ
การพยาบาลพยาบาลปฏิบัติก ารและพยาบาลที่ล าออกงานวิจัย นี้ใช้ข้อมูล เชิงคุณภาพเพื่ อช่วยอธิบาย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interviews) ที่มีเนื้อหาตามกรอบข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อคาถาม
ปลายเปิดที่สนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดาเนินการควบคู่ไปกั บการสัมภาษณ์
หมายความว่าเมื่อได้ทาการสัมภาษณ์ต้องทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อทาให้ทราบว่า ข้อมูลที่ได้มีความ
อิ่มตัว ข้อมูล เชิงคุณภาพ ทั้งนี้ต้องให้คอบคุมทุกกลุ่มนักวิชาการโดยการเลือกผู้ให้ข้อมูล จะใช้ วิธีการ
แนะนาต่อๆกันไปของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Snowball sampling) และผู้วิจัยเก็บข้อมูลจนกว่าได้คาตอบ
ครบถ้วนตามผลการวิจัยเชิง ปริมาณและได้ผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่อิ่มตัวคือข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลคน
หลังสุดไม่ได้ให้มุมมองที่ลึกซึ้งไปจากข้อมูลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้
การพิทักษ์กลุ่มตัวอย่าง ของการวิจัยได้รับการพิจารณาและผ่านหน่ว ยงานจริยธรรมการวิจัย จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของโรงพยาบาลศูนย์ ก่อนที่จะมีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
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กระบวนการต่างๆผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างโดยได้มีการอธิบายวัตถุประสงค์ของงานวิจัยอย่าง
ชัดเจนตลอดจนคุณสมบัติของผู้ที่สามารถให้ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยผู้ให้
ข้อมูลมีสิทธิที่จะตอบรับ หรือปฏิเสธการให้ข้อมูลโดยจะไม่เสียผลประโยชน์หรือได้รับผลกระทบใดๆ
การเข้าร่วมวิจัยดาเนินโดยความสมัครใจ ปราศจากเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ซับซ้อนใดๆโดยผู้ร่วมวิ จัย
จะได้อ่านเอกสารรายละเอียดก่อนที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก และการตอบแบบสอบถาม
มีการขออนุญาตในการบันทึกเทปและการให้ข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามต้องมีช่วงเวลาที่พอเหมาะใน
การทาแบบสอบถามและหากผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกถึงความไม่สบายใจในการตอบแบบสอบถาม
สามารถหยุ ดหรือยกเลิก ได้ตลอดเวลา เช่นเดีย วกั น หากผู้ให้ข้อมูล ในการสัมภาษณ์ เกิ ดความรู้สึก ไม่
สะดวกใจที่จะให้ข้อมูล สามารถยุติการสัมภาษณ์ ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ชี้แจงให้ผู้ให้ข้อมูล
ทราบว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ มี เพียงคณะผู้วิจัย
เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้และข้อมูลจะถูก ทาลายเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้น การแสดงผลการวิจัยจะเป็นการ
แสดงผลงานในภาพรวมไม่มีการแสดงบ่งชี้และดาเนินการอย่างระมัดระวังโดยข้อที่นาเสนอทั้งหมดจะไม่
มีการระบุหรืออ้างอิงถึงชื่อของผู้ให้ข้อมูล หรือข้อมูล ส่วนตัวใดๆ ลงในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัย
ครั้งนี้ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูล
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีการปฏิบัติเป็นส่วนๆดังนี้
3.6.1 ท าหนัง จากมหาวิท ยาลัย เพื่ อ ขอเก็ บข้อมูล จากกลุ่มประชากรเป้าหมายโดยปฏิบัติตาม
กระบวนการที่โรงพยาบาลศูนย์แต่ละแห่งกาหนด และต้องผ่านการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรม
ของโรงพยาบาลก่อนจึงจะสามารถทาการเก็ บรวบรวมข้อมูล ได้ตามกระบวนการวิจัยซึ่งใช้เวลาและ
เอกสารหรือเครื่องมือต้องมีพร้อมจึงจะขอจริยธรรมได้ ดังนั้น ผู้วิจัยได้ทาหนังสือที่ออกจากมหาวิทยาลัย
ถึงผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์ที่เป็นสถานที่ทาการวิจัยทั้ง 6 แห่งเพื่อขออนุญาตทาการวิจัยและเก็บ
ข้อมูล และดาเนินการจัดเก็บข้อมูลจากประชากรตัวอย่างที่เป็นพยาบาลวิชาชีพของแต่ละโรงพยาบาลโดย
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตวิชาชีพและต้องปฏิบัติงานในหอ
ผู้ป่วยค้างคืนและปฏิบัติงานเป็นกะ ของโรงพยาบาลศูนย์ โดยในขณะเก็บข้อมูล พยาบาลต้องปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลศูนย์มาอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปีโดยมีกระบวนการดาเนินการดังนี้
- ดาเนินการยื่นเอกสารเพื่อให้ คณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง พิจารณา
อนุญาต ผู้วิจัยเดินทางไปขออนุญาตพบกับผู้อานวยการโรงพยาบาลเพื่อขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
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โรงพยาบาลช่วยเหลือในการแจกแบบสอบถามแก่พยาบาลวิชาชีพโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจนครบ
ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโรงพยาบาล
- มี การขออนุญาตประชุม ชี้ แจงกั บผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือในการแจกและเก็ บแบบสอบถามของ
โรงพยาบาลเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และ รายละเอียดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรทราบเพื่อให้การเก็บมีหลักการ
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการกาหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นการ
ดาเนินการแจกแบบสอบถามและให้เวลาการตอบแบบสอบถามในผู้ตอบ 1 ราย ประมาณ 3-4 วันและ
จัดเก็บประมาณ 2-4 สัปดาห์ นับจากวันที่ทาการมอบหมายงานกับผู้ช่วยเก็บข้อมูล หลังจากครบกาหนด
ผู้วิจัยเดินทางไปรับข้อมูลเพื่อดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้มาหลังจากนั้นนาข้อมูล
ไปทาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3.6.2 ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ หลังจากผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของวิจัยเชิงปริมาณ
เพื่อหาระดับของความสาคัญข้อมูลในหมวดที่ว่าความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อการบริหารจัดการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพต่อโรงพยาบาล ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้
ทั้ ง หมดจะน ามาจั ด ท าเป็ นรายละเอี ย ดของข้อ มู ล ที่ ต้อ งการจั ด เก็ บ ก าหนดลงในแบบสั ม ภาษณ์ แ ละ
ดาเนินการสัมภาษณ์โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วย 1) ผู้บริหารระดับสูงภายในกระทรวง
สาธารณสุขที่มีส่วนเกี่ยวของกับพยาบาลวิชาชีพ จานวน 2 ท่าน ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 6 แห่งที่
ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ นั ก วิช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งงานบริห ารการพยาบาลวิช าชีพ จ านวน 2 ท่ า น
