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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

             การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive   Research) เพื่อศึกษาสัมพันธ

ภาพระหวางบุคคล ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลและความสัมพันธระหวางสัมพันธ

ภาพระหวางบุคคล กับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล  ตลอดจนเปรียบเทียบตัวแปร

อิสระกับ

สัมพันธภาพระหวางบุคคลและความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการ

ในภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง

       3.1.1  ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนพยาบาลประจําการ

ที่ปฏิบัติงานในหอผูปวย สังกัดภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

จํานวน  9 งานการพยาบาลประกอบดวย งานการพยาบาลอายุรศาสตร  งานการพยาบาลศัลย

ศาสตร  งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชวิทยา งานการพยาบาลจิต

เวชและสุขภาพจิต  งานการพยาบาลเวชศาสตรทั่วไปและฉุกเฉิน  งานการพยาบาลตา หู คอ จมูก

งานการพยาบาลหองผาตัดและงานการพยาบาลศูนยการแพทยสิริกิติ์  ซึ่งมีจํานวนประชากรทั้ง

หมด  835 คน (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี.  มกราคม 2545)

       3.1.2  กลุมตัวอยาง ศึกษาจากกลุมประชากรที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยของโรง

พยาบาลรามาธิบดี ชวงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2545

          1)  ขนาดของกลุมตัวอยาง  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการคํานวณจาก

สูตรคํานวณกลุมประชากรที่รูจํานวนประชากร (Finite Population) ตามสูตรของทาโร ยามาเน

(Taro  Yamane.  1973 : 725) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95  และความคลาดเคลื่อนในการสุมตัว

อยางที่ระดับ .05  ซึ่งคํานวณโดยใชสูตร

       N
n =



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัก
รา
ชน
คร
นิท
ร์

55

             1 + N( e)2

       เมื่อ  n = จํานวนหรือขนาดของกลุมตัวอยาง

               N = จํานวนประชากรทั้งหมด

               e =  คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ( e = 0.05)

       แทนคาในสูตร

                                            835

                                   1 + ( 835 )( 0.05)2

                             = 270.4

       ผลการคํานวณจากสูตรไดกลุมตัวอยางเทากับ 270 คน และเพื่อปองกันการสูญ

หายของกลุมตัวอยาง จึงกําหนดกลุมตัวอยางเพิ่มเปน 300 คน

       2)  เลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิชนิดขนาดตัว

อยางไมเปนสัดสวนกับขนาดประชากร ( disproportional  stratified  random  sampling) (กัลยา

วานิชยบัญชา, 2544 : 28) โดย

ก. แบงกลุมพยาบาลประจําการ  ออกเปน 4 กลุมยอยตามลักษณะการ

ปฏิบัติงาน ไดแก

1.1.หอผูปวยสามัญ

1.2.หอผูปวยพิเศษ

1.3.หอผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน

1.4.หองผาตัด

          ข.  เลือกกลุมตัวอยางจากลักษณะการปฏิบัติงาน  ดวยวิธีการสุมตัวอยาง

แบบงาย (simple  random sampling)  ในอัตราสวนที่ไมเทากันประชากรมากจะสุมตัวอยางมา

นอย แตถาประชากรนอยจะสุมตัวอยางมามาก เพื่อใหไดกลุมตัวอยางจาก 4 ลักษณะการปฏิบัติ

งานมีขนาดใกลเคียงกันมากที่สุดไดจํานวนกลุมตัวอยางตามตารางดังนี้

n  =
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ลักษณะการปฏิบัติงาน ประชากร กลุมตัวอยาง

หอผูปวยสามัญ

หอผูปวยพิเศษ

หอผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน

หองผาตัด

247

170

240

178

100

50

100

50

รวม 835 300

ตารางที่1 :  แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง

3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งหมด  3  

ตอน ประกอบดวย

       ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล

       ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลของพยาบาลประจํา

การ

      ตอนที่3   แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาล

ประจําการ

     รายละเอียดของแบบสอบถามทั้ง  3  ตอนมีดังนี้

       ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล

         - อายุ  แบงเปน 3 กลุมไดแก  20-29 ป   30-39 ปและ 40 ปขึ้นไป

         - ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แบงเปน 3 ระยะ ไดแก 1-5 ป   6-10 ปและ