พยาบาลปฏิ บั ติ ก ารในโรงพยาบาลศู น ย์ จ านวน 2 ท่ า น และพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ เ คยปฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลศูนย์และได้ลาออกไปปฏิบัติงานที่อื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจานวน 2 ท่าน โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินการเชิงคุณภาพดังนี้
- ดาเนินการขอสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายโดยนาหนังสือขอสมภาษณ์อย่างเป็นทางการที่ออก
โดยมหาวิทยาลัยไปเรียนขออนุญาตด้วยตนเอง และทาการนัดวันเวลา
- การสัมภาษณ์ผู้วิจัยควรมีกรอบในการสัมภาษณ์ และขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการอัดเทป
เสียงและการถ่ายภาพในขณะทาการสัมภาษณ์ทาเช่นเดียวกันทั้งจนครบกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโดยใช้
เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30-45 นาทีในแต่ละท่าน
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลเชิง
ปริมาณ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทราบคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยต่างๆ ใช้ส ถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ประกอบด้วย
3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อ
การคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยเทคนิคสหสัมพันธ์เพียร์
สัน (r)โดยมีหลักเกณฑ์การแปลผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนโรงพยาบาลศูนย์ กาหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 5 ระดับ
ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, น. 144) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า 0.81 ขึ้นไป มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.80 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูงค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.41 – 0.60 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.41 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
มีค่าต่ากว่า 0.20 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่านอกจากนี้ลักษณะค่าสัมประสิทธิ์สหความสัมพันธ์คือ
1)ค่า r เป็นการวัดความสัมพันธ์เชิงเส้น
2) ค่า r จะอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1
3) ค่า r จะมีลักษณะเหมือนความชันของเส้นการถดถอย
4) ค่า r จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อตัวแปรอิสระ ( X) และตัวแปรตาม (Y) เปลี่ยนไปแบบ
เดียวกัน
5) ค่า r จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าค่าสเกล (Scale) ของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเปลี่ยนไป(ค่า
ของตัวแปร X หรือ Y)
6) ค่า r มีการแจกแจงแบบเดียวกัน (Student t distribution )
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3.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์กันเองของตัวแปร
(Multicollinearity) โดยใช้วิธีการ Correlation analysis ระหว่างตัวแปรอิสระโดยค่า Multicollinearity
ภาวะที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเกินไปซึ่งโดยความจริงแล้วจะยอมให้ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์
กันได้บ้าง แต่ไม่ควรเกิน 0.9 หรือเข้าใกล้ 1 มากไป หากมีค่ามากเกินไปย่อมแสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระ
2 ตัวจะเป็นตัวแปรเดียวกัน
3.3 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ใช้ ส ถิ ติ อ นุ ม านเพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ของการวิจัย ด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยมีค่าที่ใช้ตรวจสอบความกลมกลืน
และค่าที่สอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย
1. ค่าสถิติไค-แสควร์ (Chi-square statistics) ควรมีค่าน้อย และค่า p-value ควรเป็นค่าที่ไม่มี
นัยสาคัญ จึงจะแสดงว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Diamantopoulos&Siguaw,
2000, pp. 83) โดยทั่วไปอาจพิจารณาจากค่าผลหารระหว่าง ค่าไค-แสควร์ กับค่าองศาอิสระ (Degree of
freedom) ของแบบจาลองเพื่ อปรับแก้ปัญหาในกรณีที่แบบจาลองมีค่าพารามิเตอร์เป็นจานวนมาก
แบบจาลองที่ มี ค วามกลมกลืนกั บ ข้ อมูล เชิงประจัก ษ์ ควรมีอัตราส่วนอยู่ ระหว่าง 0-3 (Schumacker&
Lomax, 2010)
2. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index : GFI) เป็นค่าดัชนีที่พัฒนาขึ้นมาจากการ
ใช้ประโยชน์จากค่าไค-แสควร์ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าแบบจาลองมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือค่า GFI ต้องมีค่ามากกว่า 0.90 (Diamantopoulos&Siguaw, 2000,
pp. 87)
3. ค่า เฉลี่ยก าลังสอง ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root mean square error of
approximation : RMSEA) เป็นค่าที่แสดงความแตกต่างต่อค่าองศาอิสระ (Degree of freedom) โดยเกณฑ์
ที่ใช้ในการพิจารณาว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือค่า RMSEA ต้องมีค่าต่ากว่า
หรือเท่ากับ 0.08 (Diamantopoulos & Siguaw, 2000, p. 85)
4. ดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative fit index : CFI) เป็นดัชนีหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมสูง เนื่องจากเป็นดัชนีที่ไม่ได้รับผลกระทบจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าระหว่าง 0-1 โดยเกณฑ์ที่
ใช้ในการพิจารณาว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือค่า CFI ต้องมีค่ามากกว่า หรือ
เท่ากับ 0.95 (Diamantopoulos & Siguaw, 2000, p. 88)
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5. ดัชนี NFI (Normal fit index) เป็นดัชนีความสอดคล้องสัมพันธ์ (relation fit index) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0-1 โดยเกณฑ์ที่ใช้ใ นการพิจารณาว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือค่า
NFI ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0.90 (Schumacker& Lomax, 2010)
6. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted goodness of fit index: AGFI) เป็นดัชนีที่
ทาการปรับค่า GFI ด้วยค่าองศาอิสระ (Degree of freedom) เนื่องจากแบบจาลองที่มีการเพิ่มเส้นอิทธิพล
หรือพารามิเตอร์มากขึ้น จะมีแนวโน้มที่จะมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น ดังนั้นค่า AGFI
จึงเป็นค่าที่พิจารณาถึงจานวนเส้นอิทธิพลที่อยู่ในแบบจาลองด้วย โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 โดยถ้ามีค่ามาก
แสดงว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มาก เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าแบบจาลองมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ค่า AGFI จะต้องมีการมากว่าหรือเท่ากับ 0.90 (Schumacker &
Lomax, 2010)
ตารางที่ 3.5 สรุปดัชนีความสอดคล้องของโมเดล
ลาดับที่
ค่า
1
Chi-square

เกณฑ์
0.05 <  <1.00

2

Chi-square /degree of freedom

0.00 <2/df  3

3
4
5
6
4

Goodness of fit index
Adjusted goodness of fit index
Comparative fit index
Normal fit index
Root mean square error of approximation

0.90 < GFI  1.00
0.90 < GFI  1.00
0.95  CFI  1.00
0.90  NFI  1.00
0.00  RMSEA  0.08

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีกระบวนการดาเนินการทีจะแตกต่างจากเชิงปริมาณ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะดาเนินการไปพร้อมกันกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดูความอิ่มตัวของข้อมูล ดังนี้
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เนื้ อ หา(Content
analysis)โดยการวิเคราะห์เนื้อหา จากข้อมูลที่ทาการสัมภาษณ์แต่ละรายทาการถอดเทปการสัมภาษณ์เชิง
ลึกอ่านข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปทั้งหมด จัดกลุ่มหรือหมวดหมู่ข้อมูล แยกออกเป็นประเด็น (Content
analysis) โดยข้อมูลที่มีลักษณะร่วมหรือที่มีความหมายเหมือนกันไว้ด้วยกัน จากนั้นให้ความหมายหรือ
ระบุ ชื่ อ แก่ ก ลุ่ ม ข้ อ มู ล นั้ น ๆ (Theme) น ากลุ่ ม ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ห รื อ ประโยคที่ ไ ด้ ม าตี ค วามหรื อ ให้
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ความหมาย หากข้อมูลยังไม่มีความชัดเจนจะบันทึกแยกเป็นข้อสังเกตไว้ต่างหาก เพื่อสะสมข้อมูลนั้นไว้
แล้วนากลับมาร่วมวิเคราะห์เมื่อได้ข้อมูลมากพอทาการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อดูประเด็นที่
สอดคล้องและสนับสนุนและนาข้อมูลดังกล่าวมาบูรณาการพัฒนาและสอดคล้องกับประเด็นปัจจัย ที่
ส่งผลต่อการจัดการที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลน ของโรงพยาบาล
ศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้วิจัยเก็บข้อมูลจนกว่าได้คาตอบครบถ้วนตามผลการวิจัย
เชิงปริมาณและได้ผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่อิ่มตัวคือข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลคนหลังสุดไม่ได้ให้มุมมองที่
ลึกซึ้งไปจากข้อมูลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้