                             11 ปขึ้นไป

         - ลักษณะการปฏิบัติงาน แบงเปน 4 ลักษณะ ไดแก

             -  ปฏิบัติงานในหอผูปวยสามัญ

             -  ปฏิบัติงานในหอผูปวยพิเศษ

             -  ปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน

            -  ปฏิบัติงานในหองผาตัด
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       ตอนที่ 2   แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคลของพยาบาลประจําการ

                      มีขั้นตอนการสรางดังนี้

          1.  ทบทวนแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจัยและนิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของ

กับสัมพันธภาพระหวางบุคคลและสัมพันธภาพระหวางบุคคลในการปฏิบัติงานของพยาบาล

          2. ศึกษาแนวคิดการประเมินสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพของปลดี อุณหเลขกะ 

(2533 : 123-132)ที่สรางขอคําถามตามแนวคิดมิติสัมพันธภาพระหวางบุคคลของ เบเออร และมา

แชล (Beyer and  Marshall.  1981 : 663)

          3. ผูวิจัยสรางขอคําถามเกี่ยวกับ สัมพันธภาพระหวางบุคคลของพยาบาล

ประจําการใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ และกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวยขอคําถามจํานวน 

28 ขอ แบงออกเปน 4 ดานคือ

          1. ดานความเชื่อถือและไววางใจ             จํานวน 6  ขอ

          2. ดานการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน         จํานวน   7  ขอ

          3. ดานเผชิญและจัดการความขัดแยง    จํานวน  7   ขอ

          4. ดานความสําเร็จตามเปาหมาย             จํานวน  8  ขอ

       ลักษณะของแบบสอบถาม  เปนขอคําถามที่มีคําตอบใหเลือกตอบ ในมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5  ระดับดังนี้

5  หมายถึง เปนจริงมากที่สุดคือ ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงหรือประสบ

การณ

                              ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง

          4  หมายถึง เปนจริงมาก คือขอความนั้นตรงกับความเปนจริง หรือตามประสบ

การณ

                              ที่เกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง

          3  หมายถึง เปนจริงปานกลาง  คือ ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงหรือตาม

       ประสบการณที่เกิดขึ้นเปนบางครั้ง

          2  หมายถึง เปนจริงนอย คอื ขอความนั้นตรงกับความเปนจริง หรือตามประสบ

การณ

                               ที่เกิดขึ้นนานๆ คร้ัง
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           1 หมายถึง ไมเปนความจริง คือ ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงหรือ

                              ไมเคยเกิดขึ้นเลยตามประสบการณ

       เกณฑการใหคะแนน  ไดกําหนดคิดจากคาเฉลี่ยคะแนนของแบบสอบถามตามเกณฑ ดังนี้

          คะแนนเฉลี่ย                                                       ความหมาย

          4.50-5.00             สัมพันธภาพระหวางบุคคลอยูในระดับดีมาก

          3.50-4.49               สัมพันธภาพระหวางบุคคลอยูในระดับดี

          2.50-3.49       สัมพันธภาพระหวางบุคคลอยูในระดับปานกลาง

          1.50-2.49           สัมพันธภาพระหวางบุคคลอยูในระดับพอใช

          1.00-1.49                   สัมพันธภาพระหวางบุคคลอยูในระดับที่ควรปรับปรุง

       ตอนที่ 3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาล

ประจําการ

มีขั้นตอนการสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานดังนี้

          1.ทบทวนแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจัยและนิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของ

กับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจําการทั่วไป

          2.  ศึกษาวิธีประเมินระดับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของ

พยาบาลประจําการหนวยอภิบาลผูปวยหนักของ นงพงา  ปนทองพันธุ (2542 : 77-78) และแนว

คิดวิธีประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของ ชไวเรียน (Schwirian.  1978 : 349)

          3. ผูวิจัยสรางขอคําถามแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

ของพยาบาลประจําการเพื่อใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ และกลุมตัวอยาง โดยใหครอบคลุม

ถึงลักษณะการปฏิบัติงานในหนาที่ของพยาบาลประจําการ ไดขอคําถามจํานวน  36  ขอ

แบงออกเปน ทักษะทางการพยาบาล 6 ดานคือ

          1.  ดานการนํา                                                    จํานวน  7 ขอ

          2.  ดานการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤติ                 จํานวน   7 ขอ

          3.  ดานการสอนผูปวยและครอบครัว                    จํานวน    5 ขอ

          4.  ดานการวางแผนและประเมินผลการพยาบาล  จํานวน   7 ขอ

          5.  ดานการติดตอส่ือสาร                                 จํานวน   5 ขอ

          6.  ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ               จํานวน   5 ขอ
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       ลักษณะของแบบสอบถาม  เปนขอคําถามที่มีเกณฑประเมินคาใน 5 ระดับ ดังนี้

          5  หมายถึง ดีมาก คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลที่ทํา

                                         ไดสําเร็จลุลวงทุกครั้งในระดับดีมาก

          4  หมายถึง ดี  คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลที่ทํา

                                         ไดสําเร็จลุลวงในระดับดี

          3  หมายถึง ปานกลาง คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลที่

ทํา

                                      ไดสําเร็จลุลวงในระดับปานกลาง

          2  หมายถึง พอใช  คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลที่ทํา

                                 ไดสําเร็จลุลวงในระดับพอใช

          1  หมายถึง ควรปรับปรุง คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของ

พยาบาล

ที่ควรปรับปรุง

       เกณฑการใหคะแนน  ไดกําหนดคิดจากคาเฉลี่ยคะแนนของแบบสอบถามตาม

เกณฑ ดังนี้

          คะแนนเฉลี่ย                                   ความหมาย

          4.50 - 5.00    ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลอยูในระดับสูงมาก

          3.50 - 4.49        ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลอยูในระดับสูง

          2.50 - 3.49      ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลอยูในระดับปาน

กลาง

          1.50 - 2.49      ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลอยูในระดับพอใช

          1.00 - 1.49    ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลอยูในระดับ

ควรปรับปรุง

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

       1)  การหาความตรงดานเนื้อหา (Content  Validity)

          ผูวิจัยนําแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคลและแบบประเมินความ

สามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล ทั้ง 2 ฉบับ ไปใหอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3
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ทาน พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา และภาษาที่ใชใหตรงตามวัตถุประสงคของ

การศึกษา ผูทรงคุณวุฒิทั้งหมดประกอบดวย(ภาคผนวก ฉ.)

          -  อาจารยผูเชี่ยวชาญดานการบริหารทางการพยาบาล  1 ทาน

          -  อาจารยผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาและการวิจัย            1 ทาน

          -  อาจารยผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรสาขาการพยาบาล   1 ทาน

       ใชเกณฑความคิดเห็นตรงกันของผูทรงคุณวุฒิ แลวนํามาปรับปรุงแกไข ตาม

คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิกอนนําไปใชจริง

       2)  การหาความเชื่อมั่น (Reliability)

          ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามทั้งหมดไปทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

โดยนําไปทดลองใช (try out) กับพยาบาลประจําการที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 33 คน และ

คํานวณคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอน

บาช (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคล  =.902

                    คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล =.942

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้

       1)  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏราชนครินทร

ถึงหัวหนาภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  เพื่อขออนุญาตทํา

การศึกษาและเก็บขอมูล

2)  การพิทักษสิทธิผูเขารวมวิจัย  ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการ

ศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อการทําวิจัย  ผานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  ของคณะแพทย

ศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี(ภาคผนวก ง)

       3)  เมื่อไดรับหนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน นํา

หนังสือดังกลาวเขายื่นขอความรวมมือจากผูตรวจการ หรือหัวหนาหอผูปวยจาก 9 งานการ

พยาบาล เพื่อนําแบบสอบถามไปแจกพยาบาลประจําการที่เปนกลุมตัวอยาง ในงานการพยาบาล

ตาง ๆ ที่ไดตรวจสอบรายชื่อแลว โดยผูวิจัยขอใหผูตอบแบบสอบถาม สงแบบสอบถามคืนใหผู

ตรวจการ หรือหัวหนาหอผูปวย รวบรวมคืนแกผูวิจัยภายใน 2 สัปดาห หลังจากนั้นหากไมไดรับคืน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัก
รา
ชน
คร
นิท
ร์

61

ภายในระยะ เวลาดังกลาว จึงติดตามแบบสอบถามที่คงคาง รวมระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง

สิ้น 4 สัปดาห

       3)  นําแบบสอบถามและแบบประเมินที่ไดรับการตอบกลับคืนมาตรวจสอบ

ความถูกตองและความสมบูรณ  ซึ่งไดแบบสอบถามที่มีความถูกตองและสมบูรณกลับคืนมา

จํานวน  287 ฉบับ คิดเปนรอยละ  95.66 จากจํานวนที่สงไป 300  ฉบับ จากนั้นจึงนําขอมูลดัง

กลาว

มาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ

3.4  การวิเคราะหขอมูล

       ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป มีขั้นตอนการวิเคราะห

ตามลําดับดังนี้

       1)  วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางไดแก   อายุ    ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานและลักษณะการปฏิบัติงาน โดยใชสถิติ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ

รอยละ(Percent)

       2)  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ สัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย

( Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) และประเมินระดับจากคาเฉลี่ยในแตละ

ดาน และโดยรวม

       3)  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล โดย

คํานวณหาคาเฉลี่ย  ( Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) และประเมินระดับ

จากคาเฉลี่ย ในแตละดาน และโดยรวม

       4)  วิเคราะหความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถ

ในการปฏิบัติงานพยาบาล โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s

product  moment  correlation) และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใชสถิติทดสอบ

คาเอฟ

( F-test)

       5)  เปรียบเทียบสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวม และความสามารถ

ในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม จําแนกตาม อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน และลักษณะ
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การปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  ANOVA) หรือทดสอบ

คาเอฟ (F-test) ถาพบวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ผูวิจัยไดทําการ

ทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี  Scheffe ที่ระดับนัยสําคัญ .05

              เกณฑเปรียบเทียบระดับความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีดังนี้

(ชูศรี  วงศรัตน.  2541: 316)
                                                                                                การแปลผล
               เมื่อคา r  เขาใกล  1 (สูงกวา .90)                          มีความสัมพนัธในระดับสูงมาก

               เมื่อคา r  เขาใกล  1 (ประมาณ .71 ถึง .90)           มีความสัมพันธในระดับสูง

               เมื่อคา r  เขาใกล  .50 (ประมาณ .30 ถึง .70)       มีความสัมพันธในระดับปานกลาง

                 เมื่อคา r  เขาใกล  .00 (ประมาณ .30 และต่ํากวา)   มีความสัมพันธในระดับตํ่า

 เมื่อคา r  เปน .00      ไมมีความสัมพันธกัน

สวนเครื่องหมาย +   หรือ -  แสดงถึงลักษณะของความสัมพันธดังนี้

ถาคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธเปนบวก  หมายความวา ขอมูลทั้งสองมีลักษณะเพิ่มหรือ

ลด

                                                                                              ตามกัน

ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนลบ   หมายความวา  ขอมูลทั้งสองมีลักษณะเพิ่มหรือ

ลด

                                                                                             ตรงขามกัน
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